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Poděkování
Děkuji svému Stvořiteli za vše, co mi bylo dáno, i za vše, co mi bylo vzato.
Děkuji za své bytí. Děkuji svým rodičům za chráněné dětství. Vždycky chtěli,
abych se stal lékařem. Nyní jsem se stal jakýmsi zdravotním inženýrem. Děkuji
Jimu Humbleovi za to, že dal mému životu nový směr. Děkuji všem svým
takzvaným "nepřátelům" a těm, kteří mi stáli v cestě. Díky vám jsem mohl
vyrůst a stát se tím, kým jsem dnes. Děkujeme!

Hrdinové lidstva
Mnoho lidí zaplatilo vysokou osobní cenu za výzkum, vývoj, aplikaci a šíření
alternativních prostředků a metod. Přišli o práci, pověst, majetek, domov,
rodinu, svobodu, zdraví a někteří dokonce o život.
Přesto většina z nich pokračovala v zastupování svých názorů a zájmů až do
konce. Některá jména se mi vybaví okamžitě, jiní průkopníci působili v době,
kdy neexistoval internet, který by šířil jejich poznatky, nebo byli
pronásledováni a potlačováni. Bylo by proto nespravedlivé uvést zde výslovně
jen několik jmen, a tím je vyzdvihnout.
Co vedlo všechny tyto lidi k tomu, aby pokračovali navzdory všem
pronásledováním a hrozbám? Empatie a dobročinnost! Něco ve smyslu: "Vím
o něčem, co může mnoha lidem pomoci zmírnit jejich utrpení nebo je
zachránit před předčasnou smrtí, a nemohu klidně spát, dokud se o této
možnosti nedozví alespoň celý svět. «
Proto jsou pro mě takoví lidé hrdiny lidskosti a humanity. Těmto
průkopníkům vděčíme my i generace po nás za mnohé, a proto bychom si je
měli připomínat častěji!
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Prohlášení o léčení, zřeknutí se
odpovědnosti a licence
Informace v této knize, e-knize, na našich webových stránkách nebo na našich
seminářích a workshopech mají pouze informativní charakter a nejsou lékem
ani náhradou lékařské péče. Riziko spojené s nesprávnou diagnózou nebo
léčbou lze snížit pouze konzultací s odborníky. Terapie, diagnostika a léčba
nemocí jsou ze zákona vyhrazeny výhradně lékařům, alternativním lékařům a
psychoterapeutům.
Pokud jsou na našich stránkách nebo v rámci našich akcí uvedeny indikace,
dávkování nebo aplikace určitých postupů, neneseme žádnou odpovědnost za
případné lékařské záměry nebo postupy. Uživateli se doporučuje, aby se
poradil s výše uvedenými odborníky a zjistil, zda se pokyny a doporučení
vztahují na konkrétní případ. Jakákoli aplikace, dávkování nebo terapie je vždy
na vlastní odpovědnost a riziko uživatele.
Obsah knihy/e-knihy/online nabídky
Autor/lektor Dipl.-Ing. Ali Erhan není lékař ani alternativní lékař, ale strojní
inženýr a IT specialista. V této knize, e-knize, na svých seminářích a
workshopech vám předkládá souhrn literatury a výpovědi ze svého osobního
školení trenéra MMS u objevitele MMS Jima Humblea.
Kromě toho byly do knihy vloženy poznatky z rozhovorů, mimo jiné se
zasvěcenými Dr. Andreasem Kalckerem, Kerri Riverou, Leo Koehofem a Dr.
med. Antje Oswaldovou, a z dalšího výzkumu. To vše by vám jako svobodné a
sebeurčující bytosti mělo sloužit pouze jako informace pro vlastní zodpovědné
jednání. Autor/lektor nikomu nedává doporučení, co má dělat nebo čeho se
má zdržet. Autor/lektor sám neobjevil ani nenašel žádné léky -či metody a
neléčil nikoho kromě sebe.
Autor/lektor neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití zde
popsaných metod, zejména ne za zlepšení nebo zhoršení vašeho zdravotního
stavu. Tyto publikace a akce slouží pouze k diskusi a šíření fascinujících
léčebných poznatků. Autor si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost,
správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky na náhradu škody
způsobené použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně jakýchkoli
neúplných nebo nesprávných informací, budou proto zamítnuty.

Je třeba dodržovat návod k použití a varování, jakož i bezpečnostní listy
uvedených přípravků. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné.
Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo rušit části stránek
nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit
její zveřejňování.
Reference a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky
(hypertextové odkazy), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by
povinnost odpovědnosti nastala pouze tehdy, pokud by autor o obsahu věděl a
bylo by pro něj technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě
nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření
odkazů nebyl na odkazovaných stránkách identiﬁkovatelný žádný nezákonný
obsah.
Autor nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství
odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého
obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po nastavení odkazu.
Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené v rámci
vlastní internetové nabídky i na externí záznamy v knihách hostů, diskusních
fórech, adresářích odkazů, poštovních konferencích založených autorem a ve
všech ostatních formách databází, k jejichž obsahu je možný externí přístup.
Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škodu, která
vznikne v důsledku použití nebo neúplnosti takového druhu prezentovaných
informací, odpovídá výhradně poskytovatel strany, na kterou se odkazuje,
zejména za to, že se odkazuje pouze na příslušnou publikaci.
Autorské právo a právo ochranných známek
Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, graﬁce, zvukovým
dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích. Dále
se snaží používat obrázky, graﬁku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty,
které sám vytvořil, nebo používat graﬁku, zvukové dokumenty, videosekvence
a texty bez licence.
Všechny značky a ochranné známky uvedené v e-knize nebo internetové
nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení
ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům
příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce

neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva k
publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně
autorovi stránek. Jakékoli komerční kopírování nebo použití objektů, jako jsou
diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích
není bez souhlasu autora povoleno.
Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást knih,
elektronických knih a internetových publikací, z nichž jste byli odkázáni.
Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se
zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto
skutečností nedotčena.
Licence bezplatné verze a placené plné verze
Autor se rozhodl poskytnout celou knihu komunitě zdarma jako e-knihu. Plná
verze je k dispozici ke stažení ve formátu PDF nebo na obvyklých
platformách elektronických knih a obsahuje všechna důležitá fakta, aktuální
recepty a protokoly o použití, jakož i rizika a vedlejší účinky týkající se MMS.
Kromě toho zde najdete zajímavé informace o MMS, z nichž některé dosud
nebyly v knihách publikovány. V obsahu se můžete podívat, zda jsou zde i pro
vás zajímavá témata. Plná verze je k dispozici také v tištěné verzi s tvrdou
nebo měkkou obálkou a na všech platformách elektronických knih pro
mobilní zařízení. S praktickou verzí e-knihy budete mít všechny praktické
znalosti o MMS vždy po ruce ve svém chytrém telefonu nebo tabletu,
například na cestách nebo na dovolené.
Autorská práva k obsahu této knihy vlastní autor Dipl.-Ing. Ali Erhan. Eknihu však můžete předat dál, například e-mailem, ke stažení nebo v tištěné
verzi pro soukromé účely, libovolnému počtu milujících lidí, pokud z ní nic
neodstraníte, nepřidáte ani nezměníte. Distribuce je vždy bezplatná a
nepodmíněná. Distribuce placené plné verze v podobě tištěné verze je
vyhrazena pouze autorovi. Platí výhradně práva příslušných distribučních
platforem.
Seznam zdrojů a literatury
Všechna tvrzení v této knize jsou založena na studiích, publikacích nebo jiných
ověřitelných prohlášeních třetích stran. Na webové stránce www.mmsseminar.com můžete také zdarma zhlédnout téměř sedmihodinový webinář

Léčení pomocí MMS?. Tam najdete ke každé kapitole na konci pod fakty
uvedený zdroj jak přímý odkaz, tak odkaz na archivní verzi.

POZOR: Překlady
Tato kniha byla původně napsána v němčině. Poté byl strojově přeložen do
mnoha jazyků, které si můžete stáhnout online z platformy www.mmsseminar.com. Ručně opravené verze vždy poznáte podle toho, že je k verzi
připojeno písmeno R, tj. verze 5.5.7-R. Pokud je automatický překlad nečistý,
nesprávný nebo zavádějící, autor za něj nenese žádnou odpovědnost.
Zkontrolujte si prosím sporné pasáže v jiných jazycích nebo v originálním
jazyce. Pokud jste jazykově velmi zdatní, můžete si ode mne vzít verzi ve
Wordu a provést opravy sami.

Předmluva
Aplikace MMS pro lidi a zvířata jsou stále populárnější. Na základě vlastních
úspěchů je společnost MMS často doporučována ostatním. Do MMS tak
přichází stále více zájemců. Ti pak mají velkou touhu po vědomostech.
Bohužel se na internetu vedle sebe objevují staré a nové informace o
aplikacích MMS, které si částečně odporují. Některé staré aplikační protokoly
jsou dávkovány příliš vysoko a vedou rychleji k nepříjemným vedlejším
účinkům, kterým se lze vyhnout.
Jim Humble proto výslovně doporučuje nepoužívat staré protokoly z
jeho první knihy Průlom! Na svých seminářích se často setkávám s tím, že
začátečníci pracují s těmito zcela zastaralými protokoly, nemají s nimi žádný
nebo jen malý úspěch a předčasně to zklamaně vzdávají. Bohužel existuje také
mnoho webových stránek s těmito zastaralými informacemi o MMS. Proto si
tato kniha nebo e-kniha klade za cíl rychle a komplexně seznámit jak staré
známé, tak i nové začátečníky se současným stavem znalostí o celosvětové
rodině MMS. Pokud jste tedy tuto e-knihu dostali od přátel nebo známých,
vždy si na adrese www.mms-seminar.com zkontrolujte, zda máte také
nejnovější verzi, a případně si ji zdarma stáhněte.
Každá nová verze se rozrůstá a obsahuje nové kapitoly se základy nebo nové
zprávy o zkušenostech s MMS pro použití v oblasti zdraví lidí a zvířat. Kromě
toho přibývají i praktické tipy pro použití výrobků s oxidem chloričitým v
domácnosti, na zahradě a na dovolené. Každá nová verze navíc obsahuje
opravy chyb a vylepšení dříve vydaných kapitol.
Tato kniha byla pečlivě sestavena během let podrobné práce a je výsledkem
práce komunity, celosvětové rodiny MMS. Pomozte nám konstruktivní
kritikou, smysluplnými zprávami o zkušenostech nebo dokonce novými tipy
pro MMS!
Všechny nováčky žádám, aby si opravdu důkladně prostudovali přehled
výrobků na trhu s oxidem chloričitým, jejich aktivaci a protokoly o použití.
Zde se dělají nejčastější chyby. Aplikace s MMS nebo oxidem chloričitým
nejsou vhodné k okamžitému provádění samoléčby zběžným nahlédnutím do
knihy. Pokud víte, co děláte, nabízí se vám s touto všestrannou, ale také
nepříjemně vonící a chutnající účinnou látkou netušené možnosti.

Přeji vám uzdravení na všech úrovních podle vaší vůle a plánu vaší duše!
HeartLight
Váš Ali Erhan
... a je nás čím dál víc!

Předmluva 2020
Rok 2020 přinesl celému lidstvu velký převrat. Náhle se zdálo, že zdraví všech
lidí na této planetě ohrožuje patogen s názvem Covid-19. Tento patogen z
rodiny koronavirů vyvolal pandemii téměř současně se svým prvním výskytem.
Nechci se zde pouštět do závěrečného boje mezi dobrem a zlem zuřícím v
pozadí a do politických motivů jednotlivých agitátorů - to jistě lépe zvládnou
jiní autoři. Pokud vím, jedná se o plánovanou pandemii s nejméně dvěma
různými nebezpečnými patogeny.
Zdá se, že v první vlně se do Evropy dostala téměř výhradně neškodná
varianta. Zde se pandemie šířila spíše prostřednictvím extrémního zveličování
v médiích, PCR testů nevhodných pro diagnostiku a přílišného omezování
každodenního života. Naproti tomu z jiných částí světa, například z Bolívie a
Mexika, přicházejí zcela jiné šokující zprávy. Podle Andrease Kalckera zde
nakažení lidé a lékaři umírali jako mouchy po tisících. Dokonce ani speciální
masky pro lékaře prý neposkytovaly žádnou ochranu. Teprve v této tísni, ve
smrtelném ohrožení vlastního života, si někteří lékaři vzpomněli na četné
přednášky Andrease Kalckera v Jižní Americe na téma MMS/CDS/oxid
chloričitý. Kontaktovali ho, pak ho užívali perorálně a velmi mnoho z nich
přežilo těžkou nemoc. Nyní byl tlak utrpení tak velký, že CDS používalo stále
více lékařů a úspěchy se šířily jako požár. Podle Andrease Kalckera to dokonce
vedlo tak daleko, že CDS byl v Bolívii narychlo schválen zákonem pro léčbu
pacientů s Covidem 19. Výsledkem bylo snížení úmrtnosti pacientů z více než
90 procent na méně než čtyři procenta během pouhých dvou měsíců.
Roztoky oxidu chloričitého nyní ve velkém množství vyrábějí univerzity v
Bolívii a distribuují je obyvatelstvu a klinikám většinou zdarma. Ke konci roku
2020 Andreas Kalcker informoval, že nyní existuje mezinárodní lékařská
asociace, která sdružuje téměř 4 000 lékařů z více než 20 zemí, a že bylo
zaznamenáno více než 140 000 úspěšných léčebných postupů u pacientů
trpících Covid 19. Po čtyřech dnech perorální léčby byli všichni pacienti bez
příznaků a mimo nebezpečí smrti. Skutečnost, že jste o tom ve svých médiích
s největší pravděpodobností nikdy neslyšeli, vypovídá o farmaceutickém
průmyslu, masmédiích a politice a jejich agendách. Existuje jednoduchý, levný,
bezpečný, vysoce účinný a spolehlivý lék na nejhorší hrozbu pro lidstvo v
podobě MMS/CDS a tyto znalosti se šíří velmi pomalu.
Staňte se hrdinou! Zachraňte životy! Nemusíte být lékař nebo léčitel. Stačí,

když tuto knihu přepošlete co nejvíce přátelům a známým. Pokud udělají totéž,
tyto informace nakonec najdou člověka, kterému mohou pomoci zachránit se
před hrozící smrtí a/nebo zmírnit jeho utrpení! Za to vám pak může
poděkovat. K tomu mě vede už více než devět let. Byl jsem za to napaden,
odsouzen a měl jsem značné ekonomické ztráty. Ale dodnes mě to pohání.
Věřím, že se zachováte správně.

1. léčit pomocí MMS?
Jedná se o plnou verzi V5.5.7 knihy/e-knihy Healing with MMS? Ručně
opravené verze překladů vždy poznáte podle toho, že je k verzi připojeno
písmeno R, tj. verze 5.5.7-R.
Zastavte! Než budete pokračovat, nejprve zkontrolujte, zda máte nejnovější
verzi. Nejnovější verzi si můžete vždy zdarma stáhnout ve formátu PDF na
adrese www.mms-seminar.com. Vždy aktuální a propojené jsou také tištěné
verze a e-knihy pro Apple, Google Android a Amazon Kindle. Není to
povinné, ale pokud se zde přihlásíte k odběru newsletteru, budete vždy včas
dostávat nejnovější verzi a nejnovější informace.

1.1 Konvenční medicína a osobní odpovědnost
Moderní ortodoxní medicína má pro mě dnes dvě tváře. Správná tvář je tváří
chirurgie a řemeslné zručnosti. Vývoj za posledních 50 let byl poměrně rychlý.
I v případě složitých a těžkých poranění, například v důsledku autonehody, lze
velmi často obnovit funkčnost kostí, kloubů, šlach, nervů, cév a kůže na více
než 90 procent. Respekt! V tomto ohledu jsem rád, že žiji v dnešní době.
Pohotovostní a intenzivní medicína zachránila životy mnoha lidí.
Bohužel stále existuje levá tvář konvenční medicíny: nesmírně lukrativní snaha
léčit nemoci umělými látkami, které se v přírodě nevyskytují. Po 50 let zde
vlastně existoval pouze vzor F bez jakéhokoli rychlého vývoje nebo průlomu
jako v chirurgii. Známé a vysoce účinné přírodní látky jsou v podstatě záměrně
očerňovány, zakazovány z trhu a nahrazovány uměle vyráběnými látkami, které
mají malý nebo žádný účinek a způsobují značné vedlejší účinky. Protože jsou
však nové a umělé, mohou být patentovány, a tudíž prodávány s nehorázně
vysokými ziskovými maržemi (žádné odvětví nemá vyšší marže!).
Bohužel pacient se dostává na vedlejší kolej.
Navíc v minulosti byla osobní odpovědnost plně v rukou člověka. Za
posledních 50 let jsme byli převychováni k tomu, abychom kvůli každé
maličkosti běželi k lékaři a v čekárně u šatny odevzdali nejen bundu, ale i
osobní zodpovědnost. Pak už jsme jen v roli obětního beránka a napjatě

čekáme na některé laboratorní hodnoty a jejich interpretaci lékařem, aby mohl
posoudit náš další osud.
Pokud pošlete stejného pacienta se stejnými příznaky k pěti různým lékařům,
dostanete někdy pět různých diagnóz a pět různých návrhů léčby. Od
"okamžitě operovat" přes podávání léků až po "nejdříve jít domů a chvíli ho
pozorovat", vše může být k dispozici. Je tento přístup skutečně vědecky
podložený? A především: kde je přesná opakovatelnost při aplikaci těchto
znalostí? To by však neměla být výtka ošetřujícímu lékaři.
Možnosti ovlivnění vzniku nemocí jsou mnohem složitější, než se obvykle učí,
navíc každý člověk je individualita s velmi individuálními fyzickými
vlastnostmi. Kromě toho hraje roli i to, kdy byl lékař vyškolen a jaký má
horizont zkušeností. Pro pacienta však často znamená rozdíl mezi "nohou bez
nohy a nohou na noze" nebo je to otázka přežití.
Přitom vedlejší účinky léků a lékařské pochybení jsou nejčastější
příčinou úmrtí, zejména v bohatých zemích (viz studie Smrt způsobená léky).
Proto je dnes opět velmi důležité nepovažovat lékaře za poloboha v bílém, ale
za dobrého rádce. Pokud pak má člověk radu několika poradců, neměl by se
nechat vést strachem, ale pocitem, který mu naznačil, jakou terapii by chtěl
použít. Většina úmrtí na této planetě totiž není způsobena rakovinou nebo
kardiovaskulárními chorobami, ale nemocí strachu.
Strach vás vyvádí z vašeho středu, z rovnováhy a bere vám sílu. Jen tak mají
bakterie a nemoci šanci. Proto hned na začátku dostanete dvě nejdůležitější
rady pro přežití:
1. Vždy důvěřujte, věřte svému instinktu a poslouchejte, co vám říká
vaše srdce, ne naprogramované podvědomí!
2. znovu převezměte odpovědnost za sebe a své tělo - posilujte své
zdraví sami prostřednictvím znalostí!
Tyto kroky mohou být nejdůležitější pro vaše úplné uzdravení a často
přispívají k úspěchu více než neochotné snášení údajně lepší terapie.
Fakta:
- Studie Death by Medicine (smrt způsobená léky a léčbou)

Zdroje a bibliograﬁe
Všechna tvrzení v této knize jsou založena na studiích, publikacích nebo jiných
ověřitelných prohlášeních třetích stran. Na webových stránkách www.mmsseminar.com si můžete rezervovat webinář Léčení pomocí MMS? Tam
najdete u každého zdroje uvedeného na konci kapitoly pod fakty jak přímý
odkaz, tak odkaz na archivní verzi.

1.2 Co je MMS?
Oxid chloričitý je nejsilnějším lidstvu známým ničitelem virů a bakterií a již
desítky let se používá po celém světě mimo jiné k důkladné a bezpečné
dezinfekci pitné vody. Samoléčba nemocí pomocí farmaceuticky
neschváleného MMS a jeho skutečné účinné látky oxidu chloričitého se v
posledních letech stala celosvětově známou díky knihám Jima Humblea.
Američan Jim Humble je barvitá osobnost s mnoha profesemi. Poté, co
pracoval jako inženýr mimo jiné pro NASA, se podílel na optimalizaci
těžebních procesů v dolech na zlato. Napsal také několik knih na toto téma.
Jednoho dne se opět vydal na jednu ze svých výprav do zlatých dolů hluboko
v džungli, pět dní od civilizace, když dva z jeho spolupracovníků onemocněli
malárií. Protože by se však v této oblasti neměla vyskytovat malárie, neměli s
sebou žádné uklidňující léky (proti malárii neexistuje žádný běžný lék).
Provedl tedy soupis předmětů a prostředků, které měl u sebe, a narazil na
sterilizační prostředek na pitnou vodu. K problému přistoupil zcela logicky,
měl geniální nápad a dokázal malárii úspěšně léčit sterilantem, jak později
popsal ve své knize MMS - Průlom.
Vlastně k tomu přistupoval docela inženýrsky. Musíte vědět, že inženýři jsou
líní současníci - to mohu říct. Když je třeba vyřešit nějaký problém, inženýři
vždy začnou hledáním podobných, již známých problémů a zjišťují, zda lze již
dostupná řešení nějak aplikovat nebo přizpůsobit současnému problému.
Základní myšlenka Jima Humblea při objevu MMS tedy byla
následující: Existuje známý problém silně kontaminované vody, kterou
chcete použít k pití. Již vyvinutým řešením byl dezinfekční prostředek na
pitnou vodu, který spolehlivě ničí všechny patogeny i v silně kontaminované
vodě, takže vodu lze bez obav pít. Aktuálním problémem bylo onemocnění
zaměstnanců malárií způsobené patogenem, který jim způsoboval
onemocnění. Lidské tělo se skládá přibližně ze 70 až 80 procent z vody.
Logické řešení: Proč by prostředek, který ničí všechny zárodky v pitné vodě,
neměl být schopen ničit zárodky způsobující onemocnění ve vodě, tj. v krvi
nebo mezibuněčné tekutině člověka nebo zvířete? Vzhledem k nedostatku
alternativ a životu nebezpečnému stavu zaměstnanců se teorie rychle změnila v
praxi a zaměstnanci užívali naředěný roztok perorálně.

Během pouhých čtyř hodin zmizely všechny příznaky malárie až po horečku a
bolest. O několik dní později Jim Humble sám onemocněl malárií a opět se
díky tomuto léku rychle vyléčil. Teprve později objevil skutečnou účinnou
složku tohoto dezinfekčního prostředku, a to oxid chloričitý, a použil různé
přípravky k jeho výrobě z minerálního chloritanu sodného (MMS).
Na malárii zabíral okamžitě a opakovaně. Jim tyto znalosti šířil do mnoha
afrických zemí a byl za ně opakovaně pronásledován. Teprve později mu
uživatelé z celého světa hlásili, že MMS lze velmi úspěšně používat i při mnoha
dalších onemocněních, jako je chřipka, akutní nebo chronické záněty
močového měchýře, v krku, zubů a u kořene zubů až po otravu jídlem a krví a
také střevní plísně.
Na základě četných svědectví se zdá, že bakterie a otravy jsou příčinou
mnohem více nemocí (například rakoviny a cukrovky), než zná konvenční
medicína. Velmi rychle se kolem Jima shromáždili lidé, kteří měli úspěchy, a
zcela nebyrokraticky se vytvořila celosvětová rodina MMS. K této rodině patří
nejen aktivní laici, ale také řada vysoce oceňovaných odborníků z nejrůznějších
oborů. Cílem celosvětového hnutí MMS je šířit tyto léčivé znalosti.
Jak rychle se tato znalost rozšířila a kolik lidí na světě dnes zná a úspěšně
používá MMS, ilustruje několik čísel: Na konci roku 2014 měla rodina MMS
více než 2 051 aktivních členů na 163 základnách ve 110 zemích. Celkem bylo
v používání MMS vyškoleno 1 465 osob a v současné době působí 82
instruktorů MMS, z nichž jsem byl jedním z prvních. Podle mého názoru
jediná věc, která dokáže v tak krátké době sjednotit tolik lidí tolika různých ras,
jazyků, náboženství a kultur, je ověřitelný a opakovatelný účinek MMS. Jen v
německy mluvících zemích nyní vychází více než 18 knih MMS v celkovém
nákladu přes 300 000 výtisků (stav v roce 2014). Na mých seminářích a
workshopech o MMS vedle zainteresovaných laiků pravidelně sedí lékaři,
veterináři, zubaři, alternativní lékaři, lékárníci a psychoterapeuti, ale také
soudci, právníci, kriminalisté a patologové, kteří jsou většinou ohromeni
přesvědčivou logikou toho, co je jim předkládáno. Fenomén masové
představivosti lze tedy u MMS zcela vyloučit.
Vraťme se k otázce, co je vlastně MMS. MMS ani jeho účinná látka oxid
chloričitý není rostlinný, není organický a podle Jima Humblea není ani
homeopatický. Ve skutečnosti vůbec nezapadá do současného trendu šetrných
prostředků a metod, a přesto je stále více představiteli těchto oborů plně
akceptována.

Oxid chloričitý (ClO2) je jednoduchá chemická sloučenina složená z jednoho
atomu chloru a dvou atomů kyslíku. Jedná se o vysoce těkavý plyn, který je
těžší než vzduch. Proto se obvykle vyrábí z minerálu chloritanu sodného
(nezaměňovat s chloridem sodným = kuchyňskou solí) pomocí aktivační
kyseliny těsně před použitím. Při pokojové teplotě je to jantarově zbarvený
plyn s ostrým zápachem po chlóru podobným zápachu z krytého bazénu.
Na rozdíl od čistého chlóru je však oxid chloričitý netoxický! To je velmi
důležité, protože nespravedliví kritici jej rádi záměrně zaměňují s čistým,
toxickým chlorem nebo s chlorovým bělidlem. Oxid chloričitý se i po použití
po krátké době rozkládá na složky vodu, kyslík a neškodnou kuchyňskou sůl.
Oxid chloričitý je známý od roku 1811, je dobře prozkoumán z hlediska svého
širokopásmového účinku a neškodnosti a používá se po celém světě mimo jiné
jako bezchlorové bělicí činidlo v celulózovém průmyslu, k dezinfekci potravin
a k dezinfekci pitné vody.
Jim Humble tedy nevymyslel nic nového, jen použil něco známého jiným
způsobem. Nemusel tedy dokazovat, že to funguje, ani že je to neškodné!
Přípravky na dezinfekci pitné vody na bázi oxidu chloričitého jsou legálně
dostupné pro průmyslové i soukromé použití. Zde popsané zdravotní aplikace,
tj. použití komerčních výrobků pro dezinfekci pitné vody k jiným účelům,
provádí každý na vlastní odpovědnost.
Případné pokusy příliš horlivých kritiků zakázat MMS nebo oxid chloričitý
jako neschválený léčivý přípravek již několikrát u soudu ztroskotaly, protože i
pro přípravky s oxidem chloričitým existuje mnoho zcela legálních oblastí
použití.
Přesto se úřady v souvislosti s pomlouvačnými kampaněmi v médiích stále
znovu a znovu snaží, a podle názoru některých specializovaných právníků
zčásti zcela nezákonně, zastavit, ztížit nebo zastrašit poskytovatele. Veřejně
dostupná a ověřitelná fakta by vám měla pomoci vytvořit si vlastní názor na
toto téma.

1.3 Jak MMS funguje?
Oxid chloričitý, přijatý perorálně nebo přes kůži, se dostává do těla krevní
plazmou - a ne, jak se předpokládá, červenými krvinkami - všude. To znamená,
že s MMS máme najednou oxid chloričitý jako druhý systém, který může v těle
přenášet kyslík.
MMS, respektive jeho vlastní účinná látka oxid chloričitý, je oxidant, což
znamená, že odebírá elektrony svým reakčním partnerům, a tím ničí jejich
biochemickou strukturu. Bakterie, plísně, roztoči, spory, priony (BSE) a drobní
parazité jsou tak bezpečně zničeni. V případě virů se zdá, že zastavuje jejich
množení tím, že blokuje proteiny.
Je zajímavé, že oxid chloričitý (účinnost 99,9999 %) dezinﬁkuje asi tisíckrát
důkladněji než například známý čisticí prostředek pro domácnost Sagrotan
(účinnost 99,9 %). Tato extrémně vysoká čisticí schopnost zřejmě souvisí i s
tím, že molekula oxidu chloričitého je schopna odebrat reakčnímu partnerovi
(zárodku) pět elektronů.
"Pokud MMS zabíjí všechny bakterie, pak ano, musí napadat mé dobré střevní
bakterie. " To je nejčastější námitka proti perorálnímu užívání MMS. Zkrácené
zprávy o zkušenostech však ukazují, že MMS nepoškozuje dobrou střevní
ﬂóru ani při delším nepřetržitém užívání. To potvrdil i veterinární lékař Dirk
Schrader na základě vzorků stolice psa před a po léčbě CDS.
Nemáme pro to žádné vědecky prokázané vysvětlení, ale máme věrohodné a
logické vysvětlující modely: oxid chloričitý je oxidační činidlo. Peroxid vodíku
a ozón jsou velmi silné oxidační činidla a mohou ničit tělesné buňky i dobré
bakterie. Dalším slabším oxidačním činidlem je kyslík. Naše tělesné buňky a
dobré střevní bakterie (redoxní potenciál 1,45 V) jsou schopny udržet si své
elektrony tváří v tvář kyslíku, silnému oxidačnímu činidlu. Tato schopnost
zadržovat elektrony se nazývá redoxní potenciál.
V opačném případě by každý nádech zabil tisíce buněk v našem těle. Oxid
chloričitý je mnohem slabší oxidační činidlo. Jestliže tedy buňky dokážou
úspěšně bránit své elektrony proti silnému oxidačnímu činidlu, mohou tak
činit ještě lépe proti slabšímu oxidu chloričitému (redoxní potenciál 0,95 V).

Zajímavé je, že většina patogenních zárodků (mimochodem, zárodky
způsobující nemoci jsou často anaerobní a obvykle nevyužívají kyslík) má nižší
redoxní potenciál než oxid chloričitý, a proto je MMS napadá jako první. V
aplikačních protokolech MMS se obvykle doporučují pouze takové
koncentrace, při kterých je zachována dobrá střevní ﬂóra.
Závěr: Oxid chloričitý nenapadá tělesné buňky ani "dobré" bakterie!
Citace z kliniky Seegarten ve Švýcarsku, která již léta úspěšně používá
MMS/dioxid chlorný ve formě patentovaného dioxychloru:
"Dioxychlor při styku s viry, bakteriemi a plísněmi vytváří atomární kyslík (O1), kterým
se rozkládají ochranné membrány většiny mikroorganismů (např. v případě viru dětské
obrny již při koncentraci pod 1 ppm = 1 molekula oxidu chloričitého na 1 milion molekul
vody!"). Působením dioxychloru se ničí také uvolněné ribo- a deoxyribonukleové kyseliny,
zejména jejich guaninové nukleové báze. Tím se spolehlivě zabrání tvorbě nových generací
mikroorganismů. «
MMS může také eliminovat těžké kovy a další toxiny z životního prostředí
oxidací nebo je učinit rozpustnými ve vodě tvorbou solí, a tak je vyloučit močí.
Má proto dezinfekční, detoxikační a eliminační účinek na těžké kovy. Kromě
toho se zdá, že výrazně zvyšuje celkový metabolismus těla prostřednictvím
aktivace mitochondrií i na elektrické úrovni.
Všechny tělesné procesy jsou energizovány a zrychleny. Odstraněním mnoha
zdrojů zánětů a neutralizací vylučovacích produktů těchto zárodků, které nás
zahlcují, vede k příjemnému projasnění a bdělosti na duševně-emocionální
úrovni a umožňuje tak odpracovat případně dlouho nahromaděné problémy v
těchto oblastech.
U mnoha typů rakoviny dochází k vypnutí mitochondrií, buněčných elektráren
spalujících cukr. Cukr se pak používá pouze k alkoholovému kvašení. To také
vede k závažné lokální otravě buněčnými toxiny. Podobně jako kanadský
výzkum dichloroacetátu (DCA), chemicky příbuzného oxidu chloričitému,
může oxid chloričitý stimulovat a obnovovat funkci mitochondrií, zejména v
tomto případě. Nádorové buňky pak spáchají sebevraždu, programovanou
buněčnou smrt (apoptózu). Na rozdíl od DCA však oxid chloričitý
nezpůsobuje vedlejší účinky, jako je například necitlivost nohou způsobená
aktivními vodíky.

Pět účinků MMS/dioxidu chloričitého:
1. ničení všech druhů patogenních zárodků oxidací
2. Eliminace a vypouštění těžkých kovů (tvorba solí)
a toxiny z životního prostředí
3. Zvýšení celkového elektrického obratu těla (více energie!)
4. programované buněčné smrti nádorových buněk (apoptóza)
prostřednictvím
aktivace mitochondrií a dodatečného kyslíku v organismu.
buňka
5. snižuje překyselení organismu přídavkem kyslíku.
6. má pH-selektivní účinek! Nejraději uvolňuje kyslík v těle, kde je pH
nejkyselejší. Zajímavé: Všude, kde se vyskytuje rakovina, je pH kyselé!
7. podporuje probuzení duchovnosti (ano, správně, více o tom na jiném
místě).
více o tom na jiném místě)
Závěr: MMS působí mnohem cíleněji a širokopásmověji než například
antibiotika a má další obrovskou výhodu: MMS zabíjí i geneticky zmutované
zárodky. Rezistence vůči antibiotikům, jako je současné životu nebezpečné
šíření zárodků MRSA v nemocnicích (nebo například na mražených kuřatech),
tak ztrácí na děsivosti.
Fakta:
- Kniha Uzdravení je možné, Dr. Andreas Kalcker
- Onkologický lékař Dr. Helmut Ehleiter
- Klinika Seegarten Švýcarsko
- Biologické nádorové centrum Allgäu
- Studie dioxychloru
- Armáda USA: Oxid chloričitý proti ebole
- Společnost ChlorDiSys

1.4 Rizika a nežádoucí účinky
Zdá se, že při perorálním podání nepůsobí oxid chloričitý v těle déle než dvě
hodiny.
Poté se rozkládá na kyslík, vodu a kuchyňskou sůl, což jsou přirozené
složky krve.
V těle tedy nezůstávají žádné zbytkové složky, jako je tomu u léků, které musí
tělo rozložit nebo zlikvidovat. Hlavními nežádoucími účinky mohou být
nevolnost až zvracení a průjem v případě předávkování. To je často
krátkodobé. Zdá se, že to není způsobeno nesnášenlivostí skutečné účinné
látky, ale pouze její přílišnou důkladností.
Velké množství zbytkového odpadu z usmrcených bakterií a plísní pak plave v
krvi a musí být zlikvidováno. To spustí v těle alarm otravy a tělo spustí svůj
nouzový program tím, že vypustí vše, co je nahoře i dole. U MMS se jedná
pouze o částečně aktivovaný chloritan sodný, který se může v žaludku v
závislosti na kyselém prostředí reaktivovat ještě několik hodin a produkovat
tak další oxid chloričitý. To neplatí pro CDS připravené k použití nebo
aktivované CDSplus®.
Podle Dr. Andrease Kalckera je v literatuře známo několik úmrtí v souvislosti
s oxidem chloričitým pouze v důsledku vdechnutí velkého množství plynného
oxidu chloričitého (např. závada na technickém systému) - ani jedno úmrtí
není způsobeno perorálním požitím vodného roztoku oxidu chloričitého.
Ze svědectví, která mi byla hlášena, mohu odvodit ještě jeden vedlejší účinek:
Kožní vyrážka. U některých lidí probíhá detoxikační proces pravděpodobně
také prostřednictvím kůže. To může vést k zarudlé, svědivé vyrážce. Jedná se
pouze o dočasný stav, který se zatím vždy zhojil bez trvalého poškození. Zda
se jedná o nejmenší parazity, kteří opouštějí tělo, nebo o agresivnější toxiny, je
třeba ještě prozkoumat.
Při pokusu na zvířatech dostávali potkani po několik týdnů k pití 400 mg
oxidu chloričitého. Dávka 400 mg odpovídá desetinásobku dávky, kterou by
použil člověk. Žádné ze zvířat neuhynulo ani nemělo jiné onemocnění. V
kontrolní skupině bez oxidu chloričitého několik zvířat uhynulo.

Příjem oxidu chloričitého tedy skutečně prodlužuje délku života.
Takže ani při desetinásobném předávkování nebyly zjištěny žádné známky
otravy nebo smrti. Vědci byli překvapeni, že krysy pily roztok oxidu
chloričitého dokonce dobrovolně. Žádná krysa nedostala rakovinu.
Účinná látka oxid chloričitý tedy není toxická ani karcinogenní ani při
desetinásobném předávkování.
Později jeden chovatel králíků podával několika tisícům zvířat dlouhodobě 400
mg oxidu chloričitého. Nebyla zjištěna jediná mutace a bylo více zdravějších
potomků (vyšší porodní hmotnost).
Oxid chloričitý tedy není mutagenní (nemění geny) a nemůže poškodit
plodnost.
Podle Andrease Kalckera odpovídá dávka 400 mg přibližně čtyřletému
příjmu oxidu chloričitého u člověka!
Fakta:
- Kniha Příručka MMS, Dr. med. Antje Oswaldová
- Kniha MMS klinicky testována

1.4.1 Upozornění Spolkového úřadu pro hodnocení rizik
Pro úplnost a spravedlnost je třeba také uvést, že existuje varování Spolkového
úřadu pro hodnocení rizik (BfR) ze dne 2.7.2012 týkající se MMS.
Stanovisko BfR č. 025/2012 ze dne 2. července 2012 (výtah)
"Zázračný minerální doplněk" ("MMS") je nabízen k prodeji na internetu jako
roztok ve dvou malých lahvičkách. Podle zpráv ze zahraničí může mít tento
výrobek vliv na zdraví spotřebitelů. Byly hlášeny gastrointestinální poruchy,
jako jsou bolesti břicha, nevolnost, zvracení a průjem, někdy s poruchami
krevního tlaku a značnou ztrátou tekutin. Přímý kontakt s neředěným nebo
nesprávně namíchaným roztokem připraveným k použití může vést k
podráždění kůže a sliznic a dokonce k chemickým popáleninám. Mezitím se i v
Německu objevily jednotlivé případy nežádoucích účinků po konzumaci MMS.
Část nabídky obsahuje odkaz, že tento prostředek může sloužit k dezinfekci
vody. Na některých internetových stránkách zastánci používání "MMS"
upozorňují na možnost perorálního příjmu přípravku. BfR důrazně
nedoporučuje požití a používání "zázračného minerálního doplňku" ("MMS")
(...)."
Pokud si toto varování přečtete podrobně, zjistíte následující: Přestože
mezitím více než milion lidí v Německu zná MMS a používá ji již léta (od roku
2014), tento úřad nepovažoval vlastní šetření za nutné. Jeden pouze cituje
varování ze zahraničí. Všechny země vlastně citují pouze varování amerického
FDA (Federal Drug Administration), který například v povolení zdraví
škodlivého Aspartamu doposud nevidí žádný problém. Míra ohrožení tedy
nemůže být tak vysoká, pokud se neprovádí vlastní vyšetřování. V tomto
varování
- žádná úmrtí
- žádné život ohrožující situace
- žádné trvalé škody
po podání MMS. Zůstávají tedy jen dočasné poruchy pohody. Jedná se o
nevolnost až zvracení a průjem, které byly dosud zmíněny v každé knize o
MMS. Na druhou stranu existují tisíce zpráv o úspěších i u nemocí, které jsou
považovány za nevyléčitelné. To znamená, že každý musí na vlastní
odpovědnost zvážit argumenty.

Stručně řečeno: výše uvedené varování Spolkového úřadu je ve skutečnosti
nejlepším příbalovým letákem pro MMS/CDS/oxid chloričitý. Společnost
Bayer by chtěla mít takový neškodný příbalový leták pro svůj bestseller
Aspirin. Bohužel se v něm píše o ošklivých věcech, jako jsou trvalé změny
krevního obrazu a krvácení do žaludku. Dr. Friedrich Hagenmüller z kliniky
Asklepios v Hamburku odhaduje počet smrtelných případů způsobených
vedlejším účinkem aspirinu - krvácením do žaludku - jen v Německé spolkové
republice na 1 000 až 5 000 osob, přičemž počet nehlášených případů je
pravděpodobně mnohem vyšší. Protože pochybuje i o užitečnosti tohoto
všeléku při léčbě bolesti, zasazuje se o omezení obchodu. Podle Philippa
Mimkese (The Aspirin Lie) byl tento lék v roce 2000 s 16 500 úmrtími jednou
z 15 nejčastějších příčin úmrtí v Americe.
O jakém potenciálním nebezpečí tedy mluvíme v případě MMS/dioxidu
chloričitého?
Fakta:
- Kniha Uzdravení je možné, Dr. Andreas Kalcker
- Upozornění Spolkového úřadu pro hodnocení rizik BfR
- Hamburská klinika: varování před aspirinem
- Studie Philipp Mimkes

1.5 Interakce a kontraindikace
Osoby s extrémně vzácnou alergií na chlór by neměly MMS používat nebo jen
s velkou opatrností. Kromě toho má MMS mírný účinek na ředění krve. To
musí vzít v úvahu pacienti s Marcumarem, zejména před operací.
Účinky MMS a antioxidantu vitaminu C se vzájemně vylučují. Pokud někdo
užil příliš mnoho MMS, může nepříjemné vedlejší účinky zmírnit užíváním
vitaminu C nebo odpovídajících šťáv. Teoreticky by bylo možné uvažovat o
reakcích s potravinami a léky v žaludku, ale navzdory letům celosvětového
používání MMS zatím nejsou známy prakticky žádné konkrétní interakce.
Podle Dr. Andrease Kalckera by však osoby s následujícími charakteristikami
neměly MMS, MMS2 nebo CDS užívat nebo by měly k léčbě přistupovat s
velkou opatrností:
- při dlouhodobé medikaci
- se známou alergií na chlór
- při poruše funkce jater
- pokud jsou hemoﬁlici
- během léčby antikoagulancii
- po traumatické zkušenosti s otravou plynem
Nejvíce se mi líbí doporučení Dr. Klinghardta (www.ink.ag) provádět MMStaky ráno do cca 18 hodin a potřebné léky a/nebo potravinové doplňky
(NEM) užívat s odstupem 3 až 4 hodin, tedy po cca 21/22 hodině. Konkrétní
interakce s jinými léčivými přípravky nejsou dosud známy. V případě
pochybností je třeba zvolit časový interval 2-4 hodiny.
Antidotum při předávkování a závažných vedlejších účincích
Můžete rozpustit čajovou lžičku hydrogenuhličitanu sodného (nazývaného
také hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, soda caesar nebo
Bullrichova sůl) ve sklenici vody a vzít si ji nebo sníst například jablko.
Alternativně je možné užívat také vitamin C.
Expectorant
Při vnitřním použití oxidu chloričitého k likvidaci mikroorganismů se při jejich
odumírání uvolňuje řada toxinů. Tyto toxiny musí být z těla vyloučeny

prostřednictvím detoxikačních orgánů, jako jsou játra, ledviny a lymfatický
systém.
Lidé, kteří jsou dlouhodobě nemocní, nepijí dostatek vody nebo jedí nezdravé,
raﬁnované potraviny, mají často zablokované detoxikační orgány.
V tomto případě mohou mít prospěch z užívání detoxikačních prostředků,
které otevírají detoxikační kanály.
Dobrým bylinným detoxikačním prostředkem je tzv. výplach. O všech těchto
detoxikačních prostředcích a- opatřeních se podrobněji zmíním ve své druhé
knize.
Fakta:
- Kniha Příručka MMS, Dr. med. Antje Oswaldová
- Kniha MMS klinicky testována
- Lék LAVAGE - www.detoxmetals.com

1.6 Přehled trhu s výrobky z oxidu chloričitého
1.6.1 První fáze vývoje: klasické MMS
Výrobky na bázi oxidu chloričitého jsou za určitých hraničních podmínek
zákonem schváleny pro dezinfekci pitné vody a jsou legálně dostupné na trhu.
Oxid chloričitý je plyn těžší než vzduch a rychle uniká. Proto jej nelze dlouho
skladovat a často vzniká chemickou reakcí krátce před použitím. K tomu je
zapotřebí roztok chloritanu sodného NaClO2 a aktivační kyselina.
Jim Humble k tomuto účelu poprvé použil citronovou šťávu. Poté doporučil
nejprve 10 % a později 50 % kyselinu citronovou s různými poměry míchání.
Jiní poskytovatelé nabízeli také MMS s kyselinou vinnou a kyselinou mléčnou
jako aktivátory. Takové doporučení však skupina Jim-Humble dosud nikdy
nevydala, a proto je zde nepodporujeme!
Po dlouhých pokusech a omylech a pozitivních zkušenostech Kerri Riverové o
mnohem lepší snášenlivosti se zvlášť citlivými autistickými dětmi existuje nyní
nové aktuální doporučení. Jako aktivátor se zde doporučuje pouze 4 až 5 %
kyselina chlorovodíková, protože je to jediná anorganická kyselina (bez
zbytkové molekuly uhlíku), která je zákonem schválena pro úpravu pitné vody.
Od února 2013 Jim Humble doporučuje pouze následující vzorec MMS:
25 % roztok chloritanu sodného (NaClO2) a
4 až 5 % kyselina chlorovodíková (HCl) jako aktivátor.
směšovací poměr je vždy 1:1
doba aktivace je vždy 45 sekund
Nebojte se, stávající sadu MMS nyní nemusíte likvidovat. Oxid chloričitý je
oxid chloričitý a funguje. Při dalších nákupech byste však měli dbát na to,
abychom všichni používali stejné složení. Tímto způsobem získáme
opakovatelné aplikační protokoly a stejné koncentrace oxidu chloričitého a
konečně se odstraní mnoho rozdílů mezi jednotlivými případy a dotazy
uživatelů, jak to udělat s touto sadou a jak s touto.
Aktivace a dávkování

Dávkování MMS se ve všech knihách a aplikačních protokolech uvádí v počtu
"aktivovaných kapek", přičemž aktivovaná kapka se ve skutečnosti skládá
ze dvou kapek: kapky chloritanu sodného a kapky kyseliny aktivátoru.
Výchozí aktivace MMS:
1. Vezměte suchou a čistou sklenici (keramickou ano, ale ne kovovou).
2. Například nakapejte do sklenice 3 kapky roztoku chloritanu sodného
(25 % NaClO2).
3. Do sklenice kápněte stejné množství aktivační kyseliny
chlorovodíkové (4 až 5 % HCl).
4. Držte sklenici pod úhlem, aby se kapky setkaly a vzájemně reagovaly.
5. Počkejte asi 45 sekund, dokud směs nezíská žlutohnědou barvu a
nezapáchá jako krytý bazén.
6. Nyní naplňte sklenici požadovaným množstvím vody (přibližně 150
až 250 ml).
7. Tento roztok použijte okamžitě, protože plynný oxid chloričitý chce
uniknout.
Upozornění: Nepřibližujte se nosem ke sklu a snažte se vyhnout vdechování
uvolňovaných plynů.
Pokud je voda již ve sklenici, k žádné chemické reakci nedochází. Nezáleží na
tom, kterou z těchto dvou složek vložíte jako první. Množství vody, které
použijete, je na vás. Pokud vám chutná silně zředěný, musíte vypít více
tekutiny. Pokud nemůžete vypít tolik tekutiny, bude chuť silnější. Je důležité,
aby množství odebraného oxidu chloričitého bylo vždy stejné.
Pozadí
Čistý chlór
Při této reakci vzniká nejen oxid chloričitý, ale vždy také malé množství
čistého chloru. Čistý chlór je zase velmi reaktivní a mohou vznikat nepatrná

množství toxických chlorečnanů. Tato mikrootrava by mohla být dalším
důvodem, proč se citlivým lidem začne dělat nevolno.
Silně kyselý
Na rozdíl od předchozích tvrzení v příslušných knihách o MMS se aktivační
kyselina při výrobě oxidu chloričitého nespotřebovává. Nevzniká tedy žádná
zbytková kyselina, ale zůstává plná kyselost, což znamená, že vyrobený roztok
má velmi kyselé pH (2,5 až 3). Chronicky nemocní lidé jsou často silně
překyselení a snášejí mimo jiné i z tohoto důvodu hůře klasický MMS. Zde je
velmi užitečný další vývoj, jako jsou CDS a CDSplus®.

1.6.2 Druhá fáze vývoje: řešení CDS připravená k použití
Při léčbě hospodářských zvířat narazil Dr. Andreas Kalcker na limity MMS.
Přežvýkavcům, jako jsou krávy, nelze vzhledem k biochemickým mezním
podmínkám v jejich žaludku podávat klasický MMS perorálně ve větším
množství. Bakteriální trávení by se mohlo zcela zastavit, což by mohlo vést k
úhynu zvířete.
Klasický aktivovaný MMS nebylo dosud možné vstřikovat kvůli jeho velmi
nízké hodnotě pH (2,5 až 3). Proto vyrobil destilačním procesem pH neutrální
roztok oxidu chloričitého (hodnota pH 5,5 až 7 při 3 000 ppm) pro
intramuskulární podání. Ten se nazývá CDS (roztok oxidu chloričitého). Při
destilaci se klasický MMS aktivuje bez následného přidání vody. Vzniklý plyn
se pak přivádí do druhé nádoby se studenou vodou, dokud voda nezíská
žlutou barvu.
Upozornění: Laici by neměli používat postupy výrobce pro CDS uvedené na
YouTube. Na jedné straně je pro laika obtížné nastavit skutečnou koncentraci
oxidu chloričitého. Na druhou stranu, pokud je zvolen nevhodný materiál
nebo je koncentrace příliš vysoká, je docela možné, že koncentrace plynu bude
výbušná. Pokud se nadýcháte příliš velkého množství plynného oxidu
chloričitého, můžete dostat život ohrožující cyanózu.
Závěr: Vlastní výrobu CDS je třeba přenechat spíše technicky zkušeným
lidem!
Roztoky CDS připravené k použití se dodávají pouze v jedné lahvičce se
žlutavým obsahem. Aktivace zde již není nutná.
Doporučená standardní koncentrace pro CDS je 3 000 ppm nebo 0,3 %
roztoku. Z právních důvodů deklarace výrobku se většina dodavatelů drží
těsně pod touto hodnotou (tj. například 0,29 %).
Výhody CDS:
0. - pH neutrální
1. - méně zápachu
2. - méně chuti
3. - mnohem lépe snášené

4. - lze dávkovat mnohem vyšší dávky
5. - méně vedlejších účinků
Existují však i některé nevýhody. Proces destilace ovlivňuje teplota, tlak a čas.
Koncentraci oxidu chloričitého lze měřit pouze pomocí testovacích proužků
ředěním a ve velmi úzkém rozmezí. Jiné metody měření vyžadují nákladné
laboratorní vybavení. To je jedním z důvodů značně rozdílných koncentrací
oxidu chloričitého (od 800 do 5 000 ppm) u jednotlivých dodavatelů a
výrobků.
Kromě toho musí být čerstvě naplněná láhev uložena na chladném místě již u
dodavatele, aby se únik plynného oxidu chloričitého alespoň zpomalil.
Teoreticky musí být chladicí řetězec zachován i během letní přepravy. To se
však z praktických důvodů děje jen zřídka. Pokud uživatel otevře láhev ihned
po obdržení, aniž by ji předtím uložil na nejméně šest hodin do chladničky,
unikne velká část oxidu chloričitého.
Kromě toho, bez ohledu na to, zda lahvičku použijete, je její trvanlivost
omezena na tři až čtyři měsíce v chladničce a nelze ji prodloužit žádným jiným
způsobem. Proto se často nevyplatí kupovat několik lahví CDS připravených
k použití do zásoby nebo jako krizové opatření. Koncentrace účinné látky se
postupně snižuje hned po výrobním procesu, během skladování, dodávky a u
zákazníka.
Závěr: Pro aplikační protokol CDS, který je vždy stejný a opakovatelný po
celém světě, je tedy bohužel obtížné dosáhnout vždy stejného dávkování se
stejnou koncentrací oxidu chloričitého s připraveným a dobře tolerovaným
CDS.
Pozadí
Kolísající a klesající koncentrace
To vše bohužel často vede k tomu, že uživatelé při použití hotových CDS
pracují vždy s neznámou a neustále se snižující koncentrací oxidu chloričitého,
což nevyhnutelně vede k rozdílným dávkám a výsledkům.
Čistý chlór
Vzhledem k tomu, že většina roztoků CDS připravených k použití se získává z
aktivovaného klasického MMS po procesu destilace, existuje i zde stejná malá
kontaminace volným chlorem. Při destilaci se do roztoku dostává nejen

požadovaný plynný oxid chloričitý, ale také malé množství čistého chloru. Pro
zvlášť citlivé osoby platí stejné možné nevýhody jako u klasických MMS.
Nestabilizované
Podle studie Marburské univerzity není CDS vyrobený destilací příliš
stabilizovaný a poměrně rychle se rozkládá (dokonce i v chladničce).
UPDATE: Dávkování CDS připravených k použití
Na začátku se při dávkování CDS udělalo mnoho chyb. Dr. Andreas Kalcker
ví z pokusů s prasečími žaludky na několika univerzitách ve Španělsku, že po
požití MMS může být žaludeční kyselinou reprodukováno až sedminásobné
množství oxidu chloričitého. Z tohoto důvodu byly první převodní koeﬁcienty
MMS na CDS s poměrem 1:4 nebo 1:7 na základě kapek příliš slabé. Stanovení
vědecky správného přepočítacího koeﬁcientu také není možné, protože se
jedná o dynamický proces, na který má vliv mnoho parametrů, jako je teplota,
hustota atd.
Dr. Andreas Kalcker doporučuje dávkovat CDS pouze v mililitrech, nikoliv s
počtem kapek. Pro jednotné dávkování po celém světě se doporučuje dávkovací
pipeta s označením ml (plastová stříkačka bez kanyly).
Hrubý převodní koeﬁcient MMS na CDS je:
Pro externí aplikace:
3 aktivované kapky MMS odpovídají přibližně 1 ml CDS
(pro CDS s přibližně 0,3 % roztokem oxidu chloričitého, tj. 3 000 ppm)
K perorálnímu použití (s účinkem žaludeční kyseliny):
1 aktivovaná kapka MMS odpovídá přibližně 1 ml CDS
(pro CDS s přibližně 0,3 % roztokem oxidu chloričitého, tj. 3 000 ppm)
Pokud tedy člověk dosud užíval 3 aktivované kapky klasického MMS
perorálně, pak s použitím CDS to jsou nyní 3 ml, tedy trojnásobné množství!

1.6.2.1 NOVINKA: Ampulky CDSpure®
Od poloviny roku 2021 došlo k dalšímu trendovému vývoji, na kterém jsem se
významně podílel:
CDSpure® je roztok oxidu chloričitého o vysoké čistotě 2 990 ppm, protože
od 3 000 ppm je nutné na výrobek umístit výrazně více varovných štítků.
Za tímto účelem se čistý plynný oxid chloričitý rozpouští ve speciálním
výrobním procesu v důkladně demineralizované a nanoﬁltrované vodě.
CDSpure® je pH neutrální a stejně jako CDSplus® neobsahuje chlór
(neobsahuje elementární, a tedy ani toxický chlór).
Přípravek CDSpure® se zpočátku dodává v 5 ml skleněných ampulích pro
mobilní dezinfekci pitné vody. Díky skleněné ampulce je lze skladovat v
nechlazeném stavu (!) nejméně pět let. Skleněná ampule je navíc vyrobena z
čirého skla, takže je přímo vidět žlutý odstín, a tedy i obsah oxidu chloričitého
v roztoku CDS.
CDSpure® je roztok CDS připravený k použití a dávkuje se a aplikuje
stejným způsobem jako běžné roztoky CDS/CDL nebo CDSplus®. Oproti
roztokům CDS má tu výhodu, že je stabilní po několik let bez chlazení.

*právní upozornění:
CDSpure® a CDSplus® jsou registrované ochranné známky společnosti
AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).

1.6.3 Postupy, které se již nedoporučují
V následujícím textu jsou stručně popsány některé další metody výroby
roztoků CDS, které však vzhledem k jejich složitosti, náchylnosti k chybám a
novějším a lepším řešením nejsou pro širokou masu uživatelů dále
doporučovány.
Při klasické aktivaci MMS dochází vždy k přebytku kyselin. Proto se již velmi
brzy objevily pokusy neutralizovat tento přebytek kyseliny například
následným přidáním špičky nože hydrogenuhličitanu sodného (nazývaného
také hydrogenuhličitan sodný, Kaiserova soda, Bullrichova sůl nebo jedlá
soda). Přitom se krátce napění. Skupina Jim Humble Group mezitím od
tohoto postupu celosvětově upustila, protože se zdá, že snižuje účinnost oxidu
chloričitého. Nyní se jako protilátka používá spíše hydrogenuhličitan sodný s
předávkováním MMS. Kromě toho existují lepší metody a prostředky, jak
získat pH neutrální roztok.
Při takzvané Gefeuově metodě se chloritan sodný zcela aktivuje množstvím
kyseliny, které se vypočítá zvlášť v závislosti na aktivátoru, aby se dosáhlo co
nejvyššího výtěžku plynného oxidu chloričitého. Roztok však není pH
neutrální a jeho výhody mi nedávaly smysl.
Vzhledem k tomu, že sadu MMS lze i tak pořídit poměrně levně a obvykle
vydrží rodině více než dva roky, může být zamýšlená úspora nákladů jen
minimální. Zda plně aktivovaný MMS funguje lépe nebo zda je lépe snášen v
prostředí se stále kyselým pH, není k dispozici dostatek jasných zkušeností.
Navíc je možné, že k lepšímu účinku (retardaci) MMS přispívá právě jeho
následná aktivace v žaludku, kterou zjistil Dr. Andreas Kalcker. Kromě toho
se Gefeuova metoda doporučuje také s kyselinou vinnou a dalšími kyselinami
jako aktivátorem, což Jim Humble nikdy nezmínil ani nedoporučil. Organické
aktivátory jsou také výslovně vyloučeny při dezinfekci pitné vody, která je
velmi přesně regulována zákonem, protože pak v roztoku zůstává zbytková
molekula a celá věc se rychleji opět zanáší. Existují alternativní lékaři, kteří
výslovně varují před používáním zejména kyseliny vinné. Doporučují se také
zcela jiné koncentrace a dávkování než v protokolech MMS/CDS-1000 Jima
Humblea. Zajímalo by mě, kde tam nasbírali tu velkou zkušenostní základnu,
než veřejně vydali taková doporučení.

Mnoho otázek ohledně porozumění, které se také znovu a znovu objevují na
fórech nebo na mých seminářích, mě nabádá k tomu, abych tuto metodu
nedoporučoval masám. Tato nezávisle vyvinutá vedlejší odnož se na jedné
straně distancuje od Jima Humblea, ale na druhé straně zaznamenává úspěchy
se stejnými nemocemi na konto své vlastní metody. Pokud je mi známo,
Gefeuova metoda je mimo Německo v celosvětové komunitě MMS zcela
neznámá.
CDH byla snahou skupiny MMS, aby roztok CDS získaný destilací vydržel
déle. Za tímto účelem byl do CDS po měření pomocí testovacích proužků
znovu a znovu vkápnut chloritan sodný. To je něco pro profesionály a pro mě
příliš složité pro masy; navíc tato metoda vede opět pouze k roztoku, který
není pH neutrální.
CDI (injekce oxidu chloričitého) je určena pro intramuskulární nebo
intravenózní injekci roztoku oxidu chloričitého. Dr. Andreas Kalcker zavádí
plynný oxid chloričitý do zředěné mořské vody. Je tedy pH neutrální a má také
správný obsah solí, podobný obsahu v krvi. Kromě toho se zdá, že studená a
jemně ﬁltrovaná mořská voda má velmi povzbuzující a léčebné procesy
urychlující účinek, jak na kongresu Spirit of Health 2014 prezentoval Francisco
Coll, manažer společnosti Laboratories Quinton International Alicante.
UPOZORNĚNÍ: Infuze s roztoky oxidu chloričitého jsou vyhrazeny
lékařům, alternativním lékařům a jinak vyškolenému zdravotnickému
personálu. Vždy je provádějte pod dohledem! Všechny komerčně
dostupné varianty MMS, CDS a CDSplus nejsou vhodné pro infuze.
Zdroje dodávek:
viz www.mms-seminar.com v části Zdroje dodávek

1.6.4 Třetí fáze vývoje: CDSplus® - trvanlivé a stabilní
CDS
Třetí a nejnovější vývojový stupeň, zde nazývaný pouze CDSplus®,
kombinuje výhody klasického MMS s lepší snášenlivostí CDS. Zde dostanete
lahvičku s tekutou složkou a samostatnou, přesně přizpůsobenou aktivační
tabletu. Vzhledem k nízké koncentraci není tato kapalná složka nebezpečná a
není ani korozivní (jako např. u MMS). V neaktivovaném stavu lze tento
produkt skladovat v nechlazeném stavu po dobu několika let, stejně jako
klasické MMS.
Aktivace CDSplus:

V případě potřeby vhoďte aktivační tabletu ze sáčku do tekuté složky, lahvičku
uzavřete, krátce protřepejte a počkejte na uvedenou dobu aktivace. Při
pokojové teplotě a vyšší je to přibližně 24 hodin.
Celý obsah lahvičky se tak aktivuje najednou a úplně. Samotný proces aktivace
je rovněž velmi bezpečný, protože nedochází ke spontánní, prudké chemické
reakci ani ke vzniku plynu a tlaku.
Po aktivaci máte normální, ale čerstvý stabilizovaný CDS se
standardizovanou koncentrací 3 000 ppm.
Bezprostředně po aktivaci je pH neutrální, bez zápachu a chuti, a proto je
výborně snášen. Stejně jako CDS připravený k použití by měl být po aktivaci
uchováván v chladničce (podle výrobce může být uchováván po dobu
přibližně šesti až devíti měsíců) a je rovněž dávkován naprosto stejným
způsobem jako předchozí CDS připravený k použití.
Velkou výhodou je kromě trvanlivosti také to, že po aktivaci získáte vždy
čerstvý CDS se standardizovanou koncentrací oxidu chloričitého. To
znamená, že je nyní konečně možné vyrábět vždy opakovatelné, identické

dávkování po celém světě. Vývoj systému CDSplus® je chráněn patentem*,
ale přesto je k dispozici u stále většího počtu prodejců po celém světě.
UPDATE: Dávkování přípravku CDSplus®
Vzhledem k tomu, že po aktivaci je CDSplus® téměř identický s roztoky CDS
připravenými k použití, platí všechna následující vysvětlení a pokyny pro
dávkování CDS také pro CDSplus®.
Pro externí aplikace:
3 aktivované kapky MMS odpovídají přibližně 1 ml CDS
(pro CDS s přibližně 0,3 % roztokem oxidu chloričitého, tj. 3 000 ppm)
K perorálnímu použití (s účinkem žaludeční kyseliny):
1 aktivovaná kapka MMS odpovídá přibližně 1 ml CDS
(pro CDS s přibližně 0,3 % roztokem oxidu chloričitého, tj. 3 000 ppm)
Pokud tedy člověk dosud užíval 3 aktivované kapky klasického MMS
perorálně, pak s použitím CDS to jsou nyní 3 ml, tedy trojnásobné množství!
Pro jednotné dávkování po celém světě se doporučuje dávkovací pipeta s
označením ml (plastová stříkačka bez jehly).
Pozadí
Aktivace
U CDSplus® je před použitím nutné jednorázově aktivovat celou lahvičku.
Standardizovaná koncentrace
Jednoduchá a bezpečná aktivace lahve poskytuje v případě potřeby zcela
čerstvý roztok oxidu chloričitého. Díky přesnému sladění kapalné složky a
aktivační tablety je koncentrace oxidu chloričitého vždy velmi přesná 0,3 %
nebo 3 000 ppm, jak je požadováno. Pouze díky této koncentraci, kterou může
vždy stejným způsobem vyrobit každý laik, je dána opakovaná přesnost jako u
klasických aplikačních protokolů MMS.
Čistý chlór
Proces formulace a aktivace CDSplus® je jediným mně známým procesem, při
kterém nelze bezprostředně po aktivaci měřit volný chlor. Proto nemůže dojít
k možné mikrootravě chlorečnany jako u MMS a CDS. Zdá se, že tato

j
vlastnost systému CDSplus® byla dosud zcela podceňována, jak ukazují první
zprávy z terénu níže.
Stabilizovaný
Patentovaný pufrovací systém používaný v systému CDSplus® zajišťuje, že
vyrobený roztok oxidu chloričitého je stabilizovaný, a proto má obecně delší
dobu skladovatelnosti než roztoky CDS připravené k použití (vyrobené
destilací). Přesto je vhodnější skladovat je v chladničce, aby se prodloužila
jejich trvanlivost na šest až devět měsíců.
* Právní upozornění:
CDSplus® je registrovaná ochranná známka společnosti AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).

1.6.5 Srovnání produktů oxidu chloričitého
Produkty ClO2
Aktivace
Nezbytné
Doba
použitelnosti
před aktivací
Doba
použitelnosti po
aktivaci
Stabilizovaný
roztok?
Skladujte v
chladu
Chemická
nebezpečí
Oxid chloričitýKoncentrace
Hodnota pH
podle
Aktivace
Chuť
Vůně
Bez chloru* po
aktivaci
Nebezpečí
způsobené
tvorbou
chlorečnanů
Kompatibilita
Cena

Fáze 1: MMS

Fáze 2: CDS

Fáze 3:
CDSplus®

ano

ne

ano

až 5 let

6 měsíců od
výroby

do 7 let

max. 24 hodin ve
skleněné lahvi

6 měsíců od
výroby

9-12 měsíců

ne

ne

ano

ne

ano, vždy

ne

ano

ne

ne

vysoce
opakovatelné

se značně liší

vždy přesně 0,29
%/ 3 000 ppm

Velmi kyselý
(2–3)

pH neutrální
(6,5–7,0)

pH neutrální
(6,5–7,0)

silně

mírné

mírné

ve velké míře

mírné

mírné

ne

ne

ano

ano

ano

ne

45–50 %
2 x 100 ml
cca 18-22 €

80–100 %
100 ml
cca 15-30 €

90–100 %
100 ml cca 25 €
250 ml cca 49 €

Vysvětlení
* Bez chlóru: Oproti dřívějším předpokladům se při aktivaci klasického MMS
nevytváří pouze požadovaná účinná látka oxid chloričitý, ale vždy také malé
množství čistého chlóru. Čistý chlor reaguje velmi agresivně téměř s každým
reakčním partnerem a hrozí riziko vzniku chlorečnanů.
Chloráty jako například Weed-Ex mohou být v těchto malých množstvích
kromě prudkého zápachu a chuti také důvodem horší snášenlivosti MMS.
Také CDS vyrobený destilací (z aktivovaného MMS) obsahuje malé množství
volného chloru. Tento volný chlor lze poměrně dobře vázat přidáním alespoň
jedné kapky DMSO ke každé dávce MMS nebo CDS krátce před příjmem (viz
kapitola o DMSO). U nové technologie CDSplus® je naopak tvorba čistého
chloru během aktivace bezpečně vyloučena patentovaným postupem.

1.6.6 Kdy si co mám vzít?
Měl bych tedy se všemi těmito výhodami používat pouze CDSplus®? Ne,
nadále používám MMS například pro koupele nohou a celých těl (CDS/
CDSplus® by zde byl příliš drahý) a všude tam, kde chcete dezinﬁkovat rány
nebo místnosti a předměty.
Generování velkého množství plynného oxidu chloričitého funguje pouze u
klasického MMS. Pro perorální příjem však používám hlavně CDSplus®. Ze
seminářů vím, že pět až šest z deseti nováčků přeruší MMS-léčbu předčasně
kvůli zápachu, chuti a/nebo nevolnosti. Naproti tomu u CDSplus® jich
obvykle zůstane všech deset až do konce.
Kromě toho lze CDSplus® používat v mnohem vyšších dávkách při akutních
onemocněních bez sebemenších vedlejších účinků (dosavadní zkušenosti).
Vzhledem k dlouhé skladovatelnosti bez chlazení (před aktivací) a
opakovatelné stejné koncentraci oxidu chloričitého bude mít praktičtější
CDSplus® ve střednědobém horizontu pravděpodobně převahu nad
hotovými výrobky CDS a doufejme, že se bude vyvíjet i cena směrem dolů. V
mnoha zemích s dlouhým a horkým létem by CDS připravené k použití nebylo
možné odeslat po mnoho měsíců.

1.6.7 Zprávy o prvních zkušenostech s CDSplus®
Dr. Andreas Kalcker spatřuje výhody CDS mimo jiné v tom, že ji lze
dávkovat mnohem více, tj. do těla lze vpravit větší množství oxidu chloričitého
za den než u klasické MMS. Při těchto množstvích by byl vedlejším účinkem
MMS průjem, a to jednoduše kvůli kyselosti. Ve své knize CDS/MMS - Heilung
ist möglich (CDS/MMS - Uzdravení je možné) referuje o ženě s rakovinou prsu v
posledním stadiu, u níž došlo během šesti měsíců k jinak velmi vzácnému
spontánnímu uzdravení pomocí vysokých denních dávek CDS. Vlastnosti
CDS jsou tak přenositelné na CDSplus®.
Kerri Rivera, autorka knihy Cure Autism, je nadšená jednoduchostí výroby
standardizovaných CDS pomocí CDSplus® aktivovaného tabletem. Dlouhou
trvanlivost v neaktivovaném stavu znala zatím jen z klasických MMS. Pouze
opakovatelná přesná výroba roztoku oxidu chloričitého o koncentraci 3 000
ppm bez znalosti chemie a bez měřicích proužků umožňuje celosvětově
standardizovanou aplikaci. Také má podezření, že skutečně jasně lepší
kompatibilita CDSplus® je založena na úplné absenci čistého chloru. To
dosud nebylo možné u MMS a CDS destilací. Nyní je pro ně možná i celková
dávka až 50 ml CDS denně.
Dr. Wassil Nowicky, tvůrce alternativního léku na rakovinu Ukrain, který
se získává z vlaštovičníku, informoval o svých vlastních zkušenostech. Byl
překvapen, že mu staré bradavice odpadly již po třech až čtyřech dnech
perorálního užívání a potírání přípravkem CDSplus®. Se svým Ukrajincem si
toho všiml: Čím je tělo čistší, tím intenzivněji může Ukrajinec pracovat (až
500krát!).
Podle Dr. Nowického bohužel po účinném počátečním podání přípravku
Ukrain účinek při dalších podáních klesá kvůli rozpadovým produktům, které
vznikají. Z tohoto důvodu nyní kombinuje svůj ukrajinský protokol s
podáváním CDSplus®.
Nejprve pacient dostává 5 dní Ukrajinu, poté 5 dní 20 ml/den CDSplus® s
perorálním protokolem CDS-1000. Poté pacient dostává 10 dní Ukrajinu a
dalších 10 dní Ukrajinu s vysokou dávkou vitaminu C. Následně se během
léčebné přestávky od Ukrajiny užívá protokol CDS-1000 s 20 ml přípravku
CDSplus® denně po dobu 20 dnů. Poté se střídá 20 dní podávání přípravku
Ukrain s 20 dny podávání přípravku CDSplus®. Poznámka: Ukrajinec je v

současné době k dispozici pouze u něj ve Vídni a pouze pro účely lékařské
studie.
Dr. Dietrich Klinghardt, mezinárodně uznávaný alternativní lékař s klinikami
v USA a Německu, byl překvapen vysokou čistotou (bezprostředně po aktivaci
neobsahuje sto procent chlóru) CDSplus®. Herxheimerova reakce vysvětluje
pouze několik případů indispozice po požití roztoků oxidu chloričitého. Podíly
čistého chloru v aktivovaném MMS a destilovaném CDS a s tím spojená
možná tvorba chlorečnanů by zde mohly být mnohem spolehlivějším
vysvětlením. Díky tomuto čistému produktu je nyní možné podávat mnohem
vyšší dávky bez známých vedlejších účinků. Dr. Klinghardt je jedním z prvních
celosvětově známých a uznávaných alternativních lékařů, kteří do svých
léčebných protokolů důsledně zařazují aplikace MMS/CDS, zejména klystýry.

1.6.8 MMS pro krizovou připravenost
Existuje mnoho důvodů, proč může vzniknout krizová situace i v srdci
Evropy: pandemie, která je v současnosti záměrně podněcována, údajná
teroristická hrozba, přírodní katastrofy, zhroucení měny, občanská válka,
změny sluneční aktivity nebo klimatu.
V případě krize se nejprve často stane, že na neurčitou dobu vypadne proud.
Mnoho Ukrajinců by vám o tom mohlo vyprávět. Málokdo zná skutečný
rozsah této skutečnosti ve zhýčkané Evropě. Bez elektřiny nefungují čerpadla a
voda nemá tlak. Voda může po určitou dobu stále téct z kohoutku v přízemí,
ale všechna patra nad ním musí získávat životně důležitou vodu odjinud.
Podle krizové studie navíc ani dvě procenta čerpacích stanic v Německu
nemají nouzový generátor, což znamená, že nelze čerpat ani tankovat další
palivo. V následujících dnech to znamená, že nákladní automobily již
nemohou do města dovážet jídlo a pití, a také odpadky se povalují všude
kolem.
Lidé obvykle vydrží až 30 dní bez jídla, ale ne tři dny bez pití. Nyní je nutné
sbírat dešťovou vodu nebo brát vodu z blízké řeky či rybníka a skladovat ji. Ve
skladované vodě však po několika dnech začnou rašit a klíčit řasy a vytvářet
nebezpečné bioﬁlmy. Bez převaření by pak byla konzumace životu
nebezpečná.

Zde je mobilní sada MMS velmi užitečná pro sterilizaci vody ze zdrojů
neznámé čistoty a pro její bezpečné skladování. Protože však nedostatek vody
omezuje i osobní hygienu a úklid kuchyně, hrozí nemoci z nedostatečné
hygieny. I zde může být pro prevenci velmi užitečné například odplynění bytu
(viz MMS tipy) nebo postříkání těla či předmětů MMS sprejem.
Pokud je třeba v případě déle trvající krize opustit byt, nepomohou už žádné
stacionární vodní ﬁltry, které fungují pouze na tlak vody - ale naše dvě snadno
přenosné lahvičky s MMS ano. Nemusíte tedy být zastáncem nebo aktivním
uživatelem orálních aplikací MMS, abyste mohli rozumně používat přípravky
na úpravu pitné vody.
Na kvalitu pitné vody z kohoutku se nelze stoprocentně spolehnout ani v
normálnějších dobách, než je uvedeno výše. Bohužel na konci roku 2013 byly
ve Warsteinu stovky nemocných a nakonec nejméně tři úmrtí v důsledku
legionelly v pitné vodě. Odpadní vody z pivovaru byly silně kontaminovány
choroboplodnými zárodky a následná čistírna odpadních vod je nedokázala
zcela vyčistit.
Závěr: Podle mě patří sada MMS do každé domácnosti už jen kvůli
připravenosti na krizové situace. Je levný, odolný, nezabírá mnoho místa a je
multifunkční, podobně jako švýcarský armádní nůž.

1.6.9 Zdroje produktů pitné vody
Výrobky na bázi oxidu chloričitého jsou celosvětově legálně schváleny mimo
jiné pro dezinfekci pitné vody a jsou legálně dostupné na trhu.
Ale prosím, nežádejte poskytovatele o protokoly aplikace MMS podle
Jima Humblea!
Ty o tom z právních důvodů nesmějí a nebudou poskytovat žádné informace.
Totéž platí pro dodavatele chlornanu vápenatého (MMS2) jako čističe bazénů.
Tento "jiný typ" aplikace jako lék není schválen a taková samoléčba se také
vždy provádí na vlastní odpovědnost.
Jak je popsáno v kapitole MMS pro prevenci krizí a v tipech MMS dále, podle mě
MMS patří do každé domácnosti, i když nechcete dělat zdravotní aplikace
podle Jima Humblea.
Vzhledem k tomu, že mnoho dotazů na zdroje dodávek produktů s obsahem
oxidu chloričitého přichází z mnoha zemí, kde existují lokálně různí výrobci,
dodavatelé, složení a kvalita, a protože nejsme schopni je všechny neustále
testovat, oznamujeme následující zdroj dodávek produktů pro pitnou vodu
značky AQUARIUS pro life:
www.aquarius-prolife.com
Výrobky jsou vyráběny zcela v souladu s přísnými německými předpisy pro
pitnou vodu, splňují nejnovější receptury a vývojové stupně (včetně
CDSplus®), jsou bezpečně zabaleny a dodávají se s návody v jedenácti
jazycích. Kromě toho lze internetový obchod provozovat ve více než jedenácti
jazycích a především dodává do celého světa.
Známe kvalitu těchto výrobků. Jistě existují i jiné zdroje se slušnou
kvalitou a podobným pojmenováním, ale nemáme s nimi žádné
zkušenosti a nekomentujeme je. Vždy je třeba dodržovat informace o
výrobku a bezpečnostní listy příslušných výrobců. Vezměte prosím na
vědomí také varování týkající se prošlých produktů a přípravků v části
Důležitá upozornění níže!

1.6.10 Důležitá upozornění
Mnoho uživatelů se neustále ptá na otázky, které naznačují, že něco
nepochopili nebo udělali špatně. Proto uvádíme několik důležitých
upozornění.
Nepoužívejte komponenty MMS a CDSplus® samostatně.
Nikdy nepoužívejte jednu ze složek samostatně s dvousložkovými produkty
(např. s klasickým MMS nebo CDSplus®)! Nikdy také nepolykejte aktivační
tabletu CDSplus®. Slouží výhradně k aktivaci speciální tekuté složky dodávané
s výrobkem. Tato kapalná složka není čistá voda!
Výrobky s vyšší koncentrací než 3 000 ppm nebo 0,3 procenta
Někteří dodavatelé nabízejí roztoky CDS s koncentrací vyšší než 0,3 % nebo 3
000 ppm. Při výrazně vyšších koncentracích může koncentrace plynu nad
hladinou kapaliny v láhvi dosáhnout výbušných hodnot. Při přechodu na
aplikační protokoly o koncentraci 3 000 ppm navíc snadno dojde k záměně a
aplikaci příliš malého nebo příliš velkého množství.
Produkty CDS/CDL, které nejsou pH neutrální při 3 000 ppm
Mnohé z těchto produktů inzerovaných s CDS nebo CDL nejsou při
koncentraci 3 000 ppm pH neutrální, a tak si vlastně kupujete jen několik
kapek velmi drahého aktivovaného konvenčního MMS. Podle deﬁnice Dr.
Andrease Kalckera je hlavní vlastností CDS pH neutralita roztoku oxidu
chloričitého při koncentraci přibližně 3 000 ppm.
Destilát CDS sami nevyrábějte!
Podle ﬁlmů Andrease Kalckera na YouTube si prosím nikdy nevyrábějte
destilát CDS sami. Již samotný výběr nevhodného materiálu trubek může
způsobit jejich slepení. Tím se vytváří stále větší tlak, který může způsobit
prasknutí cév. Jiné metody destilace (například metoda chladničky s plaveným
sklem) poskytují pouze slabou koncentraci 300 ppm a všechny protokoly se
pak musí znovu přepočítávat.
Aktivujte maximálně 30 kapek MMS najednou.
Nikdy neaktivujte více než 30 kapek klasické MMS. I když jich potřebujete
více, například ke sterilizaci velké nádrže na dešťovou vodu, aktivujte
maximálně 30 kapek a přidejte je do sterilizované vody. Pak aktivujte dalších
30 kapek a přidejte je do vody a tak dále. S množstvím větším než 30 kapek

pracujte vždy v dobře větraných místnostech. Je lepší a bezpečnější dosáhnout
cíle postupně než aktivovat vše najednou.
V případě rozlití vždy zřeďte vodou.
Pokud jste rozsypali klasický aktivovaný MMS, vždy jej opláchněte a vyčistěte
velkým množstvím čisté vody, protože má kyselé pH. Totéž platí v menší míře
pro řešení CDS/CDSplus®. CDS/ CDSplus® je pH neutrální, ale oxid
chloričitý může mít přesto mírně oxidační, a tedy barvící účinek na tkaniny a
povrchy.
Další procesy a přípravky
Existuje mnoho dalších postupů výroby oxidu chloričitého, zejména ze dvou
čistě suchých složek. Pokud je mi však známo, jsou v Německu schváleny pro
jiné technické aplikace, nikoli pro úpravu pitné vody.
Nepoužívejte průmyslové velikosti nádob
Abyste mohli používat výrobky s oxidem chloričitým v průmyslových
nádobách, měli byste projít rozsáhlým školením o zacházení s oxidem
chloričitým. Riziko výbuchu nebo udušení v důsledku cyanózy je u těchto
velkých množství účinné látky velmi reálné. Úspory nákladů nejsou tak velké,
aby bylo nutné podstupovat tato rizika.
DMSO vše prohlubuje a odbarvuje oblečení
Rovněž s účinnou látkou zesilovačem DMSO (dimethylsulfoxidje třeba
zacházet opatrně. DMSO je silné organické rozpouštědlo, což znamená, že
odbarvuje mnoho látek. Při rozlití DMSO by se měl vstřebat nebo omýt
velkým množstvím vody. DMSO může rozpouštět pryž (např. gumové
rukavice), ale není žíravý. DMSO vnáší do hlubších tkání nejen oxid chloričitý,
ale vše, včetně nečistot. Proto vždy pracujte čistě v oblasti aplikace. Více se o
tom dozvíte v kapitole 1.7.3.

1.7 Další pomůcky
1.7.1 MMS2 - chlornan vápenatý
Pro rozšíření možností použití u závažných onemocnění, kde MMS1, tj.
chloritan sodný a aktivační kyselina, nebo roztoky CDS nepomáhaly nebo
nepomáhaly dostatečně, doporučil Jim Humble MMS2. MMS2 je rovněž
založen na chemické látce, která je schválena pro sterilizaci pitné vody.
Chlornan vápenatý se užívá ve formě granulí v tobolce. Aktivátorem je v
tomto případě voda. Takto se v těle tvoří kyselina chlorná (hypochlorová).
Tělesný imunitní systém běžně tuto kyselinu chlornou sám používá k ničení
choroboplodných zárodků. Bílé krvinky obklopí patogenní zárodek a pak ho
touto kyselinou rozloží. Teorie říká, že chronicky nemocní lidé produkují příliš
málo této kyseliny, protože jim například došly výchozí suroviny pro její
výrobu. Jeden odborný lékař totiž Dr. Andreasi Kalckerovi oznámil, že lidé,
kteří mají v krvi nedostatek myeloperoxidázy (MPO), mají takovou slabost v
zabíjení dostatečného množství mikrobů. Rozhodně by se to mělo dále
zkoumat.
Protokol o příjmu kapslí MMS2
Jim Humble doporučuje užívat až 4 x 1 kapsli denně, každou s obsahem 400
mg chlornanu vápenatého, každou zapít 2 až 3 velkými sklenicemi vody. V
ideálním případě by měl být použit protokol MMS-2000. Zde je střídavé
užívání kapsle začleněno do protokolu MMS-1000-/CDS-1000, takže se
jednou užívá MMS1/CDS a v následující hodině MMS2-kapsle. Dr. Oswald
doporučuje užívat mnohem nižší dávky na jednu kapsli.
UPOZORNĚNÍ: Neužívejte poškozené tobolky! V případě kontaktu s
granulemi vše důkladně omyjte velkým množstvím vody!
Pokud se tobolka při polykání rozlomí nebo pokud se po užití tobolky necítíte
dobře, měli byste vždy vypít více vody. Zde nejlépe pomáhá ředění!
Já sama jsem si vždy po 20 až 30 minutách po užití kapsle častěji říhala a šířila
zápach, jako bych při plavání vypila celý bazén. Mnoho účastníků semináře to
také uvedlo, nicméně je to spíše zábavné než nepříjemné nebo nebezpečné.
Několika lidem se udělalo lehce nevolno, ale to se rychle spravilo další velkou
sklenicí vody. Žádné další nežádoucí účinky nebyly dosud hlášeny.

Zkušenosti s MMS2
Všechny naše znalosti o MMS jsou nakonec založeny na zhuštěných
zkušenostech uživatelů a jejich zpětné vazbě. Se systémem MMS2 máme
přibližně 100 až 200krát méně zkušeností než se systémem MMS1. Neužívá se
při každodenních banálních infekcích, ale při život ohrožujících
onemocněních.
Nicméně zprávy o zkušenostech, které mi byly sděleny, jsou velmi slibné,
zejména v případě těžkých onemocnění, kdy konvenční medicína jednoduše
nemohla diagnostikovat známou nemoc. Znám dva uživatele, kteří byli
schopni zastavit další průběh své nemoci a kde dokonce začalo uzdravení.
Kromě toho znám uživatele, který užíval MMS2 několik měsíců kvůli
roztroušené rakovině prostaty, cítí se s ním mnohem lépe a z velké části přestal
užívat konvenční léky.
Jedna paní z Berlína měla téměř všechny parazity od borélií přes trichomonády
až po morgellony a byla velmi nemocná. Po podání MMS1 a MMS2 se její stav
postupně zlepšoval. Ještě to úplně nezvládla, ale říká, že bez MMS2 by sotva
přežila den.
Zajímavé je, že dostávám hodně zpráv s úspěchy u koní. Zde například
majitelé rozpustili obsah kapslí ve velkém množství vody a dali ji zvířeti vypít.
Zotavilo se z velmi těžké infekce, i když veterinář po svých marných
opatřeních doporučil jeho uspání. Také u běžné laminitidy (aseptického zánětu
kopytní kůry) bylo velmi úspěšné, když se kopyta vložila do kbelíku s malým
množstvím rozpuštěného granulátu MMS2.
Zdroje dodávek/trvanlivost
Zdrojů dodávek kapslí s chlornanem vápenatým je stále méně, protože
zákonné požadavky vyžadují vyškoleného bezpečnostního pracovníka ve
společnosti, která výrobek nabízí. Kromě toho má MMS2 pouze omezenou
trvanlivost, protože kapsle rychle křehnou a rozpadají se v důsledku
oxidačního obsahu.
Zdroje dodávek:
viz www.mms-seminar.com v části Zdroje dodávek
Něco úplně jiného...

Kdybych měl bazén nebo cisternu na dešťovou vodu nebo vlastní studnu,
která je vždy naklíčená a s řasami, pak bych si koupil chlornan vápenatý jako
granule v malém kbelíku. Podle mého názoru má podle mého internetového
průzkumu nejlepší kvalitu výrobek melchlorit 70/G (například na
www.melkam.de). Nezapomeňte uvést, že se jedná pouze o nádrž na
dešťovou vodu. Jeden kilogram stojí jen asi 10 €, ale náklady na dopravu
chemikálií jsou o něco vyšší! U jiných dodavatelů bylo v laboratoři naměřeno
až 15 % nerozpustných složek. Tento výrobek z Japonska obsahuje pouze 1,6
procenta, a proto je pravděpodobně nejčistší a nejbezpečnější pro manipulaci s
granulemi na trhu. Pokud si pak například na eBay koupíte želatinu nebo ještě
lépe celulózové prázdné kapsle velikosti 0, můžete si dezinfekční kuličky
naplnit sami. Příjemné na tom je, že můžete začít dávkovat se čtvrtinou nebo
polovinou naplněných kapslí, v závislosti na vašich potřebách, a vyrobit si
pouze tolik kapslí, kolik potřebujete.
UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s chlornanem vápenatým a jeho
zpracování je třeba používat ochranné brýle a rukavice a místnost je
třeba dobře větrat. Plyny z tak malého kbelíku granulí mohou dráždit oči a
dýchací cesty. Jednejte na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko a řiďte se
příslušným bezpečnostním listem výrobku!
... Také nevím, proč jsem s tímto tématem přišel až teď.

1.7.2 Náhrada MMS2 na bázi chlornanu sodného
Nedávno byl jako náhrada MMS2 k dispozici slabý (< 1 %) roztok chlornanu
sodného. I ten nakonec v těle vytvoří kyselinu chlornou, stejně jako MMS2 na
bázi chlornanu vápenatého. Tento roztok se dávkuje v kapkách namísto kapslí
známých z MMS2. I zde je voda aktivátorem.
WHO (Světová zdravotnická organizace) a spolu s ní řada zdravotnických
orgánů po celém světě doporučuje v případě kontaminace virem ebola
dezinfekci 5,25% roztokem chlornanu sodného (pokoje, lůžka, oděvy atd.).
Zajímavé je, že chlornan sodný je příbuzný MMS2 (chlornanu vápenatému),
který se rovněž používá k dezinfekci pitné vody.
Pokud tedy chlornan sodný již důkladně ničí virus eboly, pak oxid chloričitý,
který je 15krát účinnější (§ 11 vyhlášky o pitné vodě, 2001), to dokáže ještě
více. Oxid chloričitý s redoxním potenciálem 0,95 V však rozhodně nemůže
poškodit zdravé tělesné buňky s buněčným napětím 1,4 V, zatímco Na
triumhypochlorit s napětím 1,49 V ano; i zde však jistě záleží na
koncentracích.
Také jsem si pořídil lahvičku, ale zatím jsem ji kvůli nedostatku času
nezkoušel. Vzhledem k tomu, že nemám vlastní zkušenosti a dostatečně
velkou zkušenostní základnu uživatelů, nemohu a nechci zde dávat
doporučení. Předpokládám, že vzhledem k mnohem nižší koncentraci účinné
látky než v MMS2-kapslích lze použít více tohoto roztoku (např. 2 x 10 kapek
ráno a večer). Ale zůstanu na příjmu!
Toto řešení se neprosadilo.

1.7.3 Aktivní zesilovač DMSO
DMSO (dimethylsulfoxid) je přírodní sloučenina, organické rozpouštědlo,
které je čiré a mírně zapáchá po česneku. DMSO vzniká při rozvlákňování
dřeva stromů. Tento přírodní DMSO je však příliš kontaminován chemickými
látkami, jejichž odstranění by bylo příliš nákladné. Proto se DMSO vždy vyrábí
uměle. Chemická struktura a účinek jsou však zcela shodné s přírodou. DMSO
je výjimečný a fascinující už svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi.
Ty jsou však jasně překonány jeho rozmanitými biochemickými vlastnostmi a
způsoby účinku. Úžasně kombinuje účinky mnoha jednotlivých léků a léčivých
přípravků v jediném roztoku.
Především je DMSO asi pětkrát méně toxický než kuchyňská sůl, a je tedy
velmi bezpečným léčebným prostředkem. Jedinými známými nežádoucími
účinky jsou zarudnutí a podráždění kůže, které jsou však vždy dočasné. Velmi
vzácně se může vyskytnout nesnášenlivost na DMSO, kterou lze před aplikací
vyloučit jednoduchým testem. Za tímto účelem si potřete paži několika
kapkami DMSO a počkejte dvě až tři hodiny. Pouze v případě zřetelné bolesti
jater nebo kožních reakcí se nedoporučuje pokračovat v používání DMSO.
DMSO lze aplikovat zevně i vnitřně.
Během procesu rozkladu v těle se mezitím vytváří také MSM
(methylsulfonylmethan), známý jako doplněk stravy. Pravděpodobně právě
tato methylovaná sirná složka je tak prospěšná pro mnoho terapeutických
aplikací.
Vlastnosti DMSO
DMSO proniká do živé tkáně rychle a hluboko, aniž by ji poškodil. Proto se
používá mimo jiné při kryokonzervaci. Buňky zmrznou, aniž by praskly, díky
expanzi vody v buňce, která se změnila v led. Z tohoto důvodu se orgány
určené k transplantaci často ukládají do roztoků DMSO. Kromě toho se
používá v mastech jako transportní činidlo a zesilovač účinných látek.
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že s DMSO se do těla dostávají vždy i ty
nejmenší nečistoty, je třeba dávat přednost nejčistší kvalitě v kvalitě Ph. EUR.
Mnoho dodavatelů se navzájem předhánělo v procentech speciﬁkací čistoty a
zároveň se navzájem podbízeli v ceně. Zde se doporučuje maximální opatrnost
a přednost by měly mít značkové výrobky.

Zde je částečný seznam účinků DMSO:
- Rychle proniká do živé tkáně, aniž by ji poškodil
- přenáší další látky hluboko do tkáně
- analgetikum (rychlejší a s menšími vedlejšími účinky než aspirin).
- dekongestant
- protizánětlivý
- germicidní
- urychluje hojení ran
- vnáší do tkáně pořádek (viz tipy MMS v části roztok na jizvy).
- neutralizuje volné radikály
- zvyšuje propustnost
a umožňuje lepší detoxikaci buněk.
- zmírňuje alergické reakce
- dehydratace
- uvolnění svalů
- může také téměř úplně odbourat staré jizvy.
Ukázalo se, že je výborný při sklerodermii, popáleninách, zánětlivých a
bolestivých stavech, sportovních zraněních, jako jsou pohmožděniny a
hematomy, artritidě a revmatoidní artritidě, infekcích vedlejších nosních dutin,
intersticiální cystitidě, herpesu a pásovém oparu, roztroušené skleróze,
systémovém lupus erythematodes, sarkoidóze, tyreoiditidě, ulcerózní kolitidě,
lepře, rakovině a dalších chorobných stavech.
DMSO je znám téměř 150 let, jeho léčebné účinky se zkoumají více než 60 let
a člověk by si myslel, že s více než 40 000 studiemi a odbornými články je
dostatečně známý a uznávaný. Přesto je jeho oﬁciální schválení jako léku stále
omezeno na několik onemocnění (léčba intersticiální cystitidy, bolestivého
zánětu močového měchýře). Kromě toho všude na světě, kde se k léčbě
rakoviny používá radioterapie, musí být DMSO k dispozici jako pohotovostní
lék. Lze ji totiž použít k rychlému zmírnění a účinné léčbě radiačního
poškození kůže a tkání.
Podle Jima Humblea je DMSO v aplikacích MMS-/CDS rád viděnou
pomůckou. Jednak 1 až 2 kapky DMSO mohou vázat malé množství
nežádoucího čistého chloru po aktivaci klasického MMS, jednak je to důležitý
zesilovač účinku. Lze jej použít při vnějším i vnitřním ošetření oxidem
chloričitým.

DMSO přitom rychle přivádí oxid chloričitý do hlubších tkání, kde může začít
působit nebo se vstřebávat krevním řečištěm a rozvádět do celého těla. To je
velmi dobře patrné u ústní vody MMS-/CDS. Zatímco čistá aplikace
MMS/CDS zde dezinﬁkuje pouze povrch ústní sliznice, jazyka a zubů,
přidáním DMSO lze účinně léčit i hlouběji ležící záněty dásní, čelistních kostí a
kořenů zubů. Perorální aplikace MMS nebo CDS jsou rovněž výrazně zesíleny
kombinací s DMSO.
DMSO se však smí přidávat až po úplné aktivaci klasického MMS (tedy
smíchat kapky v poměru 1:1, počkat 45 sekund a přidat vodu) a vždy jen
bezprostředně před vlastní aplikací. Pokud si například ráno připravíte pro
MMS-1000-léčbu láhev s 1 litrem vody s aktivovaným MMS, DMSO se do ní
přidávat nesmí. Pokaždé, když si člověk nalije porci, je však třeba ji přidat
těsně před příjmem. Krátkodobě se oxid chloričitý a DMSO vzájemně
podporují, ale dlouhodobě ve směsi působí spíše kontraproduktivně. Zpravidla
by se mělo přidat vždy přesně tolik kapek DMSO, kolik kapek MMS bylo
aktivováno.
Úžasných možností DMSO se zde můžeme dotknout jen povrchně. Pokud se
chcete dozvědět více, nevyhnete se příručce DMSO od Dr. Hartmuta
Fischera.
Pozor: DMSO se při teplotě pod 18 stupňů stává krystalickým a pevným.
Může se tedy stát, že v zimě dostanete láhev s tvrdým obsahem. Ohřejte ji v
teplé vodní lázni (ne v mikrovlnné troubě!) a poté ji uchovávejte při pokojové
teplotě (ne v lednici!).
Veškerá zevní ošetření DMSO by měla být prováděna roztokem DMSO
zředěným přibližně na 70 % (7 dílů 99,9% DMSO a 3 díly vody). Ošetřovaná
plocha musí být čistá a nesmí být zakrytá, dokud se roztok zcela nevstřebá.
DMSO může rozpouštět barviva z textilií a také je vnášet do tkaniny. Stejně
tak by se do blízkosti DMSO neměly dostávat žádné gumové výrobky,
například gumové rukavice, protože rozpouští i gumu a její složky se dostávají
do kůže.
Zdroje dodávek:
viz www.mms-seminar.com v části Zdroje dodávek
Fakta:
- Kniha DMSO manuál, Dr. Hartmut Fischer

- Přednáška DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Kniha DMSO - přírodní léčitel, angl. překlad. Dr. Morton Walker
- DMSO - nepochopený zázračný lék? , Nexus Magazine
- Toxicita oxidu chloričitého

1.7.4 Zeolit a bentonit
V souvislosti s protokoly MMS podle Jima Humblea se často používají další
podpůrné pomocné látky. Zeolit a bentonit mohou díky své mikroporézní
struktuře a elektrickému náboji absorbovat a zadržovat velké množství jiných
látek. Tyto vlastnosti se zde využívají k vázání a odstraňování těžkých kovů a
dalších toxinů z životního prostředí. Ve spolupráci s alternativním lékařem
Ekkehardem Sirianem Schellerem jsem vyvinul optimální směs obou látek,
která výrazně zvyšuje jejich individuální účinky.
Na jedné straně je velikost zrn tak jemná, že se maximalizuje účinný povrch.
Na druhé straně však nejsou zahrnuty žádné nanočástice! Tak vznikl
GAIAgold®. Ten byl navíc informován a energetizován infopaticky podle
alternativního lékaře Ekkeharda Siriana Schellera (předávání informací pro
celostní autokorekci narušených a podrážděných systémů).
Ráno a večer přidejte 1 čajovou lžičku prášku do sklenice vody, zamíchejte a
roztok vypijte. Měla by se používat pouze plastová nebo dřevěná lžíce, protože
kov negativně ovlivňuje elektrický náboj, a tím i vazebnou schopnost těchto
prášků.
Ráno a večer můžete vypít sklenici rozpuštěného "písku" nebo "sopečného
popela". Nežádoucí účinky, ano, ani předávkování zde nejsou známy. V
poslední době jsou k dostání také GAIAgold® CAPS ve veganských kapslích.
Zde postačí 3 až 4 tobolky na dávku.
Obě látky a jejich široké možnosti použití jsou podrobně popsány v druhé
knize Back2Balance.
* právní upozornění:
GAIAgold® je registrovaná ochranná známka společnosti AQUARIUS pro
life Limited (www. aquarius-prolife.com).

1.8 Protokoly externích aplikací MMS
1.8.1 Ústní výplachy
Ústní dutina je pravděpodobně nejvíce kontaminovaným místem v celém těle,
protože je v neustálém kontaktu s potravou, teplem a vlhkostí. Určitá forma
zánětu srdečního svalu je v konvenční medicíně také připisována speciﬁckému
zárodku z ústní dutiny. Jim Humble tvrdí, že existují stovky nemocí, které mají
původ v ústech a zubech. Z tohoto důvodu doporučuje jako preventivní
opatření tři až čtyři výplachy úst MMS týdně.
S MMS:
Vezměte 6 aktivovaných kapek MMS a po aktivaci naplňte sklenici do
poloviny vodou (150 ml).
S CDS/ CDSplus®:
Přidejte přibližně 2-3 ml CDS nebo CDSplus® do sklenice vody (150 ml)
pomocí dávkovací pipety.
Po jednom doušku kloktejte a vyplachujte ústa po dobu až 3 minut. Nechte
roztokzasyčet mezi zuby. Můžete také používat zubní kartáček bez pasty a
zároveň si masírovat dásně a patro. Zápach z úst a povrchové zárodky budou
rychle a důkladně odstraněny. Velmi spolehlivě působí také proti zánětu dásní
a krvácení. připraveného aktivovaného roztoku přidat několik kapek (nebo
tolik kapek jako MMS) zesilovače organických účinků DMSO
(dimethylsulfoxid).
DMSO přivádí MMS až 2 cm hluboko do tkáně. Díky tomu lze také úspěšně
léčit záněty kořenů zubů třemi až čtyřmi výplachy denně během jednoho až
dvou dnů. Kdo si často dělá ústní výplachy, měl by přejít z MMS na
CDS/CDSplus®, protože příliš mnoho kyseliny může dlouhodobě napadat
zubní sklovinu.

1.8.2 Nožní a plné lázně
MMS se výborně hodí jako přísada do koupelí nohou a celkových koupelí. Pro
plnou koupel nejprve aktivujte 16, pro pozdější koupele

zvyšteaktivovaných kapek MMS (CDS/CDSplus® by zde bylo příliš špatné
a příliš drahé) a vložte je do čisté vany naplněné pouze vodou - vždy bez
dalších mýdel nebo přísad do koupele.
Koupejte se v něm asi 20 minut při příjemné, ale nejlépe nízké teplotě.
Všimněte si, že při přílišném zahřátí plynný oxid chloričitý po několika
minutách zcela unikne a nemůže dále působit.
Pro koupele nohou užívejte odpovídající menší množství (10 až 20
aktivovaných kapek). Při koupeli v MMSu zvláště citlivých osob pomoci rychle
zvýšit toleranci perorálního příjmu MMS.

1.8.3 Plynový vak MMS
O této zajímavé aplikaci MMS jsem se dozvěděl od Jima z Do minické
republiky. Cílem je dostat oxid chloričitý do krve a tím do těla a zcela obejít
trávicí trakt. Tato metoda je vhodná zejména pro osoby,které MMS/CDS
perorálně vůbec nesnášejí nebo je nemohou užívat kvůli postupu nemoci.
Pořiďte si velkou igelitovou tašku, ve které byste mohli úplně zmizet až po
krk.
V případě potřeby slepte dva velké sáčky k sobě na straně otvoru a na jedné
straně vystřihněte dno. Neměli byste chodit do nejbližšího železářství a
jednoduše žádat plastové tašky, do kterých se vejde celý člověk. To by vám
mohlo vynést zatčení za ohrožení lidstva a také podivné pohledy.
Kromě sáčku potřebujete středně velkou skleněnou nebo keramickou mísu. V
této misce aktivujte 40-60 kapek MMS, nepoužívejte k tomu vodu. CDS a
CDSplus® nefungují s fumigačními protokoly. Umístěte misku doprostřed
otevřeného pytle a nyní si do něj vlezte svlečení tak, abyste měli misku mezi
nohama a nemohli ji převrhnout. Nyní si sáček přitáhněte ke krku a rukama
uzavřete otvor v dolní části krku.
V této poloze by měla ze zavřeného vaku koukat pouze vaše hlava. To je
důležité, protože vznikající plyn by měl být na kůži, a ne v plicích. Přesto tuto
aplikaci provádějte v dobře větraných místnostech. Snažte se takto zabaleni
vydržet asi 10 až 15 minut. Nebojte se, nebolí to, nudné stání je zde skutečnou
zátěží.

Pokud s tím máte problémy, můžete si do tašky dát stoličku a sednout si na ni.
Pak vyndejte sáček, roztok nalijte do umyvadla s velkým množstvím vody a
místnost vyvětrejte. Můžete se také následně osprchovat, ale čistší a bez
bakterií už to opravdu nebude. Plynový vak MMS je jednou z
nejintenzivnějších aplikací, které jsem osobně zažil.

1.8.4 Oční, ušní a nosní kapky
Záněty v očích (např. zánět spojivek), v uších (např. zánět středního ucha) a v
nose nebo dutinách lze pomocí MMS velmi snadno a účinně léčit. Nejprve si
připravíme zředěný základní roztok, který můžeme použít pro všechny tři
aplikace.
S MMS:
Dejte 2 aktivované kapky MMS do sklenice nebo láhve s přibližně 150 ml
vody. MMS se zde užívá kvůli své kyselosti, ale pouze v případě nouze.
S CDS/ CDSplus®:
Přidejte 1 až 2 ml přípravku CDSplus® do sklenice nebo lahvičky obsahující
přibližně 20 ml vody, tj. zřeďte v poměru 1:10 nebo více.
Zde bych vždy upřednostnil pH neutrální CDS/CDSplus®, u kterého nemůže
dojít k podráždění kůže nebo sliznic. S tímto zředěným roztokem oxidu
chloričitého lze zahájit níže uvedená ošetření.
Oční kapky
Zakloňte hlavu a jedním prstem vytvořte kapsu na dolním víčku. Poté do této
kapsy nakapejte pipetou 1 až 2 kapky naředěného roztoku. Poté zavřete
víčko a pohybujte okem dopředu a dozadu. V případě akutního zánětu lze
tento postup opakovat každou hodinu až dvanáctkrát denně, ale obvykle jste
úspěšní po třetí aplikaci.
Zdá se, že mírné pálení hned na začátku nepochází z MMS, ale z toho, že
používáme vodu bez zachování obsahu soli v oční tekutině. Při použití 0,9 %
izotonického roztoku soli místo vody by se to mělo rovněž napravit. To je
třeba zmínit pro úplnost, ale pro léčbu zánětu to není nezbytně nutné.
Nikdy si nekapejte samotnou nebo neředěnou složku MMS do oka!
Ušní kapky

Zde je důležité, aby se 2 až 4 kapky výše uvedeného zředěného základního
roztoku dostaly k ušnímu bubínku, aby se dostaly i k zánětu za ním. Nejprve
ošetřete jedno ucho a nechte ho 1 až 2 minuty ležet na boku, poté ošetřete
druhé ucho, jinak roztok z ucha opět příliš rychle vyteče. Při akutním zánětu
lze tento postup opakovat každou hodinu až dvanáctkrát denně.
Dr. Andreas Kalcker mi dal dobrou radu, když mají lidé problémy dostat
kapky k ušnímu bubínku. Aktivuje se přibližně 6 kapek klasického MMS ve
sklenici, jejímž otvorem lze ucho zcela uzavřít. Nyní se nepřilévá voda, ale
hlava se položí bokem na stojící sklenici tak, aby ucho bylo zcela uzavřeno
okrajem sklenice, a zůstane v této poloze přibližně 1 až 2 minuty. Vznikající
plynný oxid chloričitý tak může vniknout přímo do ucha bez kapaliny.
Aktivovaná látka zůstává ve skle a nepřichází do kontaktu s uchem. Jedná se o
lokální zplynování uší, zvláštní variantu lokálního částečného zplynování částí
těla plynným oxidem chloričitým.
Nosní kapky
Při ošetření čelních a vedlejších nosních dutin můžete použít podstatně více
kapek pH neutrálního přípravku CDSplus než při ošetření očí a uší. K tomu si
lehněte s hlavou svěšenou přes okraj pohovky, aby mohl roztok proudit do
pravé čelní nebo vedlejší dutiny nosní. Po odkapání zůstaňte v této poloze 1 až
2 minuty a poté se otočte na levý bok. V lékárně jsou také k dispozici sady na
výplach nosu, do kterých můžete místo slané vody nalít 1 až 2 ml CDSplus a
propláchnout je.
Tuto aplikaci lze v případě potřeby provádět i několikrát denně. Také zde se
zdá, že případné mírné pálení na začátku souvisí s chybějícím obsahem soli ve
vodě, nikoli s MMS/CDS. Při inhalacích MMS se tento roztok rozprašuje v
lahvičce s pumpičkou a aerosol se vdechuje se vzduchem. Tyto aerosolové
kúry MMS mohou rychle řešit plicní a bronchiální infekce.

1.8.5 Střevní a vaginální klystýr
Klystýry jsou obecně považovány za nepříjemné, ale mají velmi velký účinek,
protože oxid chloričitý se zde velmi rychle vstřebává do krve. Doporučují se
zejména lidem, kteří mají problémy s perorálním užíváním MMS nebo pokud
je infekce lokalizována také ve střevě nebo ve vagíně. V lékárně jsou nabízeny
plastové klystýrové soupravy s koncovkami pro střevní a vaginální klystýr.
Nejlepší je položit v koupelně na podlahu teplou deku a nádobu s vodou z
klystýrové soupravy zavěsit na radiátor pomocí háčku přibližně ve výšce pasu.
Pro zavedení koncového dílu potřebujete vazelínu (nebo lepší výrobky bez
obsahu ropy). Voda by měla mít tělesnou teplotu, protože jakákoli odchylka je
vnímána jako nepříjemná a klystýr pak v těle neudržíte tak dlouho, jak je třeba.
U střevních klystýrů by se měly nejprve provést 2 až 3 klystýry pouze s vodou
(a případně 1 lžičkou kuchyňské soli), aby se střeva vyprázdnila. Praktičtější je
použít Reprop Clyster®, s nímž můžete klystýr provádět například i ve stoje
(viz níže).
MMS:
Zpočátku 2 aktivované kapky MMS, později až 12 aktivovaných kapek, v
nádobě na vodu klystýrové soupravy. Dr. Dietrich Klinghardt dokonce
doporučuje zvýšit dávku až na 20 aktivovaných kapek na litr a
nezaznamenal žádné významné vedlejší účinky na činnost střev.
CDS/CDSplus:
I v tomto případě dávám přednost pH neutrálnímu CDSplus a do nádoby na
vodu v klystýrové soupravě přidávám zpočátku 1 ml, později až 4 ml
CDSplus. Podle Dr. Klinghardta a Dr. Andrease Kalckera je možné
dosáhnout až 10 ml na litr.
Nyní si lehněte na záda, opatrně zasuňte koncovku a pomalu otevřete ventil.
Jakmile se do střeva/vagíny dostane celé množství vody, mírně nadzvedněte
pánev a v této poloze setrvejte 1 až 2 minuty. Při střevním klystýru si můžete
také lehnout na bok, abyste dosáhli na všechny cívky. Můžete provést 2 až 3
klystýry na jeden průchod a 2 až 3 průchody denně. Poté střevo nebo pochvu
opět vyprázdníte.
Zdroje dodávek:

- Reprop® Clyster (lepší sada klystýrů než v německých lékárnách)
viz www.mms-seminar.com v části Zdroje dodávek

1.9 Interní protokoly aplikace MMS
Roztoky oxidu chloričitého jsou silně cítit po chlóru a mají velmi silnou chuť.
Bohužel se jedná právě o účinnou látku, a pokud se odstraní vůně a chuť,
požadovaný účinek obvykle zmizí s ní.
V minulosti se doporučovalo míchat roztok s džusy, čaji nebo jinými nápoji,
aby byl příjem snesitelnější. Od tohoto postupu se nyní zcela upustilo, protože
většina džusů může mít na roztok oxidu chloričitého oslabující účinek.
Všechny současné protokoly pro vnitřní užívání proto doporučují užívat jej
pouze zředěný vodou. To je překážka, kterou musí každý překonat sám, pokud
chce využít možných účinků. Díky CDS a CDSplus jsou vůně a chuť mnohem
snesitelnější. V první řadě to však pravděpodobně souvisí s chybějícím
obsahem kyselin v těchto roztocích. Při manipulaci s MMS vždy dbejte na
dobré větrání.
UPDATE:
K perorálnímu použití (s účinkem žaludeční kyseliny):
1 aktivovaná kapka MMS odpovídá přibližně 1 ml CDS
(pro CDS s přibližně 0,3 % roztokem oxidu chloričitého, tj. 3 000 ppm)
Pokud člověk dosud užíval 3 aktivované kapky klasického MMS perorálně, pak
je to při perorálním užívání CDS nyní 3 ml, tedy trojnásobné množství!
(Andreas Kalcker)

1.9.1 Protokol MMS-1000/1000+
Protokol-1000 pro perorální příjem je dostačující ve více než 90 % případů, ať
už pro jednorázovou základní očistu organismu, pro odstranění těžkých kovů,
jako preventivní opatření nebo v případě akutní až závažné infekce/nemoci.
V prvních knihách o MMS se doporučovalo jen několik málo, ale vysokých
jednorázových dávek denně. Poté, co bylo zjištěno, že oxid chloričitý obvykle
v těle nepůsobí déle než dvě hodiny a poté se rozkládá, byla tato doporučení
revidována. Extrémně vysoké dávky vedly k velmi častým nesnášenlivostem a
často k předčasnému ukončení samoléčby.

U moderního Protokolu-1000 se jednotlivé dávky užívají výrazně méně často
denně. Tím je zajištěno nepřetržité proplachování těla oxidem chloričitým. To
je mnohem přijatelnější a také efektivnější než staré protokoly. Cílem je užívat
jednorázovou dávku, zpočátku 1, později 3 aktivované kapky denně, přibližně
osmkrát denně.
Z praktických důvodů, aby člověk nemusel například na pracovišti každou
hodinu aktivovat svou směs před udivenými kolegy, se celá denní dávka ráno
namíchá, naplní do těsně uzavíratelné skleněné lahvičky s vodou a pije se po
celý den. Tato kúra by měla trvat nejméně tři až čtyři týdny, u akutních
onemocnění i déle.
Protokol MMS-1000
Začněte například s 8 x 1 = 8 aktivovaných kapek. Po 45 sekundách aktivace
přidejte trochu vody a směs naplňte do uzavíratelné skleněné láhve s přibližně
1 litrem vody. Nyní se snažte vypít tuto láhev v přibližně 8 dávkách během
dne. Pokud vám to dělá dobře, zvyšujte počet kapek denně, dokud
nedosáhnete 3 x 8 = 24 aktivovaných kapek, a pokračujte v tomto postupu po
dobu tří až čtyř týdnů.
Zdroje dodávek:
viz www.mms-seminar.com v části Zdroje zásobování,
například pro skleněnou láhev Ikea
Protokol MMS-1000+
V případě velmi závažných nebo úporných onemocnění se k výše uvedené
hotové aktivované směsi MMS nakonec přidá stejný počet kapek DMSO a
poté se vypije perorálně. DMSO se však smí přidávat pouze do dávky určené k
vypití, a ne hned ráno do připravené lahvičky na celý den! To se ukázalo jako
velmi účinné při léčbě oparů nebo plísně candida.
Kromě této očistné kúry existuje několik dalších doporučení. Do 60 let věku
jsou jako preventivní opatření pro zdravé lidi užitečné 2 jednorázové dávky
týdně se 6 aktivovanými kapkami a od 60 let 6 aktivovaných kapek denně.
Podle Dr. Andrease Kalckera je i během těhotenství (po třetím měsíci) možná
aplikace MMS v maximálním množství 6 aktivovaných kapek denně, například
místo antibiotik.
U dětí a dospívajících je maximální dávka 1 aktivovaná kapka MMS na 12
kilogramů tělesné hmotnosti denně. U dětí by počáteční dávka měla být

maximálně 1/2 aktivované kapky MMS. Jak se připravují poloviční kapky?
Aktivuje se 1 kapka MMS s 1 kapkou kyseliny chlorovodíkové a přidá se
přibližně 150 ml vody. Nyní se použije pouze polovina tohoto roztoku, a tím
se získá poloviční dávka. Tento trik je třeba používat i při silném ředění pro
malá zvířata.

1.9.2 Protokol CDS-1000 /CDS-101
Jelikož je CDS/CDSplus mnohem lépe snášen, lze dávkování nastavit o něco
vyšší. Začněte s dávkou 3 ml a zvyšujte ji až na 10 ml, které podávejte
dávkovací pipetou (plastovou stříkačkou) v 1 litru vody. Mnoho lidí může začít
s 5 nebo 10 ml bez jakýchkoli vedlejších účinků. Tato láhev se také pije v 8 až
14 dávkách v průběhu dne. Doba aplikace činí tři až čtyři týdny jako u
protokolu MMS-1000.
U život ohrožujících stavů lze podat až celkovou dávku 50 ml CDS
denně.

1.9.3.Protokol CDS 115 (protokol o horečce dengue)
Tento protokol byl vyvinut Karlem Wagnerem, Carlou Perezovou a Dr.
Damarysem Reyesem, mikrobiologem, z celosvětové rodiny MMS speciálně
pro virová onemocnění, jako je horečka dengue. Je důležité vědět, že malárii a
horečku dengue mohou přenášet komáři. U horečky dengue je původcem
virus a u malárie parazit. Zatímco parazit malárie je usmrcen velkou šokovou
dávkou, viru stačí několik hodin nepřetržitého příjmu. U oxidu chloričitého to
naštěstí nehraje žádnou roli - účinně ničí oba patogeny.
V protokolu CDS 115 se každých 15 minut přidá 1 ml CDS/CDSplus v
koncentraci 3 000 ppm do vody a užije se perorálně. U těžkých průběhů lze
přidat 1 kapku 25% roztoku chloritanu sodného (ze sady pro klasický MMS)
na 1 ml CDS/CDSplus. Ve starém protokolu MMS proti horečce dengue se na
začátku jednou užila dávka 6 a poté se každou hodinu užívaly 3 aktivované
kapky.

1.9.4 Protokol 5/5-100 (intenzivní protokol)
Pro zvýšení je k dispozici intenzivní protokol 5/5-100 podle Dr. Andrease
Kalckera. V tomto protokolu se také používá zesilovač účinných látek DMSO
(dimethylsulfoxid) v koncentraci 70 %.
Za tímto účelem se 99,9 % DMSO ředí vodou v poměru 7:3 (7 dílů DMSO +
3 díly vody). Na začátku užijte 5 ml tohoto 70 % roztoku DMSO zředěného
tímto způsobem se 100 ml vody perorálně jako předběžnou dávku.
Poté přidejte 5 ml CDS/CDSplus do přibližně 100 ml vody a tuto dávku
vypijte. Tuto kombinaci před dávkou DMSO a intenzivní dávky
CDS/CDSplus opakujte přibližně každou jednu až dvě hodiny, a to až
dvanáctkrát denně. Stejně jako u všech protokolů je vhodné snížit dávku v
případě nepříjemných pocitů nebo nevolnosti.

1.9.5 Protokol 2000 (MMS1 + MMS2)
V tomto protokolu pro akutní život ohrožující onemocnění se kapky MMS1 a
tobolky MMS2 užívají střídavě během dne. MMS1 je naše známá sada MMS s
aktivní složkou oxidem chloričitým.
Základem MMS2 je výchozí materiál chlornan vápenatý, který se aktivací
vodou mění na účinnou látku kyselinu chlornou. Chlornan vápenatý je také
schválen pro dezinfekci pitné vody a často se prodává jako čistič bazénů.
Aplikace MMS2 již byly podrobně vysvětleny výše. S MMS1 v podstatě
provádíte běžný protokol MMS-1000 s tím rozdílem, že místo roztoku oxidu
chloričitého pokaždé vypijete kapsli MMS2 a zapijete ji 2 až 3 velkými
sklenicemi vody. Jim Humble navrhuje až 4 kapsle denně, z nichž každá
obsahuje až 400 mg chlornanu vápenatého. To je třeba považovat za absolutní
horní hranici, Dr. Antje Oswald doporučuje mnohem menší množství v
kapslích. MMS2 a tento protokol byly vyvinuty pro závažná až život ohrožující
onemocnění, jako je rakovina.

1.9.6 Protokol 3000 (MMS1 + DMSO externí)
Protokol 3000 doporučuje Jim Humble téměř na všechny kožní problémy,
jako je akné, atletická noha a ekzémy. Tento protokol byl původně vyvinut
také pro osoby, které nemohly užívat perorální MMS.
Roztok oxidu chloričitého (20 aktivovaných kapek MMS na 50 ml vody) se
aplikuje na určité části těla každou hodinu až 10krát denně a poté se na něj
aplikuje přibližně 70 % roztok DMSO (7 dílů DMSO + 3 díly vody). Přitom se
tato kombinace aplikuje střídavě na jednotlivé části těla (levá ruka, pak pravá
ruka, pak levá/pravá noha, břicho, záda a znovu zepředu).
Oxid chloričitý se tak pomocí aktivního posilovače DMSO dostává hluboko
do tkání, do krevního oběhu a poté se dostává všude do tělesného koše. Poté
je třeba každé 3 dny udělat jednodenní přestávku. Jedním z důvodů, proč se
tento protokol již tak často nepoužívá, je skutečnost, že u CDS a CDSplus
existují kompatibilní a pH neutrální roztoky, které jsou dobře snášeny i
citlivějšími osobami.

1.9.7 Protokol 4000
Jednorázové užívání kapslí MMS2 několikrát během dne se také někdy nazývá
protokol 4000. Kapsle s chlornanem vápenatým si nejlépe připravte sami.
Tímto způsobem lze stanovit množství náplně a pomalu ji zvyšovat až na
přibližně 400 mg v jedné kapsli. To je podrobně popsáno na jiném místě.

1.9.8 Protokol o malárii
Je známo pět parazitů, kteří mohou způsobit malárii (nazývanou také bahenní
horečka nebo střídavá horečka). Nejčastěji ji vyvolává kousnutí komárem rodu
Anopheles. Nejvíce zkušeností s léčbou malárie je s klasickým MMS. Dospělí
dostanou 18 a děti 9 aktivovaných kapek MMS ve vysoké jednorázové
dávce k vypití.
Ve velmi vzácných případech je nutná druhá stejně vysoká dávka. Parazité jsou
tak v těle zcela eliminováni vysokou šokovou dávkou. Tato vysoká jednorázová

dávka je pro zdravé lidi příliš vysoká. Proto je třeba se předem ujistit, že se jedná o
malárii. K tomuto účelu lze také použít rychlé krevní testy.

1.9.9 Clařin protokol 6+6 (léčba šokem)
U některých život neohrožujících infekcí, jako je například blížící se
nachlazení, je první volbou Clařin protokol 6+6.
Užívá se dvě dávky po 6 aktivovaných kapkách MMS v časovém
odstupu 2 až 4 hodin.
Nejlépe to funguje večer a před spaním. Tímto způsobem pohodlně vyspíte
případnou nevolnost. Díky tomuto protokolu se rychle a výrazně zastaví
explozivní množení infekčních zárodků a imunitní systém rychle získá
převahu. Většinou do rána po blížící se zimě nic nezůstane. Pokud to není
zcela dostačující, můžete tento protokol opakovat následující den s 7 + 7
kapkami, ale ne déle. Poté budete možná muset přejít na klasické protokoly
MMS-1000 nebo CDS-1000.

1.9.10 Injekce CDI s oxidem chloričitým IM/IV
CDI (injekce oxidu chloričitého) je určena k intramuskulárnímu nebo
intravenóznímu podání roztoku oxidu chloričitého. Dr. Andreas Kalcker
zavádí plynný oxid chloričitý do zředěné mořské vody. Je tedy pH neutrální a
má také správný obsah soli podobný obsahu v krvi. Kromě toho se zdá, že
studená a jemně ﬁltrovaná mořská voda má velmi povzbuzující a léčebný
proces urychlující účinek, jak na kongresu Spirit of Health 2014 prezentoval
Francisco Coll, manažer společnosti Laboratoires Quinton International,
Alicante. Pro savce do 80 kg živé hmotnosti doporučuje 2 až 5 ml CDI 3
000 ppm v poměru 1:5 s mořskou vodou nebo fyziologickým roztokem
pro intravenózní nebo dokonce intramuskulární aplikaci.
Dr. Hartmut Fischer naproti tomu aktivuje kapky MMS ve vzpřímené injekční
stříkačce (jehla směřuje vzhůru), čímž umožňuje, aby do připraveného
infuzního vaku obsahujícího 0,9% fyziologický roztok probublával pouze
plynný oxid chloričitý, a tím také získává pH neutrální roztok oxidu
chloričitého přizpůsobený obsahu soli v lidském organismu.

Upozornění: Takto získaný roztok se běžně nepoužívá čistý. Pokud by někdo
chtěl z již hotového roztoku oxidu chloričitého připravit injekční stříkačku pro
intravenózní nebo intramuskulární podání, doporučuje Dr. Fischer připojit
před roztok nanoﬁltr s velikostí pórů 245 nm. Tím se odﬁltrují pyrogenní látky
(například prach a suspendované částice), které by mohly vést k horečce a
dalším podrážděním organismu. Obsah stříkačky se poté vstříkne do nového
infuzního vaku s fyziologickým roztokem. Tento naředěný roztok lze poté
podat intravenózně nebo z něj lze natáhnout injekční stříkačku pro
intramuskulární nebo subkutánní použití. Sám jsem dostal takovou infuzi CDI
i.v. bez jakýchkoli znatelných vedlejších účinků.
Pozor:
Infuze s roztoky oxidu chloričitého jsou vyhrazeny lékařům, alternativním
lékařům a jinak vyškolenému zdravotnickému personálu. Vždy je provádějte
pod dohledem! Přesné oblasti použití a výhody a nevýhody takového ošetření
oxidem chloričitým u lidí nebyly dostatečně prozkoumány, aby bylo možné
učinit spolehlivá prohlášení.
V každém případě mi infuze CDS (pod dohledem Dr. Hartmuta Fischera)
neuškodila a lýtka s Dr. Andreasem Kalckerem (kniha CDS/MMS - Heilung ist
möglich) také ne. Právě naopak - chovatel mohl ušetřit obrovské náklady na
očkování a antibiotika pro svá zvířata a odchovat více zdravých zvířat až do
porážky.

1.10 Nejčastější dotazy k MMS - Otázky a odpovědi
Otázka: Jaká je trvanlivost roztoku oxidu chloričitého a jak ji zjistím?
Oxid chloričitý se ve vodě rozpouští jako hnědožlutý plyn. Roztok obvykle
vypadá nažloutle. Pokud je nádoba otevřená, plyn poměrně rychle uniká a
zůstává čirý roztok. Čím je tedy roztok čirší, tím méně oxidu chloričitého
(ještě) obsahuje a tím slabší je účinek roztoku. Trvanlivost můžete prodloužit
uzavřením nádoby a jejím zchlazením (například v chladničce). CDS obvykle
nemá tak dlouhou životnost jako CDSplus.
Otázka: Mám a nemoc nebo a příznak. Jak mám dávkovat nebo užívat
MMS/CDSplus?
Promiňte, ale na tuto otázku nemohu, nesmím a nebudu odpovídat. Naší
ﬁlozoﬁí je poskytnout každému informace, které potřebuje, aby se mohl sám
rozhodnout a v případě potřeby provést či neprovést vlastní ošetření oxidem
chloričitým na vlastní odpovědnost.
Nechceme zde nikomu radit ani ho odrazovat a už vůbec nechceme
rozhodovat za někoho jiného. Je to staré myšlení jako v ortodoxní medicíně:
"Vy, pane doktore, rozhodněte, co, kdy a kolik mám brát. Jsem jen obětní
beránek. " I pro lékaře je tento systém většinou zdrcující.
Perorálně podávaný oxid chloričitý má velmi širokospektrální účinek a je
obvykle velmi dobře snášen. Pokud je mi známo, nikdo nikdy neutrpěl trvalé
poškození. Protokoly MMS-1000 a CDS-1000 jsou zcela dostačující ve více
než 90 % případů aplikace od prevence přes středně těžké záněty až po
chronická onemocnění. V případě potřeby se kombinují s vnějšími aplikacemi,
jako jsou koupele a klystýry.
U život ohrožujících stavů, jako je rakovina, mnozí používají také protokoly s
1000 nebo 2000 dávkami, ale často zvyšují denní dávky CDSplus třikrát až
pětkrát. Všechny ostatní formuláře a protokoly o příjmu jsou nutné pouze ve
velmi výjimečných případech. Například malárie je jednou z mála infekčních
nemocí, u které můžeme patogen zlikvidovat již za 4 hodiny podáním jedné
vysoké dávky (18 aktivovaných kapek pro dospělé a 9 aktivovaných kapek pro
děti). Tato otázka není otázkou znalostí, ale odpovědnosti, a to osobní
odpovědnosti!
Otázka: Co moje "dobré" střevní bakterie?

Pokud MMS zabíjí všechny bakterie, pak musí napadat i mé dobré střevní
bakterie. To je nejčastější námitka proti perorálnímu užívání MMS. Zkrácené
zprávy o zkušenostech však ukazují, že MMS nepoškozuje dobrou střevní
ﬂóru ani při delším nepřetržitém užívání. Nemáme pro to vědecky prokázaná
vysvětlení, ale věrohodné a logické modely vysvětlení:
Oxid chloričitý je oxidační činidlo. Peroxid vodíku a ozón jsou velmi silné
oxidační činidla a mohou ničit tělesné buňky i dobré bakterie. Dalším slabším
oxidačním činidlem je kyslík. Naše tělesné buňky a dobré střevní bakterie (1,45
V) jsou schopny udržet si své elektrony tváří v tvář kyslíku, silnému
oxidačnímu činidlu. Jinak by každý nádech zabil tisíce buněk v našem těle.
Oxid chloričitý je mnohem slabší oxidační činidlo. Pokud tedy buňky dokážou
úspěšně bránit své elektrony proti silnému oxidačnímu činidlu, mohou tak
činit ještě lépe proti slabšímu oxidu chloričitému (0,95 V). Tato schopnost
zadržovat elektrony se také nazývá redoxní potenciál. Zajímavé je, že většina
patogenních zárodků (mimochodem, patogenní zárodky jsou často anaerobní a
nevyužívají kyslík) má nižší redoxní potenciál než oxid chloričitý, a proto je
MMS napadá jako první. V aplikačních protokolech MMS se obvykle
doporučují pouze takové koncentrace, při kterých je zachována dobrá střevní
ﬂóra.
Závěr: Oxid chloričitý nenapadá tělesné buňky ani "dobré" bakterie!
Dotaz: U MMS mohu do sklenice nejprve nalít vodu a poté kapky
NaClO2 a aktivátoru?
Ne! Voda reakci velmi zpomaluje! Postupujte přesně podle výše uvedených
pokynů! Kapky MMS nikdy nevkládejte do vody - musí reagovat samy po dobu
45 sekund, než přidáte vodu.
Otázka: Kolik vody bych měl přijmout pro perorální dávku MMS/CDS?
To je v podstatě totéž. Pokud jsou ve sklenici 3 aktivované kapky MMS nebo
1 ml CDS a vy sklenici vypijete, vždy jste přijali stejné množství oxidu
chloričitého. Pokud je ve sklenici málo vody, například 100 ml, chutná silněji.
Pokud je ve sklenici hodně vody, například 250 ml, chutná jemněji, ale musíte
vypít více tekutiny.
Otázka: Jaký je směšovací poměr pro 10 nebo 50 procent kyseliny
citronové nebo kyseliny vinné nebo jiných kyselin?

Tato otázka již není zodpovězena, protože jsme se ustálili pouze na nejlépe
snášené 4 až 5% kyselině chlorovodíkové jako aktivátoru. Zde je poměr vždy
1:1.
Otázka: S jakými ovocnými šťávami, kávou nebo čajem mohu užívat
MMS/CDS?
Zatím se doporučuje užívat MMS pouze s čistou pitnou vodou. Dokonce i do
zdánlivě čistých ovocných šťáv se přidává umělý vitamin C (většinou získaný z
geneticky modiﬁkované kukuřice) prostřednictvím E-čísel a označuje se jako
stabilizátor, aby se výrazně prodloužila trvanlivost šťáv. Vzhledem k tomu, že
vitamín C a oxid chloričitý se navzájem vylučují, Jim Humble a také Dr.
Klinghardt doporučují užívat MMS/CDS pouze s vodou.
Tip: Pokud je pro vás chuť a vůně MMS příliš těžká, můžete si při jeho
užívání držet nos nebo přejít na mnohem lépe snášený a pH neutrální
CDSplus.
Dotaz: Na internetu se objevil návod, jak neutralizovat zbytkovou
kyselinu v aktivovaném MMS hydrogenuhličitanem sodným - mám to
udělat?
Ne, mezitím se od něj mnozí opět distancovali, protože může zhoršit účinek
MMS. Dr. Oswald také doporučuje užívat roztok hydrogenuhličitanu sodného
jako antidotum v případě předávkování MMS.
Otázka: Kdy mám užívat MMS a s jakými potravinami raději ne?
Když se MMS ještě užíval v několika málo a vysokých jednorázových dávkách,
byla tato otázka důležitá pro lepší snášenlivost. Vzhledem k tomu, že v rámci
protokolu MMS-1000 nebo CDS-1000 se zatím užívají mnohem menší dávky
a až osmkrát denně, je nyní poměrně jedno, zda se užívá před jídlem nebo po
něm.
Osmkrát denně na lačno by pak bylo možné jen při léčbě nalačno. Láhev CDS
považuji jednoduše za nápoj. Také se nestresuji tím, abych kontroloval každou
potravinu, zda může omezit účinek MMS. I když jsem jednou snědl ananas,
účinek jedné z mých osmi dávek denně byl jen trochu oslaben. To vše nehraje
u tohoto protokolu určeného na čtyři až šest týdnů sebemenší roli. V tomto
případě tedy příliš nepřemýšlejte a pokračujte v protokolu!
Otázka: Mohu se uprostřed protokolu 1000 na chvíli zastavit?

Ano, protože se jedná o očistný program, neohrozíte všechny úspěchy jako u
antibiotik jen proto, že jste museli přestat z osobních nebo pracovních
důvodů. Pokračujte, až budete moci.
Otázka: Jsou výrobky ve skleněných lahvích lepší než v plastových?
Na počátku hnutí MMS někteří výrobci/poskytovatelé z neznalosti plnili
chloritan sodný a aktivátor do PET lahví (polyethylentereftalát), které časem
zkřehly a praskly. Dnes nevím o žádném dodavateli v německy mluvícím světě,
který by tuto chybu dělal. HDPE (vysokohustotní polyethylen) je pro tyto
výrobky schváleným materiálem, a proto většina výrobců nabízí své výrobky
také v HDPE lahvích. Výhodou HDPE lahví je, že jsou velmi lehké a
především nerozbitné. To je také velmi užitečné a důležité u alkálií a kyselin
jako složek.
Dodavatelé se skleněnými lahvemi často vzbuzují dojem, že jejich výrobky
jsou nějakým způsobem čistší nebo zdravější. Je důležité vědět, že roztoky
chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkové v potravinářské kvalitě se v
chemickém průmyslu vyrábějí, skladují a dodávají pouze v kanystrech z HDPE
nebo v sudech z HDPE. Plnění do skleněných lahví u dodavatele kvalitu
nezlepšuje.
Dr. Andreas Kalcker výslovně varoval před nabídkami DMSO, které jsou
dodávány ve skleněné lahvičce se skleněnou pipetou. Píst skleněné pipety je
vyroben z pryže nebo jejích náhražek, které nejsou vhodné pro DMSO. Tento
píst by se rozpustil, toxické složky by s ním přešly do roztoku a v případě
vnějšího ošetření by se dostaly i do kůže.
To platí i pro některé nabídky CDL se skleněnou pipetou, které jsou
opatřeny gumovým pístem. Pro krátkodobé podávání očních, ušních a nosních
kapek je použití takových kapátek s pístem zcela přijatelné, ale roztok oxidu
chloričitého by neměl být trvale uchováván v uzavřeném kapátku.
Otázka: Proč se tedy pro Protocol-1000 vždy doporučuje uzavíratelná
skleněná láhev?
Dodavatelé výrobků s oxidem chloričitým nyní velmi dobře znají rozdíl mezi
PET a HDPE. Ne každý laik však dokáže tento rozdíl rozpoznat na první
pohled a dělá chyby, například když chce doma použít prázdnou plastovou
láhev od nápoje. Proto hrajeme na jistotu a pro denní dávku protokolu 1000
doporučujeme uzavíratelnou skleněnou láhev, jako je ta z IKEA ;-)

Otázka: Jak je to se současným užíváním doplňků stravy nebo léků a
MMS/CDS?
Zatím si nejsme vědomi žádných interakcí s výjimkou vzájemné neutralizace
MMS nebo oxidu chloričitého a vitaminu C/sodného. Dr. Klinghardt
doporučuje protokol MMS-/CDS-1000 ráno až např. do 18 hodin a po třech
až čtyřech hodinách, tedy od 9/22 hodin, podává všechny potravinové
doplňky a v případě potřeby i potřebné léky. Vzhledem k tomu, že oxid
chloričitý obvykle působí v těle pouze jednu až dvě hodiny, než se rozloží na
kuchyňskou sůl, vodu a kyslík, měl by být tento časový interval dostatečný, aby
se předešlo dosud neznámým, ale možným interakcím.
Otázka: Mohu užívat MMS i s amalgámovými výplněmi v zubech nebo
s umělou protézou z kovu v těle?
Pravděpodobně díky malému množství a krátké době působení nám dosud
nebylo hlášeno žádné poškození zubních výplní, můstků, zubních náhrad a
implantátů vyrobených z kovu v těle. Pokud by MMS oxidoval například
uvolněnou rtuť z amalgámové výplně na ve vodě rozpustnou sůl kovu, kterou
lze vyloučit ledvinami a močí. Zdá se, že CDS nebo CDSplus je ještě méně
škodlivý než MMS díky nově tral hodnotě pH.
O amalgámových plombách vím jen to, že většina chelátorů, které odstraňují
těžké kovy, by z amalgámových plomb vytáhla rtuť. Existují však přírodní
chelátory, které to nedělají, například HMD™ (www.detoxmetals.com).
Otázka: Proč mám velmi silnou nevolnost nebo zvracení či průjem již
při sebemenším požití MMS/CDS?
To je nyní vzácné a může to mít několik příčin. Na jedné straně se může
vyskytnout velmi vzácná alergie na chlór. Na druhou stranu může být tělo
velmi silně nakaženo a tato jedna dávka MMS/CDS zabila mnohem více
zárodků než u jiných lidí. Tato vysoká koncentrace bakteriálního odpadu pak
vyvolává nežádoucí účinky z důvodu přetížení ledvin a jater. V takových
případech užívejte přírodní bylinný detoxikační přípravek, jako je LAVAGE,
který pomáhá otevřít detoxikační orgány, jako jsou játra, ledviny a lymfatické
cévy (www.detoxmetals.com).
Další příčinou může být aktivátor, pokud jste místo doporučené kyseliny
chlorovodíkové použili kyselinu citronovou, kyselinu vinnou apod. Někteří
lidé jsou velmi překyselení a na zbytkovou kyselinu v MMS reagují velmi
prudce - zde byste měli raději přejít na pH neutrální CDSplus.

Poslední možností je napadení parazity. Paraziti reagují na oxid chloričitý
velmi bouřlivě, začnou se masivně množit a v panice vypouštějí svůj střevní
obsah do našeho těla. Tyto vylučovací produkty parazitů, jako je amoniak,
formaldehyd, histamin a manilin, jsou neurotoxiny pro náš imunitní systém, a
mohou proto vyvolat prudké vedlejší účinky. Zde by byla vhodná léčba
parazitů, například podle Dr. Andrease Kalckera (viz kniha Back2Balance).

2. Úspěchy MMS u lidí
Existuje mnoho zkušeností a úspěšných zpráv, například o nachlazení, chřipce,
EHEC, prasečí chřipce, ptačí chřipce, AIDS, hepatitidě, herpesu, tuberkulóze,
otravě krve (sepsi), otravě jídlem, tetanu, nakažlivých dětských nemocech,
atletické noze, střevních plísních, cukrovce, otevřené noze, rakovině, leukémii
vlasových buněk, zánětech úst, krku a zejména zubů.
Mezitím je po celém světě k dispozici nespočet zpráv, které bohužel dosud
nikdo systematicky neshromáždil a nevyhodnotil. To někdy ukazuje limity
soukromého zdravotnického hnutí. Sám jsem byl také informován o
opakovaných úspěších s několika laboratorně potvrzenými infekcemi malárie
pracovníkem projektů pomoci v Africe.
Mám také velmi dobře zdokumentovaný případ úplného uzdravení život
ohrožující leukémie vlasových buněk od účastníka semináře. I v případě
nemocí, jako je v současnosti v Karibiku řádící horečka Chikungunya, na
kterou konvenční medicína zatím nemá lék, přicházejí povzbudivé úspěchy.

2.1 MMS a rakovina
Podle ortodoxní medicíny vzniká rakovina na základě rodinných dispozic
(genetických) a rizikových faktorů životního stylu, jako je stravování, pití,
sport, alkohol, nikotin a v poslední době také stres. Kromě těchto poměrně
obecných a nic neříkajících statistických tvrzení nebyla konvenční medicína
schopna předložit konzistentní, podrobný a logický model vzniku rakoviny.
Zajímalo by mě: když neznáte původ problému, jak chcete vyvinout
smysluplnou léčebnou terapii? Dlouho před hnutím MMS existovalo v oblasti
alternativní medicíny mnoho pravděpodobných teorií o původu rakoviny. Před
téměř dvěma sty lety Louis Pasteur postuloval model zdravého těla bez
zárodků a zlých zárodků zvenčí, které mohou napadnout člověka a způsobit
mu nemoc. Naproti tomu jeho tehdejší protivník Pierre Jacques Antoine
Béchamp mnohem správněji tvrdil, že mikrobi jsou všude, umožňují život a
tvoří život.
Právě vnitřní prostředí způsobilo, že se některé mikroby začaly množit a
skutečně měnit svou morfologii v to, co Béchamp nazval pleomorﬁsmem.
Ale i Pasteur na smrtelné posteli dal svému protivníkovi za pravdu větou:
"Mikrob je nic, prostředí je všechno."
Namísto boje s choroboplodnými zárodky pomocí antibiotik (což, jak známo,
vede k rezistenci vůči antibiotikům) by bylo možné vytvořit základ pro to, aby
se tyto zárodky vůbec nerozvíjely nebo nemnožily, a to regulací prostředí.
Vnitřní prostředí se vztahuje k charakteristikám našeho vnitřního prostředí,
jako je úroveň toxicity, úroveň zánětu, změny pH v tkáních, úroveň parazitární
a mikrobiální zátěže, elektromagnetická pole, jako je 5G a podobně. Všechny
tyto faktory mohou změnit vnitřní prostředí našeho těla a způsobit, že mikrobi
změní svou formu z příznivé na virulentní nebo patogenní (způsobující
onemocnění).
Tyto myšlenky později dále rozvíjelo několik badatelů. Prof. Dr. Günther
Enderlein objevil v krvi mimo jiné pleomorfní (tvarově proměnlivé) zárodky,
které se mohou v závislosti na prostředí vyvinout z tělní buňky v bakterii,
houbu a zpět.

Alternativní lékař Ekkehard Sirian Scheller zjistil, že v krvi se nacházejí také
maskované houby a paraziti. U mnoha typů rakoviny se zdá, že se na jejich
vzniku podílejí i příčinně. Onkolog Dr. Tulio Simoncini již před časem zjistil,
že v jádru nádoru lze nalézt plísně Candida-albicans, které se úspěšně léčí
25procentním roztokem hydrogenuhličitanu sodného, který plísně ničí.
Příliš mnoho hub se vyvíjí v důsledku narušeného prostředí. Tělo je nedokáže
dostatečně vyloučit, strávit ani vyloučit pomocí svých detoxikačních orgánů jater, ledvin, plic, střev a kůže. Tělo se proto rozhodne udělat geniální krok,
který mu prodlouží život: houby zapouzdří. Tímto způsobem mohou oba lidé i houby - žít déle vedle sebe, aniž by se navzájem ohrožovali.
Toto inteligentní řešení těla, zapouzdření, pak konvenční medicína nazývá
degenerovaným nádorem a agresivně na něj útočí.
Zajímavé je, že mnoho chirurgů zjistilo, že nádor se nerozšíří, dokud do něj
neřízneme. Podle konvenční medicíny se rakovinné buňky uvolňují ze svého
trojrozměrného zdiva, migrují tělem a někde vytvářejí nové metastázy. Mnozí
vědci přiznávají, že tyto migrující rakovinné buňky nikdy neviděli. Když však v
laboratoři potřete Petriho misku kulturou hub, všude se začnou objevovat
nové houbové kolonie. Je tedy mnohem pravděpodobnější, že tyto "rozbité"
houby vytvářejí nové kolonie, které jsou následně tělem opouzdřeny a vytvářejí
nové "metastázy".
Mnoho úspěšných případů MMS u různých typů a stadií rakoviny naznačuje,
že Prof. Enderlein a Dr. Simoncini měli pravdu. MMS totiž spolehlivě ničí i
plísně v těle. Pak je také vysvětlitelné, proč se nádor (zapouzdřená houba) při
aplikaci MMS zmenšuje. Zdá se však, že MMS vede u mnoha typů rakoviny
rovnou k jasnému zlepšení. Zaprvé je třeba vědět, že pacienti s rakovinou
obvykle jen zřídka umírají přímo na rakovinu. Obvykle umírají na selhání jater
nebo ledvin, protože tyto detoxikační orgány již nedokážou likvidovat buněčné
toxiny sekundárních infekcí a prostředí těla se zcela vychýlí.
Lidé, kteří podstoupili chemoterapii, mají navíc zcela zničený imunitní systém,
takže v těle vzniká mnoho takových vedlejších infekcí, které produkují toxické
buněčné toxiny jako vylučovací produkty. Ty způsobují, že se nemocný cítí
ještě hůře a slaběji.
MMS rychle eliminuje tyto sekundární infekce, a tím oxiduje a odstraňuje
mnoho odpadních produktů a buněčných toxinů. Kromě toho jsme oxidativní
bytosti, protože dýcháme kyslík, a tak spalujeme cukr. Energetická bilance

chronicky nemocných lidí, zejména pacientů s rakovinou, je však velmi nízká.
MMS aktivuje mitochondrie, elektrárny v buňkách, takže se znovu rozběhnou
oxidační procesy a člověk má opět k dispozici více energie.
Hlavní příčinou rakoviny je nahrazení dýchání v normálních buňkách
kvašením cukrů.
V rakovinných buňkách jsou mitochondrie vypnuty, buňky získávají energii
alkoholovým kvašením a ještě více okyselují okolní tkáň, což podporuje růst
rakoviny. Zdá se však, že aktivace mitochondrií pomocí MMS vede k
programované buněčné smrti (apoptóze) samotných nádorových buněk tento účinek byl zjištěn také při pokusech s příbuzným oxidem chloričitým,
dichloroacetátem (DCA).
Ačkoli je tento mechanismus sebedestrukce zabudován v každé buňce od
přírody, takže degenerované buňky se zabíjejí samy, u nádorových buněk je
zablokován. Všechny moderní přístupy k nové léčbě rakoviny se snaží tuto
apoptózu cíleně vyvolat, aniž by poškodily zdravé buňky. Zdá se, že tento úkol
plní kromě MMS i uvolněný aktivní kyslík. Mnozí používají MMS při rakovině
také souběžně s ortodoxními léky, pak ovšem s časovým odstupem dvou až
čtyř hodin.
Tyto mnohostranné účinky MMS jsou zřejmě příčinou toho, že mnoho
chronicky vážně nemocných pacientů a pacientů s rakovinou má již po
prvních dnech samoléčby jasnou mysl a je opět plno energie a bojového
ducha. Rakovina samozřejmě nezmizí za tři dny, ale neutralizují se mnohé
vysilující sekundární infekce s jejich toxiny, a tím se uleví játrům a ledvinám.
Kromě toho je v těle mnohem více kyslíku, a tím i energie.
MMS tak v krátkodobém horizontu poskytuje vyšší kvalitu života a
životnost.
Jak dlouho by se měly aplikace MMS a případně MMS2 střídat, aby se rakovina
porazila, závisí samozřejmě vždy na konkrétním případu. Kromě toho by měla
být do terapie vždy začleněna další doprovodná opatření na fyzické, ale
především také na duchovně-emocionální úrovni. Velmi často je skutečným
spouštěčem onemocnění psychický a emocionální konﬂikt nebo trauma.
Pomocí MMS je možné nechat nádor zmizet - ale je pak člověk považován za
vyléčeného? Mnoho lidí se již léčilo zcela zdravě pomocí konvenční nebo

alternativní medicíny a často u nich po jednom či dvou letech došlo k
recidivám, tzv. recidivám. To se obvykle stává, když jste tělo pouze léčili,
příčinné problémy stále existují a opět podporují rozvoj nemoci.
Ve své druhé knize Back2Balance bych ráda podrobně popsala celostní terapii
rakoviny, kterou jsem sestavila. Třetí kniha Back2Health se zabývá duchovněemocionálními technikami a tím, jak je lze využít k nalezení a odstranění
starých zátěží, které je způsobují. Naštěstí je v této oblasti stále více technik,
které nyní mohou dosáhnout drastických výsledků ve velmi krátkém čase.
V případě rakoviny je třeba vzít v úvahu ještě některé nedávné poznatky.
Podle tvůrce testu PSA nevypovídá test o souvislosti s rakovinou. Konvenční
medicína však právě tento test používá k rozhodnutí, zda rakovina prostaty
vyžaduje léčbu, či nikoli.
Tisíce lidí byly v průběhu let vyděšeny a léčeny zcela zbytečně. Zdá se, že
podobně vysoká je i chybná diagnóza, a tedy i zbytečná léčba rakoviny prsu.
Zdá se, že prevence zde byla spíše marketingovým nástrojem, aby se lépe
ekonomicky využilo drahé vybavení.
Podle mých zkušeností je však nejdůležitějším krokem k uzdravení z rakoviny
zbavit se iluze strachu. Strach vyvede člověka z jeho středu a rovnováhy, a tím
i z jeho síly. Kromě toho, vzhledem k síle myšlenek, vedou opakované
negativní myšlenky také k sebenaplňujícím se proroctvím s negativním
výsledkem.
Fakta:
- Záznam o Prof. Dr. Güntheru Enderleinovi ve Wikipedii
- Kniha Nepoznaný přítel nebo neznámý nepřítel, Maria-M. Bleker
- Kniha Kandidalismus, Ekkehard Sirian a Sabine Schellerová
- Kniha Rakovina je houba, Dr. Tulio Simoncini
- Screening rakoviny prostaty pomocí PSA je nebezpečný podvod
- Článek Miliony lidí falešně léčených na "rakovinu

2.2 MMS a Alzheimerova choroba, Parkinsonova
choroba a demence
Podle nejnovějších poznatků, zejména světoznámého alternativního lékaře Dr.
Klinghardta, ale také známého léčitele Uwe Karstädta, nemusíme tak dlouho
hledat nové zlověstné modely vzniku těchto epidemicky se šířících nemocí. Je
velmi pravděpodobné, že jsou způsobeny pouze otravou těžkými kovy,
hliníkem, glyfosátem (insekticid) a dalšími toxiny z životního prostředí.
Vzhledem k tomu, že naše potraviny a životní prostředí jsou nyní velmi silně
kontaminovány těmito toxiny, jsou nemocní vždy mladší, protože sud je pak
doslova plný rychleji. Prvorozené dítě je automaticky vystaveno přibližně
polovině expozice těžkými kovy, kterou má matka. Rtuť se například hromadí
v nervových a mozkových buňkách a ničí jejich izolační tukovou vrstvu.
Tyto nervy tedy přestanou střílet vůbec nebo zcela nekoordinovaně. MMS má
oxidační účinek na těžké kovy a může je přeměnit na soli rozpustné ve vodě,
které mohou být vyloučeny ledvinami. Existují však lepší prostředky a metody
pro odstranění těžkých kovů, které jsou vysvětleny v druhé knize Back2Balance.
Zcela přírodní a vědecky zkoumaný produkt, který je intracelulárním
chelátorem (vytahuje toxické kovy z nitra buněk), se nazývá HMD™ a působí
šetrně a účinně na odstranění těžkých kovů. Na trhu je již více než dvanáct let
a byl dobře otestován mnoha praktickými lékaři po celém světě
(www.detoxmetals.com).
Podle nové studie se zvláštní tyčinkové bakterie podílejí na vzniku
Alzheimerovy choroby, cukrovky a infarktu. To by opět vysvětlovalo
širokopásmový účinek MMS/oxidu chloričitého u tolika nemocí.
Fakta:
- Kniha Detoxikace místo otravy, Uwe Karstädt
- Kniha Jed v našem mozku, Dr. med. Dietrich Klinghardt

2.3 MMS u duševních poruch, vyhoření a deprese
Když se takzvané ženy z trosek vrátily po druhé světové válce domů, dům byl
často vybombardovaný, manžel padl a syn byl nezvěstný. Ke všemu tomu
duševnímu utrpení nebylo ani co jíst. Přesto jen málo z těchto žen trpělo
duševní poruchou. Lidé už od přírody vydrží poměrně hodně.
Dnes se stačí na mnohé současníky podívat jen trochu ostřeji a hned mají
syndrom vyhoření, deprese nebo jiné psychické problémy. Nemusí to být
nutně způsobeno tím, že by dnešní lidé byli méně odolní, jsou jen otrávení,
zejména pokud je kromě otravy těžkými kovy poškozeno i střevo, například
dysbalancí nebo syndromem děravého střeva.
Na svém vlastním těle jsem si všiml, že v dobách silně poškozeného, a tedy
citlivého střeva, byla moje psychika také velmi tenkohubá a citlivá. Se
zlepšením situace ve střevech se opět posílila i moje psychika. Kromě toho je
třeba v této oblasti vždy počítat s parazitním zatížením.
I zde mi byly hlášeny případy, kdy po MMS-/CDS-1000-léčbě nejmenší
paraziti opustili tělo a poté došlo k jasnému zlepšení. I zde by se však
MMS/CDS měla používat pouze v souvislosti s vyprazdňováním těžkých kovů
a s nahromaděním střevní ﬂóry. Také u bipolárních poruch má MMS zjevně
zlepšující účinek.
Fakta:
- DVD Hliníkový spis
- Kniha Detoxikace místo otravy, Uwe Karstädt
- Kniha Jed v našem mozku, Dr. med. Dietrich Klinghardt

2.4 MMS a autismus
Když byl synovi Kerri Riverové diagnostikován autismus, popírala to. Velmi
tvrdě na tomto problému pracovala a založila podpůrnou skupinu. V průběhu
let zdokonalila své diety a dostala dvě děti ze skupiny téměř bez příznaků.
Protože podle dosavadních výkladů ortodoxní medicíny o vzniku autismu by
to nemělo být možné, cítila se na své cestě povzbuzena.
Poté se ve skupině MMS seznámila s Jimem Humblem a Dr. Andreasem
Kalckerem. Nejprve zjistili, že většina rodičů si autistických rysů všimla vždy
až po očkování dětí. Zde byla zřejmě souvislost (viz také kapitola Nebezpečné
očkování). Ale teprve u dvojčat, z nichž pouze u jednoho se po očkování
rozvinul autismus, se Dr. Andreasi Kalckerovi podařilo odhalit druhý
spouštěcí faktor, parazitární predispozici.
Speciální léčba parazitů pomocí konvenční medicíny v kombinaci s
alternativními prostředky proti parazitům a každodenními klystýry MMS/CDS
pak přinesla průlom. Podrobněji se touto léčbou parazitů zabývá druhá kniha
Back2Balance. Díky této očistě dětských těl se snížilo i jejich skóre ATAC, které
vyjadřuje stupeň autismu.
Mezitím se již více než 150 dětí po celém světě zbavilo autismu a může opět
nebo poprvé normálně chodit do školy a opětovat lásku svých rodičů. Ani
léky, ani alternativní prostředky, ani střevní klystýry s roztokem oxidu
chloričitého nejsou podle mých vlastních zkušeností nijak bolestivé nebo
škodlivé. Místo oslav tohoto senzačního průlomu se zdá, že zástupci médií
nemají na práci nic jiného než vymýšlet přitažené za vlasy hororové scénáře a
dokonce obviňovat rodiče ze zneužívání dětí.
Například v Americe a Itálii bylo proti výrobcům vakcín úspěšně podáno
několik žalob o náhradu škody a souvislost mezi autismem a očkováním
připustil i americký regulační orgán FDA.
Mimochodem: Podle Andrease Kalckera pochází mnoho příznaků u autistů,
například mávání rukama, od parazitů. Ty produkují příliš mnoho čpavku,
který játra autistů nedokážou odbourat. Proti tomu velmi dobře pomáhá
doplněk stravy L-ornitin. To je také jako Ornithinaspartat hlavní účinná látka v
léku Hepa-Merz. může být rozpuštěn jako prášek ve vodě a vypit a je také
podáván intravenózně v urgentní medicíně. To okamžitě ukončí neustálé

mávání rukama. Musí se však užívat pravidelně, protože při trávení potravy
vzniká každý den čpavek.
Fakta:
- Kniha Vyléčit autismus 1. část, Kerri Rivera
- Kniha Vyléčit autismus 2. část, Kerri Rivera
- Kniha Uzdravení je možné, Dr. Andreas Kalcker
- Kniha Detoxikace místo otravy, Uwe Karstädt
Prezentace na kongresu Spirit of Health 2014 v Hannoveru
- Autismus, znečištění životního prostředí a detoxikace, Dr. Dietrich Klinghardt
- Oxid chloričitý, očkování a autismus, Dr. Andreas Kalcker
- Léčba autismu, Kerri Rivera

2.5 MMS a nadváha / jo-jo efekt
Když přijde řeč na obezitu, mnoho lidí si myslí, že jde především o slabost
charakteru, o neschopnost být střídmý v tom, co člověk jí a kolik toho sní. To
může být do jisté míry pravda. Existuje však i další, velmi zajímavý model
vysvětlení, proč někteří lidé vykazují takové chování nebo se potýkají s jo-jo
efektem navzdory všem dietám a mají tendenci přibírat na váze.
Tento model předpokládá otravu těžkými kovy. Proti těžkým kovům nemá
naše tělo žádné trávicí enzymy a také detoxikační orgány játra, ledviny, plíce,
střeva a kůže se nemohou toxinů zbavit nebo ne v dostatečné míře. Tělo má
nyní problém, protože vysoká koncentrace těžkých kovů v krvi a tkáních
narušuje téměř všechny biochemické reakce, a proto ohrožuje život.
Pokud tedy tělo nedokáže toxické látky vylučovat
jediná strategie - bezpečné skladování. Tělo si tedy
kůží, co nejdále od srdce a mozku, a uloží do nich
kolem těžkých kovů a v maximální možné míře
účinky.

nebo neutralizovat, zbývá
vytvoří tukové buňky pod
těžké kovy. Tuk se ukládá
deaktivuje jejich škodlivé

Problém by byl prozatím vyřešen, kdyby nebylo člověka a zrcadla nebo váhy.
Člověk si myslí, že je příliš tlustý, a začne se postit a sportovat. Člověk bez
otravy těžkými kovy může velmi rychle výrazně snížit tělesnou hmotnost
dietou a sportem a také si ji po dietě bez problémů udržet. Na druhou stranu
člověk otrávený těžkými kovy dlouho nezaznamená žádný účinek diety.
Teprve když zpřísní dietu a začne ještě extrémněji sportovat, dostaví se první
úspěchy, protože tělo nechce rozpouštět nepříjemné tukové buňky a
uvolňovat těžké kovy zpět do krve. Otrávený člověk se tedy buď předčasně
vzdá půstu a žije s nadváhou, nebo svá opatření zintenzivní. Pokud pak zjevně
zhubl a ukončí hubnoucí dietu, kila se velmi rychle vrátí.
Nezáleží na tom, zda jste po dietě měli silnou nebo slabou povahu. Tělo si
zoufale přeje obnovit tukové buňky, aby mohlo opět bezpečně ukládat těžké
kovy. Zde pomáhá pouze výboj těžkých kovů. MMS může při delším užívání
oxidovat těžké kovy a tím je vylučovat močí, ale existují i jiné, účinnější
metody. Ty jsou podrobně popsány v druhé knize Back2Balance o opatřeních
pro očistu na fyzické úrovni.

Fakta:
- Kniha Detoxikace místo otravy, Uwe Karstädt

2.6 MMS a diabetes
Četné případy úspěšné léčby cukrovky jsou také velmi dobře
zdokumentovány. Není to však proto, že MMS dokáže proti této nemoci něco
konkrétního udělat. MMS čistí pouze tělo nebo tělní tekutiny od
choroboplodných zárodků. Pokud to vede k tomu, že se vyléčí i diabetes
mellitus, pak za to s největší pravděpodobností mohou zárodky a zánět
slinivky břišní.
Pokud jsou zárodky, a tím i zánět, odstraněny, obvykle se opět vytvoří
dostatek inzulínu a vnější podávání inzulínu lze stále více vynechávat. Kdo by
chtěl vidět jednu z mnoha mezinárodních případových studií, měl by si na
YouTube.com vyhledat MMS a diabetes nebo se podívat na našich více než 400
videotestů na webových stránkách mms-seminar.com.
Fakta:
- Video svědectví lék na cukrovku

2.7 MMS a malárie
Na konci roku 2012 zdokumentovaly tři nezávislé mezinárodní kamerové týmy
studii malárie na stanici Červeného kříže v Ugandě. Během čtyř dnů bylo
vyšetřeno 781 osob, z nichž 154 bylo nakaženo malárií. Infekce byla nejprve
zjištěna běžným rychlotestem na malárii, poté bylo každé pozitivní podezření
jednoznačně potvrzeno krevními testy pod mikroskopem. U některých z nich
se dokonce vyskytla dvojitá infekce dvěma z pěti možných původců malárie.
Všem dospělým byla podána jednorázová dávka 18 aktivovaných kapek a
všem dětem bylo podáno 9 aktivovaných kapek MMS k vypití. Po 24 hodinách
bylo ze 154 prokázaných pacientů s malárií pozitivních na malárii pouze
jedenáct. Všechny ostatní byly bez příznaků a symptomů. Jedenáct z nich, kteří
zůstali nakaženi, uvedlo, že ji nevypili celou nebo zvraceli krátce po jejím užití.
Pod dohledem jim byla podána druhá dávka ve stejném množství a následující
den byli všichni rovněž bez malárie.
Tato dobře zdokumentovaná studie o malárii však byla v televizní reportáži
zpochybněna. Tvrdilo se, že neexistuje žádný důkaz, že MMS vyléčil malárii do
24 hodin, protože nebyl přítomen žádný lékař, který by to potvrdil. Toto
tvrzení lze zcela vyvrátit podpisy, fotograﬁemi a dostupnými dokumenty. Na
druhou stranu však bylo v televizní reportáži přiznáno, že po užití MMS byli
všichni pacienti s malárií skutečně bez příznaků. Jak se to mělo stát?
Ortodoxní medicína dodnes nedokáže pacienty s malárií zbavit příznaků za tak
krátkou dobu.
Fakta:
- Studie malárie, 2012, Uganda

2.8 MMS a chřipka
Chřipka je zde zvláštním případem. Osobně jsem se Jima Humblea zeptal,
proč MMS nebo CDS může u mnoha lidí vést k rychlému vyléčení chřipky, ale
u jiných téměř nic nezlepší. Jim vysvětlil, že chřipka může mít dvě různé
příčiny. Jednou z příčin jsou skutečné zárodky, a právě v tomto případě může
MMS pomoci infekci rychle porazit, řekl. Druhá příčina často souvisí s příliš
dlouhou fyzickou a psychickou zátěží, která nedovolí tělu zotavit se.
I tato chřipka má podobné příznaky, ale tělo v tomto případě trvá na tom, aby
si odpočinulo. Zbývá tedy už jen odpočinek na lůžku. Později jsem takový
případ měl i já. Protokol Clara 6+6 jsem aplikovala večer před spaním při
prvních příznacích chřipky. Mnohokrát se mi podařilo jednoduše zastavit
přicházející chřipku. Tentokrát však bolesti hlavy a končetin přetrvávaly a z
nosu stále teklo.

2.9 Nebezpečné očkování
Dramatický nárůst dříve ne tak častých onemocnění, jako je syndrom náhlého
úmrtí kojenců, ADHD, autismus, neurodermatitida, alergie a intolerance, stále
jasněji ukazuje na přímou souvislost s vícenásobným očkováním. Je třeba se
tím blíže zabývat.
Podle této teorie je člověk očkován částmi usmrcených virů, vyvine se u něj
imunitní reakce, aniž by onemocněl, a je pak chráněn proti pozdější skutečné
infekci. Zřejmě to vůbec nefungovalo, protože lidé mezitím tiše přešli na
očkování živými vakcínami, což znamená, že dnes se očkují živými viry
vypěstovanými ze slepičích vajec. Ani to zřejmě nefungovalo, protože nyní se
do očkování musely přidávat takzvané zesilovače účinku, aby vůbec vyvolaly
reakci organismu.
Tyto účinné látky však obsahují sloučeniny hliníku a rtuti, které způsobují
alergie, a používají se v koncentracích, které jsou pro kojence a děti 200krát
vyšší, než jsou limity pro tyto látky pro dospělé. Ani to však zřejmě nemá
dostatečný účinek, a proto se podávají až tři očkování stejnou účinnou látkou.
Související důsledky, zejména pro rostoucí tělo, jsou skutečně předvídatelné, a
přesto jsou zcela popírány. Vzhledem k tomu, že MMS/oxid chloričitý dokáže
bezpečně zabít všechny známé viry, je smysl očkování zcela zpochybněn. Musí
být všechny zdravé děti očkovány proti všem známým patogenům navzdory
statisticky nízké pravděpodobnosti? Nebo stačí, když se MMS léčí jen několik
nemocných?

Kritické otázky týkající se očkování:
Proč jsou odpůrci nebo odpůrci očkování ostrakizováni a označováni za
nebezpečné? Pokud by očkování skutečně fungovalo, jak mohou
neočkovaní ohrozit očkované?
Proč mi neukážou příbalový leták k očkování?
Proč by lékaři neměli mít v budoucnu možnost vidět tento příbalový leták?
Proč byly při posledních epidemiích spalniček téměř všechny nemocné děti
řádně trojnásobně očkovány?
Proč Obama přijal zákon, který chrání všechny výrobce vakcín před
jakýmikoliv nároky z odpovědnosti?
Proč se vakcíny dostávají do těla způsobem, který je pro tyto viry netypický
(injekčně)?
Proč se děti vůbec očkují před druhým rokem věku? Jejich vlastní imunitní
systém, který by se mohl z očkování něco naučit, není v této době ještě
vytvořen!
Proč se vůbec očkují děti mladší dvou let, když ještě nemají vytvořenou
hematoencefalickou bariéru a těžké kovy se tak mohou dostat přímo do
mozku?
Proč byly desetitisíce vojáků násilně očkovány lékem skvalen a dnes trpí
syndromem války v Zálivu?
Proč je v současné době v SRN školeno tolik poradců pro očkování?
Proč první očkování Billa Gatese tajně obsahovalo hormony, které
způsobily neplodnost afrických žen?
Proč chce Bill Gates očkovat třetí svět proti malárii? Levná a stoprocentně
účinná léčba pomocí MMS je k dispozici, že?
Fakta:
- Kniha Neočkujeme! , Michael Leitner
- Video Neočkujeme! , Michael Leitner

2.10 Seznam nemocí s úspěchem MMS
Toto je neúplný seznam hlášených úspěšných vnitřních a vnějších léčebných
postupů pomocí MMS, CDS, CDSplus, oxidu chloričitého a DMSO. Ukazuje
se, že většina epidemicky se šířících civilizačních chorob je pravděpodobně
způsobena infekcemi, nedostatky a otravami.
Pomoc/HIV
Akné
aktinická keratóza
Alergie
Alergická bronchiální aspergilóza
Alzheimerova choroba
Amyotroﬁcká laterální skleróza ALS
Amébová úplavice
Angina pectoris
ankylozující spondylitida
Anémie
Anthrax
Afty
Apoplexie
Artritida
Artróza
Astma
Atheroma
Autismus
Oční choroby a poruchy zraku
Autoimunitní onemocnění
Infekce tasemnicí
Bazocelulární karcinom
Onemocnění slinivky břišní
Rakovina slinivky břišní
Bazinova choroba
Bartonelóza
beta talasemie minor
Bipolární poruchy
Infekce močového měchýře
Krevní houba

Modřiny
Hypertenze
Lymská borelióza
Bronchitida
Rakovina prsu
Mastitida
Kandidamykóza
Infekce Chikungunya
Syndrom chronické pánevní bolesti CPPS
Chronická deprese
Chronická obezita
Chronický únavový syndrom
Chronické onemocnění ledvin
Chronická lymfocytární leukémie
Cervikální syndrom
ulcerózní kolitida
Infekce CORONA/COVID-19
Cushingův syndrom
Dakryocystitida
Kolorektální karcinom
Průjem
Horečka dengue
Diabetes mellitus I. a II. typu
Divertikulitida
Plantární bradavice
Poruchy krevního oběhu
Ekzém
Onemocnění způsobené virem Eppsteina-Barrové
Běžné nachlazení
erythema nodosum
Fibromyalgie
Horečka
Vaří
Rakovina děložního čípku
Bolest/zánět kloubů
Žlutá horečka
Giardia lamblia
Dna
Kapavka

Chřipka
Šindele
Ztráta sluchu
Vypadávání vlasů
Hemoroidy
Bolest v krku
UTI
Kožní vyrážka
Kožní houba
Rakovina kůže
Kvasinkové infekce
Heliobacter
Hepatitida A, B, C
Herpes labialis, genitalis
herpes zoster
Palpitace
Srdeční arytmie
Zánětlivé onemocnění srdce
Senná rýma
Lidské papilomaviry (HPV)
Meningitida
Hypertyreóza
Sciatica
Idiopatická dilatační kardiomyopatie
Intersticiální cystitida
Kousnutí hmyzem
Zubní kaz
Syndrom karpálního tunelu
Katarakta
Zánět čelisti
Bolest kostí
Rakovina kostí
Laryngitida
Bolest kolena
Zánět spojivek
Condyloma
Bolesti hlavy
Křečové žíly
Různé druhy rakoviny

Otrava jídlem
Paralýza
Leishmanióza
Lepra
Leukémie
Leukocytóza
Leukytóza
Zápal plic
Rakovina plic
lupus erythematodes
Lymfomy
Lymská borelióza
Žaludeční vřed
Gastrointestinální infekce
Malárie
Zánět mandlí
Megaesophagus
Melanom
Meningitida
Metastázy v kostech
Metastatický karcinom prsu
Migréna
Crohnova choroba
Cushingova choroba
Morgellons
Infekce MRSA
Dupuytrenova choroba
Komáří kousnutí
Únava
mnohočetný myelom
Roztroušená skleróza (RS)
Svalový revmatismus
Svalové napětí
Bolest svalů
Svalová zátěž
Svalové napětí
myastenie gravis
Infarkt myokardu
Mykoplazmová onemocnění

Myoma
Houba na nehtech
Onemocnění nehtů
Problémy s jizvou
Ucpání nosu
Sinusitida
Kopřivka
Neurodermatitida
Neuropatie
Onemocnění ledvin
Ledvinové kameny
Selhání ledvin
Nefritida
Norovirová infekce
Edém
Otevřená noha
Infekce ucha
Onemocnění jícnu
Osteopenie
Osteoporóza
Osteosarkom
Cysta na vaječníku
Periodontální
Napadení parazity
Parkinsonova choroba
Parvovirus
nemoc z líbání
Vyberte si
sinusová mykóza
Plísňová onemocnění
Pylová alergie
Polyartritida
Prostatitida
Psoriáza
Horečka Q
Syndrom neklidných nohou
Dráždivý močový měchýř
Syndrom dráždivého tračníku (IBS)
Retinoblastom

Revmatická bolest
Rubeola
Ruhr
Sarkoidóza
Spála
Onemocnění štítné žlázy
Bursitida
Otrava těžkými kovy
Skolióza
Psoriáza
Prasečí chřipka
Sepse
Šigelóza (úplavice)
Srpkovitá anémie
Sinusitida
Pálení žáhy
Alergie na slunce
drozd
genitální drozd
Spinální stenóza
Bolesti hlavy způsobené napětím
ankylozující spondylitida
Ochrnutí hlasivek
Zánět čelních dutin
Zánět čelních dutin
Syﬁlis
Tuberkulóza (TBC)
Tetanus
Trombocytopenie
Tinnitus
Zánět mandlí
Trigeminální neuralgie
Nádory
Tyfus
Nadváha
Nekompatibility
popáleniny kůže
opaření kůže
Otravy

Fibrilace síní
Bradavice
Vyrážka z plenek
Neštovice
Poruchy hojení ran
Krvácení dásní
Záněty dásní
Zánět kořene zubu
Kousnutí klíštětem
Cirhóza
Cysty
Cystická ﬁbróza
Tento seznam není technicky správný ani úplný. Ukazuje se však, že většina
nemocí je způsobena bakteriemi nebo otravou. Oxid chloričitý může bezpečně
řešit obojí. Na první pohled by se chtělo pochybovat o tom, že by lék měl být
tak všestranný. MMS však ve skutečnosti pouze čistí vodu v těle a většina
nemocí mizí.
Netvrdím, že pokud trpíte některou z výše uvedených nemocí, bude vám
MMS stoprocentně fungovat. To by vyžadovalo četné dvojitě slepé studie
založené na důkazech v každém jednotlivém případě. Kromě toho jsou příčiny
vzniku onemocnění často velmi rozmanité a individuální. To, co skvěle
pomáhá jednomu, pomáhá druhému jen trochu a třetímu vůbec. Více o této
problematice na jiném místě.
Existuje však mnoho jednotlivých zpráv nebo souhrnných zpráv o
zkušenostech, které mohou přinejmenším dávat naději. Každý by měl mít
alespoň povědomí o těchto zkušenostech. Ať už se pak člověk rozhodne pro
takovou samoléčbu pomocí MMS, nebo proti ní, každý se rozhoduje prosím
sám za sebe.
Závěr: I na klinikách po celém světě existuje řada osvědčených a úspěšných
léčebných postupů pomocí MMS/oxidu chloričitého. Dvojitě slepých studií
založených na důkazech je však málo, mimo jiné také proto, že každý mohl
okamžitě rozlišit roztok oxidu chloričitého od neúčinného srovnávacího
roztoku podle chuti a vůně.
Fakta:
- Klinika Seegarten Švýcarsko

- studie malárie
- Kniha Příručka MMS, Dr. med. Antje Oswaldová
- Kniha MMS klinicky testována

2.11 CDS a pandemie Corona
Souvislosti krize
Rok 2020 začal špatnými zprávami z Číny. Tam lidé umírali na ulicích jako
mouchy. Údajně došlo k přeskoku zmutovaného patogenu z netopýra na
týdenním trhu se zvířaty ve Wuhanu na člověka. Pak se to stalo velmi rychle a
najednou jsme měli celosvětovou pandemii se značným omezením
každodenního života. Nezajímá nás zde politické pozadí, ale zdravotní aspekt.
Mnoho nemocných zemřelo na respirační syndrom. V centru pozornosti jsou
zde plíce a pravděpodobně došlo k narušení příjmu kyslíku v plicních
sklípcích. Ke konci roku 2020 byla situace pro mě následující: V mnoha
zemích Evropy a zejména v Německu jsme měli spíše mediální než zdravotní
pandemii. Všechna média přetékala stále vyššími počty nakažených a úmrtí.
Použitý test PCR přitom - podle jeho vynálezce - není v žádném okamžiku
schopen odhalit infekci, nemoc nebo riziko infekce.
Počet všech úmrtí v roce 2020 v Německu také nebyl statisticky vyšší než v
předchozích letech. To platilo i pro mnoho dalších evropských zemí. Mnozí
odborníci protestovali, ale nebyli vyslyšeni. Tvrdohlavě pokračovali ve
výlukovém programu, takže mnozí tuto pandemii nazývali plandemií.
Nemocnice a pohotovosti byly v první vlně zcela prázdné. Nemohlo se tedy
jednat o nebezpečný virus. Někteří ji přirovnávali spíše k běžné chřipce s
komplikacemi.
Ze zemí Jižní Ameriky, jako je Mexiko a Bolívie, jsem však obdržel zcela
odlišné zprávy. Zde prý skutečně zemřely desítky tisíc lidí, včetně tisíců lékařů.
Ani profesionální ochrana úst jim zjevně nepomohla. Je zřejmé, že zde musela
být jiná příčina. Zda šlo o další variantu viru Corona, jinou biologickou či
chemickou zbraň, nebo dokonce o radiaci, to v tuto chvíli nedokážu s jistotou
říct.
Nejnovější standard mobilních telefonů 5G může vysílat i v pásmu 60 GHz,
což je frekvence, při níž je známo, že je výrazně narušeno vstřebávání kyslíku v
plicních sklípcích. V každém případě většině pacientů hrozilo, že se udusí
nedostatkem kyslíku. Někteří lékaři si zde vzpomněli na četné přednášky
Andrease Kalckera o MMS, které pronesl ve většině jihoamerických zemí.
Kontaktovali ho a on jim potvrdil, že CDS může pomoci a rozhodně
pacientům neublíží.

Průlom v oblasti MMS nastal až poté, co někteří lékaři, politici a generálové
sami vážně onemocněli a všichni se uzdravili díky perorálnímu užívání roztoků
oxidu chloričitého. V Bolívii byl dokonce narychlo schválen zákon, který
výslovně povoluje použití oxidu chloričitého k léčbě pacientů s Covid 19.
Univerzity nyní začaly vyrábět oxid chloričitý ve velkém množství a
distribuovat jej mezi obyvatelstvo. Ze 160 úmrtí denně se nakonec podařilo
snížit počet úmrtí na pouhých šest denně. Andreas Kalcker pak poskytl
rozhovor téměř ve všech televizních stanicích v těchto zemích. Argentinská
televizní moderátorka Viviana Canosa se na konci svého vysílání napila
roztoku oxidu chloričitého a řekla o tom: "Nedoporučuji, jen ukazuji, co
dělám. «
Více než 4 000 lékařů z 20 zemí založilo mezinárodní sdružení www.
COMUSAV.com, protože všichni úspěšně použili roztok CDS/chloridu více
než 150 000 pacientů s COVID-19! U těchto pacientů dosáhli téměř
stoprocentního vyléčení za pouhé čtyři dny - a bez vedlejších účinků! K čemu
potřebujete celosvětové očkování, když můžete nemocné úspěšně léčit?
Můj závěr: Existují nejméně dva různé spouštěče této pandemie. Jedna z
nich je život ohrožující až smrtelná. V konečném důsledku není důležité, zda je
nemoc nakažlivá, nebo ji vyvolalo šíření bojových látek či radiace. Nebezpečí
lze preventivně a akutně odvrátit pomocí oxidu chloričitého a bezpečně tento
útok přežít.
Proto všem, kteří si tento článek přečtou, doporučuji, aby se dostatečně
zásobili klasickými MMS a CDS/CDSplus. Až výluky opět začnou, budou
balíkové služby přetížené nebo budou pro některé země jednoduše odstaveny,
jako tomu bylo během první vlny. Zajistěte si proto své zásoby hned!
Opravdu funguje oxid chloričitý na koronaviry?
Ať už MMS/dioxidu chloru věříte, nebo ne, zde je několik aplikací, které
může každý - i ten nejzarytější kritik MMS - udělat pro ochranu sebe a své
rodiny. To, že oxid chloričitý může bezpečně ničit koronaviry při velmi nízké
koncentraci 40 ppm (aktualizace: nikoli 3 ppm) (parts per million),
prokázala čínská studie. Studie s názvem Study on the resistance of severe acute
respiratory syndrome-associated coronavirus pochází z června 2005 a zahrnovala
pouze všechny do té doby známé koronaviry. Ano, studie pouze prokázala, že

oxid chloričitý, a to i v nepatrném množství, dokáže in vitro zlikvidovat viry v
krvi, moči a stolici. Tyto úspěchy byly in vitro, mimo tělo! Nicméně z
vědeckého hlediska existuje i velká oprávněná naděje, že by mohl pomoci i in
vivo, tedy uvnitř těla. V každém případě se zdá, že oxid chloričitý je velmi
dobrým dezinfekčním prostředkem proti virům Corona. Odkaz na tuto studii
najdete na internetových stránkách www.mms-seminar.com.
V podstatě lze MMS/oxid chloričitý, jak je dosud popsán v této knize, použít
k dezinfekci v mnoha oblastech každodenního života. Některé příklady jsou
uvedeny níže. Podrobné aplikace jsou podrobně vysvětleny v příslušných
kapitolách této knihy.
dezinﬁkovat potraviny
V některých zemích se oxid chloričitý používá ke sterilizaci ovoce, zeleniny,
masa a ryb. Například naplňte čistý kuchyňský dřez studenou vodou, aktivujte
asi 10 kapek MMS po dobu 45 sekund a přidejte je do vody. Nyní do něj jídlo
namočte na jednu až dvě minuty. Nyní je zcela dezinﬁkována, a pokud byl na
zelenině ještě glyfosát (který se často stříká těsně před sklizní), je rovněž
zoxidován. Malý příjemný vedlejší efekt: hlávky salátu a okurky nyní vydrží v
chladničce déle než 10 dní a jsou pak stále čerstvě sklizené křupavé.
Dezinfekce předmětů a povrchů
K tomuto účelu lze jako dezinfekční prostředky použít jak MMS, tak CDS,
CDL, CDSplus. Případné předávkování je neškodné. Například 20
aktivovaných kapek MMS na litr studené vody. Otřete předměty roztokem
oxidu chloričitého a nechte jej asi 30 sekund působit.
Dezinﬁkujte auta a místnosti
To je možné pouze s klasickým MMS, nikoli s CDS, CDL nebo CDSplus jako
dezinfekčním prostředkem! Důležité: V místnostech nebo např. v autě se
během fumigace nesmí nacházet žádný člověk ani zvíře! Poté prosím dobře
vyvětrejte! Zde se obě látky smíchají (cca 20 až 30 kapek každé z nich) a
nepřidává se žádná voda, takže neustále vzniká plynný oxid chloričitý, který se
v uzavřeném prostoru sám rozptýlí a dezinﬁkuje vše již v malých
koncentracích.
Dezinfekce prádla, pračky a sušičky
Za normálních okolností by měl být prací prostředek a teplota dostatečné k
tomu, aby zničily mnoho zárodků. Pokud si přesto chcete být jisti, vezměte

například 6 aktivovaných kapek MMS s vodou a směs vhoďte do posledního
cyklu máchání. V případě sušičky namočte hadřík do malého množství tohoto
roztoku, vhoďte jej do prázdné sušičky a spusťte ji. Tím se vydezinﬁkují
všechny vzduchové kanály spotřebiče. Poté spotřebiče opět voní neutrálně a
jako nové.
Dezinfekce rukou
Pro jistotu bychom doporučili alespoň 30 ppm. Takový vodný roztok oxidu
chloričitého lze použít k mytí rukou. Nejlépe to uděláte pomocí rozprašovače s
pumpičkou: nastříkejte si několik kapek do dlaní a rozetřete je.
Dezinfekce obličeje
Stejný sprej lze nastříkat na obličej se zavřenýma očima a potřít.
dezinfekce očí
Čínský lékař řekl, že neustále nosí chránič zubů, a přesto se mu do úst dostala
infekce. Má podezření, že se nakazil přes oči. Zde lze připravit velmi slabý
roztok CDS - prosím, žádný roztok MMS kvůli zbytkům kyseliny v roztoku.
Na 10 až 20 ml pipetovací lahvičku se odebírá například1 až 2 ml CDS. Nyní
nakapejte do každého oka 1 až 2 kapky a počkejte 1 až 2 minuty. Nehoří kvůli
oxidu chloričitému, ale proto, že roztok neobsahuje sůl. Také běžná voda z
vodovodu pálí do očí, například při sprchování.
dezinfekce úst a krku
Každý, kdo přišel do styku s jinými potenciálně nakaženými osobami nebo byl
delší dobu ve stejné místnosti, by si měl vypláchnout ústa a krk.
Dezinfekce vzduchu, dýchacích cest a průdušek
Hlubší dýchací cesty jsou průdušky a plíce. K tomu opět použijte roztok s
rozprašovací hlavicí s čerpadlem a rozprašujte mlhu do vzduchu. Nyní
vdechujte tuto mlhu. Tento postup lze opakovat 3 až 5krát.
očista těla, vnitřní
Až do tohoto bodu může každý skeptik MMS stále sledovat, aniž by se musel
vzdát svého názoru. Ale co když se patogen jednou v těle objeví a nejsou k
dispozici žádné vhodné léky nebo očkování? I když jsou tyto léky a očkování
vyvinuté přes noc k dispozici, jak bezpečné jsou bez jinak zdlouhavých testů?
Proto může mít pro každého jednotlivce smysl sebedirektivní autoterapie
podle Jima Humblea. To si musí každý rozhodnout sám. Abyste zde neudělali

nic špatného a neublížili si, je nutné si tuto bezplatnou e-knihu kompletně
přečíst.
Dezinfekce masek
Nemusíte vždy prát látkové masky s velkými náklady. Dezinfekce oxidem
chloričitým je mnohem rychlejší. V malé skleněné misce aktivujte 4 až 5 kapek
a nepřidávejte vodu. Pak vedle této mísy položíte masky a vše přikryjete větší
salátovou mísou. Asi po 10 minutách je maska stoprocentně dezinﬁkována
plynem.
Fakta:
Odkaz na studii
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirusclo2.pdf

3 úspěchy MMS u zvířat
Aplikace MMS u lidí jsou obvykle přenosné i na zvířata, s výjimkou některých
speciálních funkcí. Mnoho zájemců podávalo MMS svým zvířatům ze
zoufalství v již beznadějných případech (které veterinář vzdal). Když pak s
údivem zjistili, jak dobře funguje, často se rozhodli ho sami používat. Protože
jsem již delší dobu neměla žádné domácí zvíře, požádala jsem o odbornou
radu na toto téma Steﬀi Reinovou. Je zakladatelkou a správkyní facebookové
skupiny
MMS
pro
zvířata
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) a nabízí energetickou
komunikaci se zvířaty a další alternativní metody léčení zvířat
(http://www.energetik-sr.de). Zde je shrnutí jejích zkušeností a doporučení.
Důležité pokyny pro odpovědné používání MMS a CDS
Nikdy si prosím nepleťte MMS a CDS, CDS se dávkuje mnohem více.
Aktivovaný MMS ani jeho jednotlivé složky se nikdy nesmí podávat čistý,
protože může způsobit korozi (obsah kyselin), proto se vždy ředí vodou! Na
druhé straně je CDS roztok s neutrálním pH, ale je také ředěn vodou. Takto
naředěný roztok se často natahuje do stříkačky bez kanyly a podává se
zvířatům perorálně.
MMS a CDS do krmiva nepatří!
Pokud zvíře nerado přijímá čistý vodný roztok oxidu chloričitého, můžete jej
přimíchat do masového vývaru nebo smetany. Vždy nejprve zastavte aktivaci
klasického MMS přidáním vody a poté jej přidejte do jedné z těchto tekutin.
Steﬀi také znovu naředí CDS trochou vody.
Požadované množství vody
Doporučuje přidat zvířatům z 1 kapky aktivovaného MMS alespoň 10 ml
vody, lépe více. Čím vyšší je počet kapek, tím více vody je třeba přidat. Podle
jejích zkušeností lidé a velcí psi obvykle nepotřebují více než 2 kapky MMS
nebo ne více než 4 ml CDS na jednu dávku. U CDS záleží na výrobci. U
nestabilizovaného CDS stačí např. na 4 kapky 1 ml vody, stabilizovaný
CDSplus však potřebuje na tyto 4 kapky nejméně 2 ml vody kvůli chuti.
Doporučené dávkování
Vždy se začíná s nejmenším množstvím a pak se pomalu zvyšuje. Doba
podávání MMS/CDS závisí na onemocnění a celkovém stavu zvířete. Mladým
a zdravým zvířatům ji nikdy nepodávejte déle než jeden až dva týdny. Obranný
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systém tak může také přispět svým dílem. Pokud se musí kvůli nádorovému
onemocnění apod. podávat delší dobu, doporučuje udělat asi po třech týdnech
přestávku, aby se tělo zásobilo antioxidanty, a pak začít znovu s nejmenším
množstvím MMS nebo CDS. Obvykle stačí dvě až tři podání MMS denně,
protože MMS může v následujících hodinách v žaludku zvířat také zplodit až
sedminásobné množství.

3.1 Protokoly pro malá zvířata
Pro malá zvířata, jako jsou králíci, morčata, ptáci, křečci atd., doporučuje Steﬀi
Rein používat CDS. V závislosti na velikosti zvířete jsou v závažných
případech velmi účinné ½ až 4 kapky, a to přibližně 3 až 5krát denně po dobu
jednoho až tří týdnů. Jinak postačí stejné jednotlivé dávky dvakrát denně po
dobu jednoho až dvou týdnů.

3.2 Protokoly pro kočky a malé psy
Kočky
Na základě vlastních zkušeností s ataxií a dalšími infekčními chorobami koček
vyvinula vlastní protokol pro kočky. Dávkování jejího protokolu CDS pro
kočky také odpovídá případným nádorovým onemocněním. Z klasického
MMS stačí pro kočky ¼ kapky, která se připraví takto: aktivujte 1 kapku a po
45 sekundách čekání přidejte asi 20 ml vody. Z tohoto roztoku pak pomocí
injekční stříkačky natáhněte 5 ml, které můžete podat jako jednu dávku.
Zbytek se pro zvíře jednoduše nepoužije.
Při menších bolestech a zánětech
Podávejte 3 dávky denně. První dvě dávky začněte vždy 4 kapkami CDS (3
000 ppm nebo 0,3 %). Od třetí dávky zvyšujte dávku po jedné kapce až do
maximálního počtu 12 kapek. Buď podáte 3 jednotlivé dávky ráno, v poledne
a večer, nebo použijete intenzivní protokol a tyto 3 dávky podáte s odstupem
jedné hodiny (podobně jako intenzivní protokol Dr. Andrease Kalckera).
Tímto způsobem byste mohli efektivněji využít den a například ráno podat
homeopatické léky, večer použít intenzivní protokol a přidat do krmiva
absorbéry. Jako absorbéry používáme léčivou zeminu, zeolit nebo bentonit,
každý asi ½ čajové lžičky v krmivu.

U infekčních onemocnění a život ohrožujících onemocnění, jako je
rakovina.
Začněte zde první 3 dny s 5 až 7 dávkami denně. První dvě dávky začněte 4
kapkami CDS a od třetí dávky zvyšujte vždy o 1 kapku, zde až do maximální
dávky 20 kapek. Od čtvrtého dne přejděte na třikrát denně po dobu jednoho
týdne. Poté podávejte maximální dávku dvakrát denně po dobu dalšího týdne.
Protokoly jsou dobrým vodítkem, nicméně praxe ukázala, že jejich
přizpůsobení konkrétnímu zvířeti přináší nejlepší výsledky.
Při onemocněních, jako je parvoviroza, která se projevuje prudkým průjmem,
by se MMS nebo CDS neměly aplikovat okamžitě, ale mělo by se podat léčivé
uhlí. Teprve po odeznění průjmu lze podávat MMS a CDS, ale pak prosím s
časovým odstupem a opět s jedním z výše uvedených absorbentů v krmivu.

3.3 Protokoly pro střední a velké psy
Jednotlivé dávky CDS lze zvýšit z 1 ml na 4 ml, u MMS prosím zvyšte z ½
kapky na maximálně 2 kapky. V případě infekčních onemocnění,
"středomořských nemocí" (např. leishmaniózy), rakoviny a metabolických
onemocnění doporučuje Steﬀi Rein podávat MMS nebo CDS dvakrát až
třikrát denně po dobu 3 týdnů. I zde je třeba počítat s tím, že v těle je mnoho
toxinů, a proto si prosím i zde vždy dávejte k jídlu pohlcovač.

3.4 Protokoly pro koně
Steﬀi sama ráda používá CDS na koně. Začíná se 4 ml na dávku a poté se
může dávka zvýšit na 10 až 20 ml v závislosti na velikosti koně. Klasický MMS
by měl být zvýšen z 5 na max. 20 až 30 kapek. Od nejmenšího množství (4 ml
CDS a 5 kapek MMS) pracujte s nejméně 250 ml vody. Při vyšších dávkách
MMS je vhodné přidat 1 až 2 kapky DMSO. Tím lze zabránit tvorbě
chlorečnanů (viz kapitola DMSO). Opět není tak důležité, jak vysoké je
zvýšení, ale jak často a jak dlouho podáváme MMS nebo CDS a co dalšího lze
pro zvíře udělat. Vzhledem k tomu, že koně nemohou zvracet, neměli bychom
zde ani riskovat, že se dostaneme na hranici nevolnosti. Na základě vlastních
zkušeností a zpráv z její skupiny MMS-animal na Facebooku může říci, že
těžká onemocnění, jako je rakovina kopyt, laminitida a její následky,
metabolická onemocnění, alergie, infekční onemocnění atd., lze velmi úspěšně
vyléčit již zmíněným postupem (podávat tři týdny, dvakrát až třikrát denně,
pak udělat dva až tři týdny přestávku a pak opět podávat tři týdny, opět od
nejmenšího množství). Jednomu koni, kterého léčila na boreliózu, podávala
MMS pouze jeden týden, a to ve zvýšené dávce z 5 na 20 kapek. Po dávkách
MMS došlo k výraznému zlepšení.
Přestože je Steﬀi velkou fanynkou MMS, nikdy neléčí izolovaně jedním lékem
nebo metodou, ale vždy komplexně. Jedině tak lze zajistit, aby ustoupily nejen
zjevné příznaky, ale aby byly nalezeny a vyřešeny skutečné příčiny.

3.5 Protokoly pro přežvýkavce
Přežvýkavci nesmí dostávat MMS nebo CDS perorálně, protože stále není
zcela objasněno, do jaké míry může být narušena střevní ﬂóra předžaludku.

Není také jasné, zda vůbec můžeme dosáhnout nějakého účinku, protože plyn
odchází opět přežvykováním tam, odkud přišel, nebo by mohl být dokonce
vdechnut. Léčba ovcí, koz a skotu proto v současné době stále patří do rukou
odborníků, kteří již mají dostatečné zkušenosti s klystýry a infuzemi. Záněty
vemene však můžeme léčit sami tak, že aktivujeme 10 kapek MMS, doplníme
je 200 ml vody a tímto roztokem propláchneme mlékovody struků, například
ve stříkačce bez jehly.
Ošetření ran
V místech, kde se zvíře může olizovat, připravujte směs vždy tak, jako byste ji
podávali vnitřně. Jinak můžete smíchat 10 až 20 kapek MMS do 100 až 200 ml
vody. Pokud nemůže směs nastříkat, používá papírový kapesník, který namočí
do roztoku a několik minut ho drží na ošetřovaném místě. Podle jejího názoru
není CDS pro vnější léčbu příliš vhodný, protože příliš rychle odeznívá.
Co dělat, když nemůžete zvířeti podat MMS nebo CDS a užít ho ve
smetaně nebo masovém vývaru?
Pak lze výjimečně dát do vody pouze samotný roztok chloritanu sodného
NaCIO2, který se při pití aktivuje s kyselinou chlorovodíkovou v žaludku a
vzniká požadovaný plynný oxid chloričitý. Jedná se však o opožděnou formu
tvorby oxidu chloričitého, která není přímo srovnatelná s aktivovaným MMS.
Doporučuje se 1 až 5 kapek na 250 až 500 ml vody nebo 6 až 10 kapek na 1
litr vody.
Časté chyby při zacházení s MMS a CDS u zvířat
Pokud se přidá příliš málo vody, může se stát, že zvířata budou v budoucnu
MMS odmítat kvůli chuti. Pokud je dávka příliš vysoká a následně se objeví
průjem nebo zvracení, zvíře již nebude chtít MMS přijímat, protože je s tím
spojeno. Pokud se nepřidá žádný absorbér a zvíře se ještě zhorší, může to také
vést k tomu, že MMS bude v budoucnu odmítnut. V němčině: Bůh ví, že
zvířata nejsou hloupá!
Ačkoli Steﬀi Reinová ve skutečnosti kromě energetického léčení
upřednostňuje pouze jiné šetrné prostředky a metody, jako je homeopatie,
Schüsslerovy soli a Bachovy květy, ráda a často používá MMS/CDS. Pomocí
bioenergetických testů obvykle vyzkouší všechny možné prostředky speciálně
pro dané zvíře. Testovací postupy zde velmi dobře prokázaly vhodnost
a/nebo přínos MMS a CDS pro zvířata. Tak se také setkala s jeho jemným
účinkem, který se časem naučila oceňovat. Nemoci nebo stížnosti našich zvířat
mají mnoho společného s majitelem a jeho problémy. Někdy vyřešení

konﬂiktu u majitele vede k uzdravení nemoci u zvířete. Proto Steﬀi často
přistupuje k majiteli a zvířeti jako k jednomu celku. Více o tom na jejích
vlastních webových stránkách www.energetik-sr.de.
Stále více veterinárních lékařů pracuje s oxidem chloričitým bez velkého
povyku. Koneckonců jde o záchranu životů a zmírnění utrpení. Zde je
nedávná zpráva veterinárního lékaře, který tuto skutečnost zveřejnil, dostal se
do problémů s úřady a poté prokázal morální odvahu.

3.6 Veterinář přesvědčený oxidem chloričitým
Renomovaný hamburský veterinář Dirk Schrader léčí zvířata velmi úspěšně
různými způsoby, mimo jiné i oxidem chloričitým. Pod hrozbou pokuty ve
výši 10 000 eur mu bylo nařízeno okamžitě ukončit ošetření roztoky oxidu
chloričitého. Poté přešel do protiútoku a podal proti tomuto rozhodnutí
námitku. Léčbu oxidem chloričitým používal zčásti místo méně účinných a
dražších antibiotik, ale zčásti také u zvířat, která by jinak musela být utracena
jako beznadějná a nevyléčitelná. Bezostyšný přístup úřadu pro ochranu zdraví a
spotřebitelů, jejich odborná ignorance a nakonec i zákaz zachraňovat zvířata
před smrtí přiměly pana Schradera k aktivitě. Nyní podal na místní úřady
trestní oznámení u hamburského státního zastupitelství z důvodu běžného
zneužití pravomoci. Podle jeho názoru může každý lékař v případě léčebné
nouze použít jakékoli prostředky a metody - i ty neschválené.
Některé zajímavé pasáže z odůvodnění
"Zejména u chloritanu sodného/oxidu chloričitého (MMS), peroxidu vodíku a
chlornanu (např. MMS2) bylo v základním imunologickém výzkumu již před
desítkami let zjištěno (a také částečně "oceněno" Nobelovými cenami), že se
vyskytují nebo jsou fyziologicky produkovány i v lidských/zvířecích buňkách,
např. v rámci horečnaté reakce při infekci, rakovině apod.. Oxidační činidla
mají tu rozhodující výhodu, že si na ně mikroorganismy nemohou vytvořit
žádnou rezistenci, což je pro "evoluci" příjemná prozíravost. Z opačného
pohledu tedy lidské/živočišné buňky přirozeně tolerují určitou úroveň
oxidačních látek, zatímco mikroorganismy nebo jiné antigeny (tj. patogeny
způsobující onemocnění) jsou ničeny při mnohem nižších koncentracích. (…)«
Pokračujte:
"Na tomto pozadí je současný emocionální a nespravedlivý "hon na
čarodějnice" proti oxidačnímu činidlu, které se široce používá již desítky let,
věcně nepochopitelný. Pouze zjevný nedostatek základních vědeckých
informací mohl vést k vydání napadeného správního rozhodnutí s hrozbou
trestu. «
Považuji zde za velmi vzrušující, že vedle zarytých veterinářů, jako je Dirk
Schrader, používají MMS/oxid chloričitý úspěšně také alternativně medicínsky
a/nebo energeticky pracující zvířecí terapeuti. Samotný efekt se zdá být
přesvědčivý!

Fakta:
- Veterinář podává trestní oznámení po zákazu MMS

4. Mediální návnada MMS
Do dubna 2014 vyšlo v německy mluvících zemích mnoho knih o MMS a
odhadem půl milionu až milion lidí, kteří o něm již slyšeli nebo ho již
používali. Přesto se jednalo spíše o zasvěcený tip mezi zasvěcenými. Chceme
to změnit, a proto jsme podpořili Leo Koehofa z Jim Humble Verlag při
pořádání kongresu Spirit of Health 2014 v Hannoveru.
Akce měla velký úspěch a přišlo na ni více než 1 000 návštěvníků. Nejednou se
objevil i zájem masmédií, na kongres přijelo několik televizních stanic a
poskytlo rozhovory. První zprávy obsahovaly varování před MMS, ale zároveň
umožňovaly účastníkům kongresu vyjádřit se. Jeden z účastníků vyprávěl o
tom, že se jeho nádor zmenšil o 90 % během pouhých tří měsíců užívání MMS
(zpráva NDR).
To mělo za následek, že se o MMS začalo zajímat celé Německo. A ejhle - v
masmédiích (ARD Report, ARD Kontraste, RTL Mittagsmagazin, RTL
Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online, NDR Visite, MDR, HAZ,
Bild-Zeitung) se okamžitě zostřil tón proti MMS. Zajímavé je, že různí
reportéři různých televizních, internetových a tištěných médií používali k
dehonestaci aktivních řečníků stále stejné fráze, nepravdy, nepodložená
obvinění a zažité holubičí výrazy.
Tyto nepravdivé zprávy byly pravděpodobně jedním z důvodů, proč lidé
zvolili "lživý tisk" slovem roku. O takzvaných kvalitních novinářích, kteří
provádějí nezávislý výzkum s otevřenou myslí, už nebylo ani řeči. Jednalo se o
rozbití smlouvy a jeden odepsal od druhého. Z tohoto důvodu zde mají být
jednotlivé výtky postaveny proti nosným faktům, aby si každý mohl vytvořit
vlastní úsudek o MMS. Místo propagandy sázíme na otevřenost.
Fakta:
- Sbírka tupých mediálních výpadů proti MMS
- Kongres Spirit of Health 2014
- Kongres Spirit of Health 2015

4.1 Obvinění, že MMS je toxické chlorové bělidlo
Pokud si ve Wikipedii vyhledáme termín chlorové bělidlo, dostaneme se zajímavě
přímo k čistému chlóru a nikoli k záznamu o oxidu chloričitém a také ne k
výchozímu materiálu MMS, chloritanu sodnému. Ale laik nedokáže takové
jemnosti rozlišit!
Deﬁnice: Podle Hamburské univerzity se chlorové bělidlo, známé také jako
chlorový bělicí louh nebo Javellův louh, vyrábí přidáním (elementárního, tj.
čistého) chloru do zředěného roztoku hydroxidu sodného.
V aplikačních protokolech MMS se však rozhodně nepoužívá chlorové
bělidlo! Ani surovina chloritan sodný, ani vlastní účinná látka MMS,
oxid chloričitý, nejsou z deﬁnice chlorovým bělidlem!
Kromě toho se roztok chloritanu sodného nepřijímá sám o sobě, ale pouze
oxid chloričitý vzniklý aktivací kyselinou. Oxid chloričitý se zase již více než
100 let používá ke sterilizaci pitné vody - naší potraviny číslo jedna - a již léta
se jím sterilizuje ovoce a zelenina, ale také maso a ryby, které tak mají delší
trvanlivost (USA). Nemusí se ani znovu ﬁltrovat nebo smývat z potravin.
Například v potravinářských závodech na výrobu mléčných výrobků, piva a
vína se potrubí mezi jednotlivými výrobními dávkami sterilizuje a čistí.
Proto neškodí našim potravinám ani lidem a zvířatům, kteří je konzumují.
Netoxičnost roztoků oxidu chloričitého při perorálním užití byla dostatečně
prokázána mezinárodně uznávanými studiemi WHO a EPA (viz níže). Už
Paracelsus tvrdil, že dávka dělá jed. Srovnání toxicity jasně ukazuje, že oxid
chloričitý je ve skutečnosti výrazně méně toxický než nikotin, káva a aspirin.
Fakta:
- Uni Hamburg, deﬁnice chlorového bělidla
- Heslo o oxidu chloričitém ve Wikipedii
- Heslo o chloritanu sodném ve Wikipedii
- Heslo o chloru ve Wikipedii
- Toxicita oxidu chloričitého
Heslo o oxidu chloričitém ve Wikipedii
"Vyšší organismy jsou relativně necitlivé na příjem oxidu chloričitého
pozřením. Například ve studii na lidech nebyly zjištěny žádné negativní

změny u deseti zdravých mužů po jednorázovém požití 24 mg oxidu
chloričitého v jednom litru nebo 2,5 mg chloritanu v 500 ml vody. To je
desetkrát, resp. stokrát více, než jsou maximální hodnoty pro úpravu pitné
vody v Německu, které činí 0,2 mg na litr pitné vody. «
Fakta:
- Heslo o oxidu chloričitém ve Wikipedii
Studie WHO o orálním příjmu oxidu chloričitého
Existuje studie WHO (Světové zdravotnické organizace) z let 1982/1984 o
perorálním požití vodného roztoku oxidu chloričitého na deseti mužích s
různými protokoly a dávkami po dobu dvanácti týdnů, což je třikrát déle než
protokol MMS-1000 Jima Humblea. Byl monitorován krevní tlak, dechová
frekvence, puls a teplota v ústech, provedeno EKG a rozsáhlé analýzy krve a
moči.
Výsledek: Nebyly naměřeny žádné významné vedlejší účinky!
Fakta:
- Studie WHO o orálním příjmu oxidu chloričitého
Studie EPA o orálním příjmu oxidu chloričitého
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) si rovněž nechala
vypracovat velké množství studií na lidech a zvířatech o důsledcích orálního
požití vodných roztoků oxidu chloričitého nebo je shrnula z literatury.
Výsledek: Ani stonásobná koncentrace ClO2, která je u nás zákonem povolena
v pitné vodě, neprokázala žádné negativní účinky na lidi a zvířata.
Fakta:
- Studie EPA o orálním příjmu oxidu chloričitého
Závěr: Kdo jako údajný ochránce lidí nebo kritický novinář stále označuje
MMS, chloritan sodný nebo oxid chloričitý za "jedovaté chlorové bělidlo",
záměrně lže a ignoruje dostupné mezinárodní studie o netoxičnosti oxidu
chloričitého při orálním požití!
Ani MMS, ani výchozí látka chloritan sodný, ani vlastní účinná látka oxid
chloričitý nejsou chlorová bělidla! Tímto zákeřným a záměrným zmatením by
někdo chtěl uvést v omyl nováčky a laiky, aby se skutečně léčili nebezpečným
chlorovým bělidlem namísto netoxického oxidu chloričitého, aby pak vzniklé
škody svedl na komunitu MMS!

Tím je naplněna skutková podstata trestného činu úmyslného pokusu o
ublížení na zdraví!

4.2 Tvrzení, že MMS je neúčinná
Všechny učebnice chemie uvádějí, že oxid chloričitý je nejlepším ničitelem virů
a bakterií na světě. Proč by podle původní úvahy Jima Humblea něco, o čem je
známo, že spolehlivě zabíjí všechny choroboplodné zárodky vně těla, nemohlo
zabíjet i uvnitř těla? Desítky tisíc pozitivních ohlasů, včetně ohlasů
licencovaných lékařů, ukazují zcela jiný obraz. Uvádí se pouze tvrzení o
neúčinnosti, ale nejsou předloženy žádné pádné důkazy.

4.2.1 Ugandská studie malárie
Na konci roku 2012 zdokumentovaly tři nezávislé mezinárodní kamerové týmy
studii malárie na stanici Červeného kříže v Ugandě. Během čtyř dnů bylo
vyšetřeno 781 osob, z nichž 154 bylo nakaženo malárií. Infekce byla nejprve
zjištěna běžným rychlotestem na malárii a poté bylo každé pozitivní podezření
jednoznačně potvrzeno krevními testy pod mikroskopem.
Někteří z nich byli dokonce dvakrát inﬁkováni dvěma z celkem pěti možných
původců malárie. Všem dospělým byla podána jednorázová dávka 18
aktivovaných kapek a všem dětem bylo podáno 9 aktivovaných kapek MMS k
vypití. Po 24 hodinách bylo ze 154 prokázaných nemocných malárií
pozitivních pouze jedenáct. Všechny ostatní byly bez příznaků a symptomů.
Těch jedenáct, kteří byli stále nakaženi, uvedlo, že ji nevypili celou nebo ji
krátce po užití vyzvraceli.
Pod dohledem jim byla podána druhá dávka ve stejném množství a následující
den byli všichni rovněž bez malárie. Tato dobře zdokumentovaná studie o
malárii však byla v televizní reportáži zpochybněna. Tvrdilo se, že neexistuje
žádný důkaz, že MMS vyléčí malárii do 24 hodin, protože nebyl přítomen
žádný lékař, který by to potvrdil. Toto tvrzení lze zcela vyvrátit podpisy a
fotograﬁemi. Na druhou stranu však bylo v televizní reportáži přiznáno, že po
užití MMS byli všichni pacienti s malárií skutečně bez příznaků. Jak se to mělo
stát? Ortodoxní medicína dodnes nedokáže pacienty s malárií zbavit příznaků
za tak krátkou dobu.

4.2.2 Klinické použití dioxychloru

Dioxychlor je přípravek, který ničí houby, bakterie a viry působením
atomárního kyslíku. V rámci četných studií byl tento přípravek dále vyvíjen a
optimalizován jak z hlediska formy výroby, tak z hlediska účinku v úzké
spolupráci vědců z Bradford Research Institute se Stanfordskou univerzitou,
National Cancer Institute (NCI) a Mayo Clinics. Účinnost tohoto kyslíkového
přípravku byla prokázána více než 50 000 infuzemi pro různé indikace po
celém světě. Účinnou složkou dioxychloru je, jak název napovídá, oxid
chloričitý.
Citace z kliniky Seegarten ve Švýcarsku:
"Chřipka, herpes I a II, hepatitida B, Epstein-Barrová, cytomegalovirus, dětská obrna,
toxoplazmóza a tuberkulóza. Dioxychlor se úspěšně používá také u virulentních mykóz,
jako je Candida albicans a mykoplazma, u krevních parazitů a u pleomorfních bakterií,
které se obvykle vyskytují při mnohočetných alergiích. Další oblastí použití je následná
terapie po dlouhodobém užívání antibiotik a jejich následných poškozeních, jako je syndrom
chronické únavy (CFS, virus Epstein-Barrové, HHV-6). Přesvědčivé úspěchy léčby
dioxychlorem v Evropě a USA rozšířily seznam indikací o další chorobné stavy kromě již
zmíněných: zánět dásní, oslabení imunitního systému, cystická ﬁbróza, recidivující
pneumonie a broncho-pneumonie s recidivujícími infekcemi. «

4.2.3 Chloritan sodný schválený EU jako léčivý přípravek
Chloritan sodný je od 19. června 2013 registrován jako léčivý přípravek v
registru Společenství pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění pod číslem
EU/3/13/1139. Podle předložené studie se zdá, že zastavuje progresi ALS
(amyotroﬁcké laterální sklerózy) při léčbě tohoto onemocnění.
Podle Wikipedie:
"Chloritan sodný narušuje funkci makrofágů, které jsou součástí imunitního systému a
podílejí se na zánětlivých procesech. U vzácného onemocnění amyotroﬁckálaterální skleróza
(ALS) se předpokládá nadměrná aktivace makrofágů, která vede k vysokým hladinám
cytokinů zodpovědných za poškození nervových buněk v mozku a míše. V USA[10] a
EU[11] má chloritan sodný pro léčbu ALS status léku pro vzácná onemocnění, což
farmaceutickým společnostem přináší výhody v podobě schválení léku. «
Myslím, že k tomu není co dodat.

4.2.4 Úspěchy v oblasti HIV/AIDS
Jako první lékař provedl Dr. Klaus Schustereder ve spolupráci se
zdravotnickými orgány Středoafrické republiky studii o účincích oxidu
chloričitého na pacienty s HIV/AIDS. Dr. med. Klaus Schustereder se sice
distancuje od mnoha léčebných slibů Jima Humblea, ale uznává léčebný účinek
oxidu chloričitého při léčbě HIV/AIDS.
Je zastáncem komplexní klinické studie ve spolupráci s vládními agenturami,
která by umožnila lépe pochopit potenciál oxidu chloričitého při léčbě
epidemických onemocnění. Dr. med. Schustereder dále vyzývá k
farmakologickým studiím, aby bylo možné pochopit způsob působení oxidu
chloričitého.
Dr. Schustereder, MD, v tomto rozhovoru vysvětluje, proč Afrika potřebuje
terapeutické přístupy, které by měly splňovat následující kritéria: Účinnost,
netoxičnost, nákladová efektivita a kulturní integrovatelnost. Podle
Schusteredera oxid chloričitý tato kritéria splňuje, a proto vidí v tomto
prostředku potenciální možnost pomoci mnoha lidem ve třetím světě.

Národní institut zdraví (NIH), agentura Ministerstva zdravotnictví a sociálních
služeb Spojených států, zveřejnil studii o použití oxidu chloričitého při čištění
krve dárců, která tento účinek potvrdila i v laboratoři. Studie zkoumala
zejména účinek oxidu chloričitého (MMS) na viry AIDS. Byly použity dvě
ředění základního roztoku 15 % kyseliny mléčné a přibližně 2,8 % chloritanu
sodného. Roztok zředěný v poměru 1:150 prokázal významnou, ale ne úplnou
eliminaci viru HIV-1, roztok zředěný v poměru 1:100 eliminoval sto procent
virů AIDS přítomných v krvi během pěti minut in vitro.
Závěr: Jimem Humblem proklamovaná širokopásmová účinnost MMS u
mnoha nemocí je více než dostatečně prokázána studiemi a zkušenostmi!
Fakta:
- studie malárie
- Studie dioxychloru
- Klinika Seegarten Švýcarsko
- Chloritan sodný schválený EU jako léčivý přípravek
- Heslo o chloritanu sodném ve Wikipedii
- Úspěchy v Africe v oblasti HIV/AIDS
- Národní institut zdraví, Oxid chloričitý eliminuje viry AIDS/HIV
- Patent na dezinfekci krve oxidem chloričitým
- Kniha MMS klinicky testována

4.3 Obvinění, že MMS je pouhým vyděláváním peněz
Klasická sada MMS stojí 15 až 25 EUR a obvykle vydrží dva až tři roky. Kdo
chce zbohatnout na zázračných lécích, bere obvykle podstatně vyšší částky,
jako je v současnosti 200 000 eur na nemocného za vyléčení žloutenky typu C
nově vyvinutým lékem. Dávat kvůli tomu vážně nemocnému člověku falešnou
naději by bylo a je v nejvyšší míře nemorální. Jim Humble předal své znalosti
lidstvu zdarma ve své první bezplatné knize a žije výhradně z darů a výtěžku z
prodeje svých dalších knih.
Byl jsem ho navštívit dvakrát. Při mé první návštěvě Dominikánské republiky
bydlel tři hodiny cesty od jakéhokoli turistického místa uprostřed chudinských
čtvrtí místních obyvatel. Vybavení jeho ubytovacího zařízení by se nedalo
popsat dostatečně spartánsky. I ubytovny pro mládež před 50 lety byly lépe
vybavené. Dodnes nevlastní žádné auto. Také bydliště v Mexiku během mé
druhé návštěvy lze označit za jednoduché a prosté. Dodnes jsem na něm
neviděl žádné luxusní předměty ani symboly. Od svého objevu věnoval
všechny své peníze na šíření tohoto pro lidstvo tak důležitého léčebného
poznání.
Závěr: Neexistuje žádný důkaz, že by se Jim Humble stal díky MMS bohatým
člověkem, který by nyní žil v přepychu.
Fakta:
- Kniha Uzdravení je možné, Dr. Andreas Kalcker
- Článek Lék na hepatitidu C Sovaldi (...), Spiegel online

4.4 Obvinění Jima Humblea a scientologie
Ano, Jim Humble se rád objevuje ve svém bílém obleku a bílém klobouku s
kamenem larimar jako svou ochrannou známkou. "Show musí pokračovat," je
to Američan skrz naskrz. A ano, byl u scientologů téměř od začátku. Tehdy se
jednalo o hnutí, které používalo nové techniky (dianetika) Rona L. Hubbarda k
očištění mysli od traumat, strachů a falešného naprogramování z tohoto i
předchozích životů. Výsledkem byli svobodní a nezmanipulovatelní lidé.
Později bylo toto hnutí inﬁltrováno a nyní má image "kultu, který ždíme
peníze a vymývá mozky". To nemohu jednoznačně posoudit, protože jsem s
tímto sdružením ani s jeho členy vědomě nepřišel do styku. Velmi jsem se však
zajímal o knihu a DVD o dianetice, které jsou podle mého názoru velmi
zajímavé a ideologicky nezávadné. Ptal jsem se na to Jima a on mi na každou
otázku otevřeně odpověděl.
Když v této organizaci začaly negativní změny, jako například vytrvalé
obtěžování odpadlíků, stejně jako mnoho dalších lidí v té době scientology
opustil. Pro něj je tato kapitola již tři desetiletí (!) zcela uzavřená. Na svých
školeních MMS a také na všech ostatních setkáních Jim nikdy sám od sebe
nevytahoval témata z oblasti scientologie ani nepoužíval žádné techniky
manipulace mysli. To mohu nade vší pochybnost potvrdit. Je to vlastně jen
obyčejný starý muž s poutavě přátelským úsměvem.
Závěr: Celosvětové hnutí MMS nemá nic, ale také vůbec nic společného se
scientologií. Opravdu záleží na tom, co člověk nosí nebo nosil? Nebo jsou tyto
osobní pomluvy jen proto, aby se diváci (šuplík scientologie) nemuseli zabývat
jejím skutečným směrovým obsahem a výroky?
Fakta:
- Kniha Dianetika. Průvodce lidskou myslí
- DVD Jak používat dianetiku

4.5 Obvinění Církev Genesis II
Jelikož Jim školil mnoho dobrovolníků MMS v několika afrických zemích,
zažíval stále stejné hrozby. Mnoho afrických zemí je politicky nestabilních a
téměř vždy jsou na jedné straně ozbrojení povstalci a na druhé vládní síly. Ať
už jsou v této hře hodní a zlí, on a jeho pomocníci byli znovu a znovu
považováni za špiony vlády nebo povstalců a bylo jim vyhrožováno smrtí pod
hrozbou použití zbraně. V té době také viděl, že lidé s průkazem mezinárodní
náboženské organizace (Červený kříž, Červený půlměsíc) byli často chráněni
před takovým podezřením jen díky svému průkazu.
Založil tedy církev Genesis II a svým pomocníkům rozdal příslušné průkazy docela to fungovalo. Vzhledem k tomu, že volné šíření neschválených
prostředků by mohlo být v mnoha zemích také právně postihováno, byla voda
sterilizovaná pomocí MMS v rámci náboženské svobody bez obalu
přejmenována na svátost (podobně jako například oplatka nebo svěcená voda),
aby byla její distribuce a rozdávající osoba právně chráněna.
Mezitím téměř všichni stoupenci jeho celosvětového hnutí MMS přijali tuto
myšlenku a připojili se k jeho "církvi", aniž by v jejich zemi existovaly takové
hrozby. To, co si představujeme pod církví v této zemi, tedy v žádném případě
neplatí. Nejde o náboženství, protože každý si může ponechat svou předchozí
víru. Je to spíše něco jako volné sdružení podobně smýšlejících lidí. Jediné
vyznání, které je nutné k tomu, abyste se stali členy, zní: "Buďte dobří a
konejte dobro." I vy už jste v tom. Neexistuje žádný formalismus ani
byrokracie.
Lidé vyškolení v MMS mají status reverenda. Pokud někdo vyškolí nebo poradí
minimálnímu počtu lidí s MMS, může se stát ministrem zdravotnictví. Ti, kteří
jdou dál a vedou školení nebo mají jiný velký přínos pro hnutí, jsou souhrnně
prohlášeni za biskupa. Tyto tituly nenesou žádnou skutečnou hierarchii, práva
ani povinnosti a většina z nich je ani nepoužívá, a pokud ano, tak s úsměvem.
Všichni se navzájem považují za sobě rovné a záleží jen na nich, co udělají
nebo neudělají.
Nikdy za ta léta mi nikdo neřekl, co bych měl nebo neměl dělat nebo co bych
měl nebo neměl říkat. Každý přispívá, jak může nebo chce, k dosažení
společného cíle, aby se každý člověk na této planetě dozvěděl o možnostech
zdraví pomocí MMS nebo oxidu chloričitého. Necháváme pak na každém, jak

s těmito znalostmi naloží, a podporujeme každého, kdo chce vědět víc. Z
tohoto "kostela" lze také kdykoli bez problémů odejít, čemuž Jim přikládá
velký význam.
Chcete také přispět k tomu, aby toto hnutí mohlo úspěšně dosáhnout svých
cílů? Toho můžete dosáhnout již tím, že budete mluvit o MMS a distribuovat
tuto e-knihu. Dary jsou samozřejmě vždy vítány!

4.6 Otázky médiím - účinnost MMS
Ať už zkoumáte jakékoli téma, všechny věci mají v této dualitě své výhody i
nevýhody. Se zpravodajstvím o MMS to zřejmě vypadá tak, že se na jedné
straně vznášejí falešná obvinění s možnými nevýhodami nebo se prostě věci
záměrně vymýšlejí či směšují. Na druhé straně se však záměrně ignorují a
zamlčují úspěchy a pozitivní účinky, které MMS mnohokrát prokázal. Je
zřejmé, že se tak děje s cílem záměrně vyvolat u diváků nebo čtenářů negativní
emocionální reakci. Tomu se už neříká nezávislá žurnalistika nebo otevřené
zpravodajství, ale prostě propaganda.
Zpět k faktům a několika nepříjemným protiotázkám na tyto zástupce
masmédií.

4.6.1 Kde jsou zprávy o dioxychloru?
V četných pokusech byl přípravek dioxychlor (účinná látka: oxid chloričitý)
dále vyvíjen a optimalizován jak z hlediska formy výroby, tak z hlediska účinku
v úzké spolupráci výzkumníků z Bradford Research Institute a Stanford
University, National Cancer Institute (NCI) a Mayo Clinics. Účinnost tohoto
kyslíkového přípravku byla prokázána více než 50 000 infuzemi pro různé
indikace po celém světě. Proč se o této rozsáhlé klinické studii o
intravenózním použití oxidu chloričitého a její úspěšnosti nikde nepíše? Možná
proto, aby mohli i nadále tvrdit, že neexistují žádné klinické studie o oxidu
chloričitém?
Fakta:
- Studie dioxychloru

4.6.2 MMS proti ALS schváleno v EU!
O vtipných ledových sázkách celebrit a těch, kteří si myslí, že jsou, jste v roce
2014 hojně informovali v televizi a na internetu. Když si lidé vylili na hlavu
kbelík ledové vody, drželi jste na něm kamery a tyto nízké sebereﬂexe se
dostaly na několik týdnů i do večerních zpráv.
Vše bylo údajně iniciováno s cílem vybrat příspěvky na tolik potřebný výzkum
ALS. Ale o tom, že v USA a také v EU již existuje nadějný schválený lék proti
ALS, a to na bázi MMS/chloritu sodného, který jste tolik kritizoval, neřeknete
a nenapíšete ani slovo. Proč ne? Jste slepý na jedno oko nebo dokonce na obě?
Fakta:
- Chloritan sodný schválený EU jako léčivý přípravek

4.6.3 Patenty na oxid chloričitý ve zdravotnictví
Při troše pátrání ve vyhledávačích a v naší rodině MMS se objevuje stále více
schválených farmaceutických produktů na bázi oxidu chloričitého.
Například sprej Ciderm SP k dezinfekci ran u zvířat, schválený v USA, je k
dispozici zde od společnosti Frontier Pharmaceutical Inc. z Melville, NY
11747 (www.cidermsp.com).
Patent US-4035483 ze dne 12. 7. 1977 na použití chloritanu sodného jako
netoxického antiseptika. V textu se uvádí, že je užitečný při léčbě
popálenin a jiných ran a při léčbě infekcí, aniž by zasahoval do
přirozeného procesu regenerace.
Patent US-4725437 ze dne 16.2.1988, udělený společnosti Oxo Chemie z
Německa, týkající se látky vynalezené Dr. Friedrichem W. Kühnem z
Heidelbergu a nazvané Oxoferin. Společnosti se jej podařilo prodat za 45
milionů dolarů americké společnosti, která změnila název na WF-10, který byl
schválen FDA.
Patent US-2701781 ze dne 8. 2. 1955 týkající se uvedení antiseptického
roztoku pro všeobecné klinické použití na trh.

Patent US-5019402 ze dne 28. května 1991 udělený společnosti Alcide na
uvedení na trh výrobku obsahujícího oxid chloričitý pro dezinfekci krve a
krevních výrobků. Dnes se používá především v transfuzní oblasti k prevenci
infekcí. Dobrý den, počkejte chvíli: krev je naše životní síla a je ošetřena
oxidem chloričitým, aniž by nám to nějak uškodilo? Pak to přece nemůže být
tak nebezpečné, ne?
Patent US-5830511 ze dne 3.11.1998 na uvedení na trh výrobku, jehož složka
obsahuje chloritan sodný a je určena ke stimulaci imunitního systému. Byla
udělena společnosti Bioxy Inc., používá se u zvířat jako doplněk krmiva a vede
ke snížení úhynu, snížení vylučování dusíku, snížení závislosti na
antibiotikách a očkování a zlepšení zdraví zvířat tím, že přispívá k posílení
imunitního systému.
Patent US-5855922 ze dne 5.1.1999 udělený společnosti BioCide
International na uvedení výrobku na trh, který se používá při léčbě špatně se
hojících nebo nejizvících se chronických ran a jiných kožních
onemocnění. Tato zkušenost byla zaznamenána i v případě nohou, které byly
otevřené po mnoho let (většinou u diabetiků).
Patent US-6099855 ze dne 8. 8. 2000 na komercializaci produktu
používaného jako stimulátor imunitního systému vydaný společnosti Bioxy
Inc. Tento produkt je určen ke zlepšení zdravotního stavu zvířat, zlepšení
využití krmiva, snížení úmrtnosti, snížení závislosti na antibiotikách a
očkování a zlepšení celkového zdravotního stavu díky zlepšení stavu
imunity.
Patent US-4296102 ze dne 20.10.1981 na uvádění na trh přípravku pro
tlumení amébové úplavice u lidí perorálním podáváním oxidu chloričitého,
patent udělen Felipe Lazo, Mexico City.
Patent US-6251372 B1 ze dne 26. června 2001, udělený společnosti Procter
& Gamble na uvedení výrobku na prevenci zápachu z úst na trh.
Patent US-4851222 ze dne 25. 7. 1989 vydaný společnosti Oxo na uvedení
výrobku pro regeneraci kostní dřeně na trh. Fenomenální!
Patent US-4737307 ze dne 2. dubna 1988 na uvedení na trh přípravku proti
bakteriím, plísním a virům při kožních onemocněních.

Patent US-4317814 ze dne 2.3.1982 udělený Felipe Lazovi z Mexika na
komercializaci léku na léčbu popálenin kůže.
Patent US-5252343 ze dne 12.10.1993 udělený společnosti Alcide na uvedení
na trh výrobku pro profylaxi a léčbu bakteriálních infekcí, zejména
mastitidy, s použitím až 1 000 ppm oxidu chloričitého.
Patent US-5877222 na léčbu demence způsobené AIDS.
Patenty
US-8029826B2
a
US-7105183B2,
neurodegenerativních onemocnění.
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V Maďarsku skupina vědců z Budapešťské univerzity pro technologie a
ekonomiku pod vedením profesora Zoltána Noszticziuse a z kliniky Jósa
Andráse vyvinula a patentovala schválený lékařský roztok oxidu chloričitého
(300 až 1 200 ppm), který není na předpis. Říká: "Solumium (oxid chloričitý) je
jedním z nejúčinnějších dezinfekčních prostředků. Zabíjí všechny patogeny, jako jsou
bakterie, plísně, prvoci a viry, a to bez poškození, nejsou známy žádné vedlejší účinky.
"Mezi oblasti použití patří vředy, opary, kožní léze, otevřené rány, infekce
močového měchýře, kožní infekce, plísňové kožní infekce, MRSA, bolesti v
krku, zánět dásní, paradentóza, zápach z úst, bolesti zubů, kořenové kanálky,
chirurgické zákroky v dutině ústní, nakažlivé nemoci dutiny ústní, ucpaný
nos, angína, svědění, angíny a vaginální výplachy a klystýry (patenty:
EP2069232; US-8512671; CN101605720).
Tento seznam patentů není zdaleka úplný. Pokud najdete další patenty, pošlete
nám je.
Fakta:
- Odkazy na patentové speciﬁkace na domovské stránce
- Solumium, volně prodejný lék s oxidem chloričitým
- Studie oxidu chloričitého jako lokálního antiseptika

4.6.4 USA-Army: MMS proti ebole úspěšná!
Celosvětově působící skupina Johnson & Johnson prostřednictvím své dceřiné
společnosti ClorDiSys Systems uvádí na trh patent založený na oxidu
chloričitém pro dezinfekci místností a zdravotnického vybavení.

Na webových stránkách americké armády www.army.mil je účinná látka oxid
chloričitý uvedena takto:
"Oxid chloričitý je žlutozelený plyn se slabým zápachem podobným chlorovému
bělidlu, ale jinak je zcela odlišný. " Aha, takže pokud umíte vydělávat peníze,
znáte velmi dobře rozdíl mezi oxidem chloričitým a chlorovým bělidlem!
"Společnost ClorDiSys je hrdá na to, že může pomoci v boji proti šíření eboly v Africe,"
řekl Mark Czarneski, vedoucí technologického oddělení společnosti ClorDiSys
Systems.
"Oxid chloričitý je širokospektrální biocid, který ničí spory, bakterie, viry a plísně. Dosud
nebyla zjištěna rezistence žádného patogenu vůči ClO2. Účinně se používá proti
bakteriálním sporám, které je mnohem obtížnější zabít než viry, jako je ebola," uvádí Dr.
Christopher Doona.
Nyní tedy znovu zásadní otázka Jima Humblea: Jestliže oxid chloričitý dokáže
bezpečně zničit všechny tyto zárodky mimo tělo - ano, dokonce i původce
eboly - proč by nemohl totéž dokázat ve vodě v těle (tj. v krevní plazmě a
intersticiální tekutině)? Jeden africký lékař z naší celosvětové rodiny MMS již
úspěšně léčí lidi trpící ebolou. Abychom ho však chránili, nebudeme v tuto
chvíli uvádět jeho jméno ani místo pobytu.
Fakta:
- Armáda USA: Oxid chloričitý proti ebole
- Společnost ChlorDiSys

4.6.5 Dvojí standard "chlorované kuře
Na jedné straně jsou MMS a oxid chloričitý v médiích prezentovány jako něco
velmi toxického a nebezpečného. Na druhou stranu je tatáž látka vychvalována
do nebes stejným Spolkovým úřadem pro hodnocení rizik a stejnou televizní
stanicí, podle toho, co je zrovna cílem propagandy.
Pro mnoho spotřebitelů je chlorované kuře zásadním emocionálním svorníkem v
diskusi o dohodě o volném obchodu TTIP mezi EU a USA. Souvislosti: V
USA se celá kuřata nebo části drůbeže obvykle v posledním kroku před
balením/mrazením ponoří do roztoku oxidu chloričitého, a tím se důkladně
sterilizují. Díky dohodě TTIP by se toto maso mohlo prodávat i v EU, což
bylo dříve od roku 1997 vyloučeno. Oxid chloričitý byl v EU dlouho schválen

jako konzervační prostředek s číslem E926. ARD se dopouští zjevného
dvojího metru, aby připravila půdu pro USA.
Pokud jde o zdravotní léčbu pomocí MMS, podle Jima Humblea jsou výchozí
produkt chloritan sodný nebo účinná látka oxid chloričitý "jedovatým
chlorovým bělidlem", které představuje hrozné nebezpečí pro život a zdraví
(ARD Kontraste). Pokud se však stejná látka používá v USA ke sterilizaci
drůbeže, jsou někteří stejní odborníci a instituce vyzýváni, aby potvrdili
neškodnost této látky (zpráva ARD).
Na USA napojená organizace REPORTER pak nechává experta BfR
Ellerbroeka z téhož Spolkového úřadu pro hodnocení rizik, aby se i v
Německu zasazoval o ošetření drůbežích produktů oxidem chloričitým - stejný
institut, který tak důrazně varuje před MMS. Další vědci, jako například
Reinhard Fries, vedoucí Institutu pro hygienu a technologii masa na Svobodné
univerzitě v Berlíně, a Thomas Blaha, epidemiolog na Veterinární univerzitě v
Hannoveru, rovněž poukazují na jasné výhody a obhajují takové ošetření
drůbežích produktů.
Všem třem výrokům je však společné, že záměrně hovoří pouze o "ošetření
sloučeninami chlóru" a "ošetření drůbeže chlórem". Čistý chlor a většina
sloučenin chloru jsou však vysoce toxické nebo vytvářejí pochybné sloučeniny.
Účinná látka, která se zde skutečně používá, tedy chloritan sodný nebo oxid
chloričitý, zde záměrně není výslovně uvedena, aby se zabránilo tomu, že by se
MMS a spol. dostaly do volného prodeje.
Jak vysvětlit hloupému spotřebiteli, že potraviny ošetřené oxidem chloričitým,
jako je drůbež nebo pitná voda, lze bez obav konzumovat a že v bazénech se
lze bez obav koupat ve vodě ošetřené oxidem chloričitým, když se ve
skutečnosti jedná o "toxické chlorové bělidlo"? Proč by měl být stejný
prostředek, který je prokazatelně tak účinný a netoxický mimo tělo, neúčinný a
toxický uvnitř těla? Každá z nesčetných oﬁciálních studií o oxidu chloričitém
se nakonec ukázala jako další argument ve prospěch MMS.
Ošetření drůbeže oxidem chloričitým považuji za rozumné a neškodné,
protože každé páté kuře na jatkách, a tedy i v supermarketu, je kontaminováno
salmonelou. V lednu 2013 časopis ZDF Zoom dokonce zjistil, že ve většině
výrobků v supermarketech se nacházejí nebezpečné zárodky MRSA odolné
vůči antibiotikům. Je zvláštní, že žádný odborník nenabádá ke zvláštní
opatrnosti nebo hygieně při zpracování těchto kontaminovaných výrobků v

domácnostech, když jde výslovně o ochranu spotřebitele. Smažené, pečené
nebo vařené kuře je zcela jistě bez zárodků. Ale co nůž nebo například
prkénko v kuchyni? V našich MMS tipech vám ukážeme, jak můžete například
pomocí MMS/CDS zajistit, aby prkénka na krájení, nože a kuchyňské
houbičky byly zcela bez bakterií.
Fakta:
- Upozornění Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR)
- BfR pro chlorované kuře
- Osa dobra: Tetřev hlušec - Pták roku
- Der standard.at: Přichází chlorové kuře, které letí
- Politický magazín ARD Report Mainz: Chlorovaná kuřata nejsou nezdravější
- BUND bije na poplach: bakterie v krůtím mase

5. Tipy MMS pro volný čas, domácnost a
dovolenou
5.1 MMS Tip č. 1: Plísně v domácnosti
Mnohem častěji, než si myslíme, je otevřená nebo skrytá plíseň v obytném
prostoru skutečným spouštěčem mnoha nesnášenlivostí, alergií a dalších
onemocnění. Plíseň může být způsobena vlhkým zdivem v důsledku
nesprávné vnější izolace nebo dokonce nesprávných návyků při větrání. Plísně
a spory obvykle nepředstavují pro oxid chloričitý žádný problém. Existují dva
způsoby použití.
Na jedné straně lze danou místnost dezinﬁkovat pomocí dezinfekce oxidem
chloričitým. K tomu je vhodný pouze klasický MMS, protože pouze ten
způsobuje silnou tvorbu plynu během aktivace. V závislosti na velikosti
místnosti se ve skleněné misce aktivuje 30 až 40 kapek MMS, ale nepřidává se
žádná voda. Místo toho se reakce nechá zcela proběhnout.
Tuto misku umístěte doprostřed místnosti, zavřete okna, dveře a další škvíry a
místnost několik hodin (nejlépe přes noc) dezinﬁkujte. Tato metoda bezpečně
zničí nejen plísně a spory plísní na viditelných místech, ale také ty, které jsou
zavěšeny ve vzduchu. Nakonec je roztok čirý, oxid chloričitý je odplyněn a
rozložen.
Upozornění: Během fumigace by se v této místnosti neměly zdržovat žádné
osoby ani zvířata! Přestože se většina oxidu chloričitého po fumigaci již
rozložila, je třeba místnost pro jistotu nejprve důkladně vyvětrat.
Na druhou stranu lze plesnivá místa postříkat rozprašovačem aktivovaným
roztokem MMS nebo CDS, čistým nebo například zředěným vodou v poměru
1:10. V případě potřeby se nabízí kombinace obou postupů po sobě.

Další oblasti použití
dezinfekce nemocničních místností
Pokud někdo z rodiny trpí nakažlivou nemocí, může být užitečné nemocnou
místnost v mezidobí a po překonání nemoci vydezinﬁkovat tímto způsobem.
Jedná se o možné opatření k prevenci nákazy dalších členů rodiny.
Neutralizuje silné pachy
Při bakteriálním rozkladu organického materiálu vzniká velmi nepříjemný
štiplavý zápach, zejména pokud v místnosti delší dobu leží mrtvola zvířete
nebo lidská mrtvola. Fumigace místnosti je opět velmi účinná a místnost je
opět bez zápachu a zcela sterilizovaná.

5.2 MMS-Tip č. 2: Dezinfekce chladničky, auta a místností
Tento tip jsem dostal od samotného Jima. Během mého školení mě pozval do
svého malého bytu v Barahoně v Dominikánské republice a řekl mi, že má
velmi praktický tip na MMS. Rozzářily se mi oči, protože jsem očekával zbrusu
nový tip, jak ještě rychleji vymýtit život ohrožující nemoci, jako je rakovina.
Místo toho mi chtěl vysvětlit, jak sterilizuje svou ledničku pomocí MMS.
Zpočátku jsem byl zklamaný, ale tento tip se stal velkým hitem na mých
seminářích MMS. Podle Jima se zárodky z kdysi převrácených nebo zkažených
potravin často přenesou na nově uložené, které pak nemají tak dlouhou
trvanlivost. Tyto bakterie mohou být nebezpečné i pro vaše zdraví. Navíc byl
příliš líný na to, aby nejprve pečlivě vyčistil zaprášenou ledničku a pak ji vytřel
vlhkou, zejména proto, že se zde často bakterie jen otírají. Takže tady je tip:
Aktivujte 10 až 15 kapek klasického MMS ve skleněné misce, nepřidávejte
vodu a misku dejte přes noc do chladničky. Hotovo! Počkat, počkat, počkat.
Co obsah ledničky? Nebojte se, nic se mu nestane. Plynný oxid chloričitý
zaplní celou místnost a sterilizuje každý povrch v chladničce - i na ovoci,
zelenině, mase atd., aniž by potraviny jakkoli poškodil. Druhý den je roztok v
misce křišťálově čistý a lednice je zcela sterilizovaná.
Veškerý oxid chloričitý je obvykle odplyněn a následně také rozložen. Zbytky
aktivovaného MMS, který již není potřeba, Dr. Andreas Kalcker rád dává do
skleněné lahvičky, přičemž uzávěr nechá otevřený. Vloží láhev do chladničky,
čímž zajistí na rozdíl od výše uvedené jednorázové sterilizace trvalou pomalou
průběžnou sterilizaci chladničky po dobu několika dnů. Takže už nikdy
nebudete mít nahnilé ovoce nebo zeleninu, ale jen uschnou a pomalu zvadnou.
Jediný obsah chladničky, který by mohl být skutečně poškozen, jsou drahé
speciální sýry s bakteriální nebo plísňovou vrstvou.
Další oblasti použití
Sterilizace auta/klimatizace
V určitém okamžiku se kondenzovaná voda v hadicích ventilace a na
kondenzátoru klimatizačního systému automobilu znečistí a při zapnutí
ventilace je ve voze nepříjemně cítit.

Majitelé psů mají navíc často problém s tím, že auto, zejména autosedačky,
zapáchají. To je způsobeno bakteriálním rozkladem organických látek, jako
jsou sliny. Garáže nabízejí alespoň sterilizaci klimatizačního a ventilačního
potrubí za přibližně 70 eur. Zde je tip, jak to udělat za 5 centů:
Aktivujte přibližně 15 až 20 kapek klasického MMS do skleněné misky a
umístěte ji do přední části prostoru pro nohy. Nyní přepněte ventilátor na
nejvyšší stupeň a nastavte větrání tak, aby nebyl nasáván vzduch zvenčí, ale
pouze z interiéru (nastavte ventilátor na recirkulaci místo čerstvého vzduchu).
Nyní zavřete všechna okna a dveře a nechte plynný oxid chloričitý cirkulovat v
autě po dobu asi 15 až 20 minut. Protože plně zapnutý ventilátor může citlivě
vybíjet autobaterii, můžete nechat motor krátce běžet. Pak by se celá věc
nemusela nutně odehrávat v obytné ulici. Vzhledem k tomu, že tento postup
se provádí jen zřídka, je dopad výfukových plynů při volnoběhu na životní
prostředí u dnešních moderních motorů podle mého názoru zanedbatelný.
Upozornění: Během fumigace by se v autě neměly nacházet žádné osoby ani
zvířata! Poté je třeba vůz z bezpečnostních důvodů důkladně vyvětrat.

5.3 MMS tip č. 3: Spořič na dovolenou (lahvička s
rozprašovačem CDS)
Jedna nemoc vám může zničit celou zaslouženou dovolenou. Podle WHO je
většina průjmových onemocnění na dovolené způsobena kontaminovanou
pitnou vodou. Kromě toho existují infekce, kterými se lze nakazit například
zkaženými nebo kontaminovanými potravinami a inﬁkovanými ranami.
V komunitě MMS máme univerzální řešení problémů: lahvičku s
rozprašovačem CDS. Již 10 ml skleněná lahvička s rozprašovací hlavicí (k
dostání u některých dodavatelů jako dávkovací pomůcka nebo sada) a
dovolená je ušetřena.
MMS:
Aktivujte 6 až 15 kapek přímo do 10 ml skleněné lahvičky a zbytek doplňte
vodou.
nebo
CDS/CDSplus:
Do skleněné lahvičky nalijte 2 až 5 ml žlutého roztoku připraveného k použití
a zbytek doplňte vodou.
Tuto směs můžete nyní nosit v kabelce až 14 dní bez chlazení. Rozprašovací
hlavice zabraňuje příliš rychlému úniku plynného oxidu chloričitého. Čím vyšší
jsou teploty, tím vyšší je výše uvedené dávkování.
Postup na dovolené:
- Tuto lahvičku s rozprašovačem si připravte těsně před dovolenou.
- Sadu MMS nebo aktivovaný CDSplus zabalte do kufříku.
- Lahvičku s rozprašovačem lze do letadla přepravovat v příručním zavazadle
ve tvaru
průhledný sáček, protože obsah je menší než 100 ml.
Poznámky:
Ve většině následujících oblastí použití je v podstatě jedno, zda je roztok
vyroben pomocí MMS nebo CDS, protože se stříká vodní mlha s rozpuštěným
oxidem chloričitým, a nikoli čistý, a tedy případně nebezpečný plynný oxid

chloričitý! Roztok vytvořený pomocí MMS má právě kyselé pH a ve větším
množství by mohl snadno napadnout textilie (záleží trochu na ředění!).
Možné aplikace:
1. palubní toalety
Pro 400 osob v letadle jsou k dispozici pouze tři až čtyři toalety. Hygienická
situace je tedy taková. 1 až 2 střiky na kliky dveří a na víko toalety vyřeší
problém během několika sekund.
2. nemocní spolucestující
Vedle vás v letadle nebo autobuse sedí někdo nachlazený, neustále na vás
kýchá a šíří tak své bacily vzduchem. Už si představujete, jak na dovolené
trávíte veškerý čas obíháním lékáren pro léky proti kašli a nachlazení, zatímco
ostatní jezdí na pěkné výlety. Nastříkejte 1 až 2 tahy vysoko do vzduchu. Bylo
prokázáno, že sterilizuje vzduch. Tuto mlhu ve spreji můžete také inhalovat,
abyste se opět zbavili zárodků v dýchacích cestách. Nebojte se, jedná se o
aerosol roztoku oxidu chloričitého, nikoli o čistý plynný oxid chloričitý, takže
je bezpečný!
3. uvítací nápoj
Po příjezdu do hotelu vás čeká welcome drink. To je často v pořádku, ale
kostky ledu obvykle ne. Většina strojů na výrobu kostek ledu je naprosto
bakteriální. 1 až 2 střiky do sklenice, krátce počkejte - i tento problém lze
snadno obejít.
4. hotelové pokoje/koupelny
Z televizních reportáží víme, že koupelny v hotelích vypadají povrchně čistě.
Pod UV světlem je však často zřejmé, že bakterie byly pouze rozetřeny.
Postříkejte tedy víka toalet, umyvadla a armatury, krátce počkejte a poté je
opláchněte nebo otřete. Na dobu vaší dovolené již máte k dispozici přijatelnou
koupelnu.
5. zatuchlý hotelový pokoj
V zemích s vysokou vlhkostí vzduchu jsou hotelové pokoje, pohovky nebo
postele často cítit zatuchlinou. To svědčí o vysoké zátěži bakteriemi, protože
zápach je téměř vždy způsoben bakteriálními rozkladnými procesy. Opět může
být užitečné několik postřiků. Pokud se jedná o celou místnost, byla by zde
užitečná fumigace místnosti, jak je uvedeno výše v předchozích tipech MMS.
To funguje pouze u klasických MMS.

6. klimatizace
V horkých prázdninových zemích se také vždy používají klimatizace. Protože
teplý vzduch může přenášet více vlhkosti než studený vzduch, dochází v
těchto zařízeních ke kondenzaci. Ty mají tendenci v průběhu času klíčit, takže
klimatizace a její přívodní potrubí mohou také neustále zamořovat místnost
choroboplodnými zárodky. Další oblast použití naší lahve s rozprašovačem.
7. jídlo/pitná voda
Na cestách na trhu nebo v horách se můžete spolehnout na pitnou vodu z
pramenů, které nejsou bezpečné. Ovoce a zelenina v teplých zemích mohou
rovněž přenášet žloutenku typu A. Několik postřiků do pitné vody nebo na
ovoce/zeleninu vám opět zajistí, že si budete moci i nadále užívat dovolenou.
8. dezinfekce rány
Pokud se na pláži říznete o mušli nebo se poraníte při pěší túře, můžete si ji
nastříkat a předejít tak infekci rány.
9. tělesný a ústní zápach
Pokud na dovolené spontánně potkáte někoho hezkého, můžete zvýšit své
šance na úspěch tím, že si tělo postříkáte CDS. Váš pot zapáchá pouze tehdy,
když ho bakterie na kůži přemění na kyselinu máselnou. Žádné bakterie žádný tělesný zápach! Jimovi to v Dominikánské republice skvěle fungovalo.
Také si nastříkejte několik obláčků do úst a nechte je minutu nebo dvě sedět
mezi zuby se slinami. Už žádný nepříjemný zápach z úst vám nebude stát v
cestě na slibné rande. Nebojte se, milé dámy, zápach oxidu chloričitého během
několika minut po obou aplikacích zcela zmizí.
10. otrava zkaženými rybami nebo měkkýši.
Otrava zkaženými rybami nebo korýši je životu nebezpečná. Sama jsem jednou
prodělala téměř týden neustálého zvracení a průjmu. V té době jsem ještě
neměl MMS. Sám Dr. Andreas Kalcker užíval v takové situaci 6 aktivovaných
kapek MMS a poté dvakrát každou hodinu. Pak všechny stížnosti ustaly a tělo
v této superinfekci zvítězilo.
Vím, že přehnaná hygiena může být také příčinou citlivosti a nemoci. To bylo
kdysi přehnaně shromážděno vše, kde MMS může provést smysluplnou
pomoc v dovolené. Každý si z tohoto spektra může vybrat to, co ho oslovuje.
Možná vás napadnou další zajímavé možnosti. Pomozte zlepšit tento
příspěvek!

5.4 Tip MMS č. 4: Bioﬁlmy v koupelně, WC a kuchyni
Máme představu, že bakterie plavou jednotlivě a množí se. Bakterie totiž často
žijí v koloniích a kolem své kolonie vytvářejí ochrannou vrstvu slizu (bioﬁlm).
Díky tomu jsou bakterie odolné a chráněné proti extrémně nepříznivým
okrajovým podmínkám, jako je například hodnota pH prostředí.
Tento bioﬁlm je také chrání zvenčí před dalšími hrozbami, jako jsou mnohé
biocidy nebo antibiotika, a poskytuje nejlepší životní podmínky pro jejich růst
uvnitř. Například v kuchyních a koupelnách se tyto bioﬁlmy mohou
projevovat jako načervenalé nebo černé šmouhy na spárách dlaždic nebo v
nich. Tyto bioﬁlmy se však tvoří také v nádržích na vodu, vodních ﬁltrech,
potrubích, odkapávači v lednici nebo na vždy vlhké kuchyňské houbě. Oxid
chloričitý má ve srovnání s mnoha jinými biocidy velmi zvláštní vlastnost:
Oxid chloričitý dokáže velmi rychle proniknout do bioﬁlmů a zcela je
rozpustit.
To znamená, že bakterie jsou proti oxidu chloričitému bezbranné a jsou
důkladně zničeny. Tento efekt se využívá například v pivovarech a
mlékárnách. Potrubí a nádoby se zde pravidelně proplachují oxidem
chloričitým, a tím dezinﬁkují.
Podobně i choroboplodné zárodky v těle lidí a zvířat vytvářejí bioﬁlmy, aby
chránily své kolonie. Možná právě tato vlastnost oxidu chloričitého je vedle
silné oxidační síly vysvětlením rychlého a důkladného dezinfekčního účinku v
těle. U antibiotik bychom museli používat stále vyšší dávky, abychom se přes
tento bioﬁlm dostali, a pak bychom ještě museli bojovat s přizpůsobivostí
bakterií, které si mutací vytvářejí rezistenci. Tyto problémy naštěstí řeší oxid
chloričitý.

Pokyny:
Jednoduše si připravte lahvičku s rozprašovačem MMS/CDS podle tipu MMS
č. 3 a každých deset minut několikrát nastříkejte bioﬁlm a nechte působit,
dokud jej nelze snadno opláchnout.

5.5 MMS tip č. 5: Obnovení čistoty DMSO
DMSO se často prodává čistý (čistota přibližně 99,9 %). Při delším skladování
může přitahovat vlhkost, a tím i vodu. Obvykle známe pouze způsoby, jak
něco naředit. Vyšší koncentraci kapalin známe vlastně jen z varu.
Tento postup nemůžeme použít v případě DMSO, protože by došlo ke
zničení chemické struktury. Jednu vlastnost DMSO však můžeme využít
poměrně snadno: DMSO se při teplotě pod 18 stupňů stává krystalickým, a
tedy pevným, zejména pokud je dodáván v zimních měsících. Pokud nyní
vložíme láhev s DMSO na noc do chladničky, DMSO uvnitř ztuhne, ale voda
při teplotě chladničky ještě nezmrzne a usadí se na povrchu. Nyní jednoduše
oddělenou vodu vylijeme a láhev znovu uzavřeme. Poté vložíme láhev s
DMSO do tepla nebo ji ohřejeme v teplé vodní lázni (ne v mikrovlnné
troubě!). Tímto jednoduchým postupem jsme opět zvýšili koncentraci DMSO
téměř na sto procent.

5.6 MMS tip č. 6: roztok jizvy DMSO
(podle Dr. Hartmuta Fischera, www.pranatu.de)
Tento skvělý tip pochází od samotného specialisty na DMSO Dr. Hartmuta
Fischera. I několik let staré jizvy po úrazech a operacích mohou téměř úplně
zmizet. Zdá se, že DMSO nějakým způsobem působí při obnově buněk a
obnovuje jejich starou strukturu a uspořádání. DMSO také dokáže opravit
poškození DNA, například v důsledku radiačního poškození, a měl by být po
ruce jako nouzový prostředek pro případ radiační terapie.
Míchání roztoku na jizvy:
Nejprve se v 1 litru vody rozpustí 35 gramů chloridu hořečnatého. Lahvička s
rozprašovačem nebo kapátkem (viz část Zdroje zásobování) se naplní do
poloviny DMSO a přidají se 2 ampule prokainu. Tuto směs doplňte výše
uvedenou hořčíkovou vodou, dokud není láhev plná. DMSO nesmí přijít do
styku s plasty! Pro přenos tekutin z ampulí je nejlepší použít stříkačku s
kanylou. Tento roztok pak skladujte ve tmě! Na tuto směs potřebujete 100 ml
skleněnou láhev!
Aplikace roztoku na jizvy:
Pokud je dobře snášen, jednou denně jím jizvy vydatně navlhčete (vatovým
tamponem nebo prstem) a nechte působit delší dobu, než je znovu obléknete.
Zbylou hořčíkovou vodu jednoduše uschovejte nebo denně zkonzumujte
plnou skleničku zředěnou v nápoji. Je to skvělý prostředek na čištění cév.
Mimochodem: Každý člověk má jizvu: na pupíku. Z vlastní zkušenosti mohu
jen říci, že to může vyvolat i velmi intenzivní duchovní a mentální procesy.
Tak si lehněte, odkryjte pupík, kápněte dovnitř, zavřete oči a užívejte si!
Zdroje dodávek:
viz www.mms-seminar.com v části Zdroje dodávek
- Chlorid hořečnatý, DMSO a dávkovací souprava (stříkačka a lahvička s
kapátkem), 2 ks Procain Pasconeural, 2 %, 5 ml ampule (lékárna)

6. závěr
Na základě předložených faktů, studií a zpráv o klinických zkušenostech lze
učinit následující ověřitelný závěr:
- Oxid chloričitý nelze zaměňovat s čistým chlorem nebo dokonce s
chlorovým bělidlem!
- Oxid chloričitý není toxický ani karcinogenní!
- Nakonec se rozkládá na vodu, kyslík a kuchyňskou sůl.
- Oxid chloričitý je nejlepším zabijákem bakterií na této planetě!
- Perorální příjem roztoků oxidu chloričitého má
žádné známé nebo trvalé vedlejší účinky!
- Oxid chloričitý není mutagenní a nepoškozuje potomky!
- Jednotlivé dávky podle protokolů aplikace MMS Jima Humblea
jsou bezpečné! (studie EPA)
- Doba trvání záznamů aplikace MMS podle Jima
Humble je v bezpečí! (studie WHO)
- Oxid chloričitý má rozsáhlé pozitivní zdravotní účinky
Účinky na tělo!
- Oxid chloričitý úspěšně působí mimo jiné proti malárii,
HIV/AIDS a dokonce i ebola!
- V současnosti probíhá záměrná nepravdivá pomlouvačná kampaň
proti
MMS v masmédiích!
- MMS by měl být v každé domácnosti pro krizovou připravenost.
být na skladě.
Kromě toho se nyní objevuje další vývoj MMS, jako je pH neutrální CDS
nebo CDSplus. Jedná se o roztoky oxidu chloričitého, u kterých již laici

nemusí manipulovat s vyššími koncentracemi chemikálií. Nebezpečí
způsobená nesprávnou manipulací jsou tak do značné míry eliminována.
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Buď už v zemi básníků a myslitelů neexistuje kvalitní žurnalistika otevřená
výsledkům, založená na důkladném výzkumu, nebo je záměrně a úmyslně
vytvářen falešný obraz oxidu chloričitého. Zatajování důležitých částí pravdy
se pro mě rozhodně rovná úmyslnému lhaní. Moje otázka zní: "Cui bono? "
Komu to prospěje? Sledujte stopu peněz a najdete viníky!
Závěrečný závěr si zde může a měl by učinit každý sám za sebe. Na základě
ověřitelných faktů a zdrojů zde uvádím své osobní shrnutí. MMS je velmi
všestranná a dokáže rychle a účinně pomoci při jednoduchých infekcích až po
život ohrožující nemoci, jako je malárie, otrava krve (sepse), otrava jídlem,
infekce MRSA, AIDS/HIV, malárie, horečka dengue, SARS, prasečí chřipka,
ebola, rakovina a cukrovka, nebo má k tomu potenciál. Jako náhrada antibiotik
je tak zajímavá, protože bezpečně ničí i zmutované zárodky rezistentní vůči
antibiotikům a nezanechává žádné škody ve střevní ﬂóře. MMS může chránit
před známými a pravděpodobně i budoucími neznámými zárodky, o nichž se
předpokládá, že mohou způsobit pandemie, tj. celosvětové epidemie.
Největší výhodou však pravděpodobně je, že velmi mnoho lidí může MMS
jednoduše používat na štěstí při známých i neznámých onemocněních, protože
není známo žádné vážné akutní nebo trvalé poškození z perorálního požití
oxidu chloričitého při doporučených protokolech, formulacích a dávkách.
Navzdory těmto působivým účinkům pro mě MMS není všelékem. Nevěřím,
že něco takového existuje na čistě fyzické úrovni. Vždycky říkám: MMS vám
poskytuje životní čas a kvalitu života. Tento čas byste měli využít k nalezení
duchovních příčin své nemoci a k jejich odstranění. V opačném případě
budete MMS používat nebo zneužívat jako konvenční lék, čistě pro zmírnění a
-potlačení příznaků. Ale pouze léčba skutečné příčiny vede k trvalému řešení
nebo k úplnému uzdravení. Proto zde odkazuji na webináře a e-knihy
Back2Balance a Back2Health s novými cestami zpět k fyzické a duševní
rovnováze.
V knize Back2Balance uvádím pět hlavních cest (například překyselení a
strusku), které mohou vést k otravě nebo příznakům nedostatku v těle.
Naštěstí můžete všechny tyto cesty také obrátit a najít tak cestu zpět k

rovnováze. Back2Health se zabývá moderními, rychlými a účinnými technikami,
které umožňují vystopovat a rozptýlit traumata, strachy, fobie, neurózy,
psychózy, ale také problémy, jako je vina, stud, smutek a odpuštění na
duševně-emocionální úrovni. Pouze s těmito znalostmi a technikami je podle
mých zkušeností možné získat ucelený obraz holistického pohledu na zdraví a
nemoc.

6.1 Semináře a workshopy MMS
Mezitím již nepořádám semináře a workshopy MMS. Místo toho jsem nahrál
sedmihodinový webinář a zdarma ho zpřístupnil na webových stránkách
www.mms-seminar.com. Spolu s touto bezplatnou knihou a stovkami
zkušenostních videí v mnoha jazycích by to mělo stačit i těm nejzvídavějším
zájemcům o MMS. Přihlaste se tam k odběru newsletteru a přihlaste se k
odběru mého německojazyčného telegramového kanálu AKASHA.TV.
Za tímto účelem budu alternativně pořádat kongres AKASHA
BACK2HEALTH. Více informací najdete na www.akasha-congress.com!

6.2 Webové semináře MMS
K dalšímu šíření těchto vzrušujících léčebných poznatků slouží také webové
semináře o MMS. Jedná se o nahraná online videa se stejným obsahem jako
dvoudenní semináře MMS. Každý tak může ušetřit náklady na cestu, nocleh,
stravu a vstupné na seminář MMS na místě. Odpadají také problémy s
plánováním a prostorovým uspořádáním. Spusťte webinář MMS, kdy chcete a
kde chcete, a opakujte zajímavé části tak často, jak chcete. Ušetřím také
náklady na cestovné, ubytování, pronájem místností a částečně i na reklamu
těchto akcí a rád vám je přenechám prostřednictvím výrazně snížených cen za
webináře MMS. Pokud přesto oceníte výhody osobního setkání, jste
samozřejmě vítáni na mých akcích AKASHA Congress BACK2HEALTH
na místě.

6.3 Osobní poradenství
Na základě zkušeností ze svých seminářů jsem se nemohl vyhnout
holistickému pohledu na zdraví. I když na jedné straně mohou být nezbytná
opatření na fyzické úrovni, jako je aplikace MMS, je nutné pracovat na
problémech způsobujících onemocnění také na duchovně-emocionální úrovni.
Některé duchovně-emocionální techniky, jako je čištění aury, Power-Light
(druh Reiki bez hranic) a CQM (čínská kvantová metoda podle Gabriele
Eckerta) jsem se osobně naučil a aplikoval na dobrovolníky s velmi zajímavými
výsledky. Postupem času se ze směsi těchto technik a některých nových prvků
vyvinula moje vlastní technika 3 kroky zpět. Tato individuální sezení nabízím,
kdykoli se naskytne příležitost, a žádám, aby se na ně přihlásili pouze lidé, kteří
s těmito otázkami nebo se mnou rezonují. Poprvé jsem v podstatě provedla
očistu aury a některé další věci, jako je spojení s duší. Toto probuzení je podle
mých zkušeností základem. Lidé jsou pak mnohem stabilnější a CQM a další
duchovní techniky probíhají rychleji a účinněji nebo už často nejsou potřeba.
Toto úvodní sezení může trvat jednu a půl až tři hodiny a provádí se na
základě daru. Poté byste si už neměli brát o moc víc. V 99 procentech případů
je to zatím jediné sezení, protože všechny ostatní problémy byste měli
zvládnout sami. Duchovní léčení není schválenou lékařskou technikou a
nemohu předem slíbit žádný účinek. Vždy se to děje tak, jak vám to vaše duše
dovolí. Kromě toho nic neléčím, ale pomáhám vám léčit se.

6.4 Nová platforma MMS
Funkčnost webových stránek www.mms-seminar.com byla výrazně
rozšířena. Po registraci pomocí e-mailové adresy nebo jednoduše pomocí účtu
na Facebooku máte k dispozici mnoho bezplatných informací o MMS a
dalších alternativních prostředcích a metodách. Kromě této e-knihy můžete
zdarma sledovat úvodní webinář o MMS, číst novinky o MMS nebo si
vyměňovat informace s ostatními uživateli. Kromě toho máte k dispozici
aktuální seznam knih a zdrojů dodávek, jakož i neustále se rozšiřující databázi
zkušeností. Kromě těchto bezplatných nabídek jsou k dispozici také webové
semináře a e-knihy na další holistická zdravotní témata za poplatek.

6.5 Žádné další výzvy o dary!
Tato kniha vás pouze informuje o alternativních prostředcích a metodách. Má
dát naději lidem v nouzi a ukázat jim způsoby, jak převzít odpovědnost za sebe
sama zpět do vlastních rukou. Všechny tyto informace byly shromažďovány
po léta s velkou láskou, časem, náklady a osobním úsilím a jsou vám zde
poskytovány většinou zdarma.
Pokud tyto znalosti jakkoli pomohly vám, vaší rodině, vašim přátelům a
známým nebo vašim domácím mazlíčkům, můžete i vy podpořit šíření
alternativních léčebných znalostí obecně nebo konkrétně celosvětové aktivity
hnutí Jima Humblea.
AKTUALIZACE: Všechny účty Paypal mi byly pozastaveny a tato banka,
která nikdy nebyla bankou, mi byla doživotně zakázána. Hned po prvním
příspěvku mi byl také zrušen účet Ing-Diba. Andreas Kalcker a Kerri Rivera
mohou zpívat stejnou píseň. Zde vidíte, jak moc se temná strana bojí prosté
pravdy o oxidu chloričitém.
Z tohoto důvodu se zdržuji jakýchkoli peněžních darů!
Pravda si najde cestu i k vám!

6.6 Potřebujeme i vaši pomoc!
Překlady

Jazykové bariéry jsou jedním z hlavních důvodů, proč znalosti o alternativních
léčebných prostředcích a metodách často zůstávají lokální. Pokud umíte více
jazyků a chtěli byste, aby byl obsah této e-knihy dostupný i lidem v jiných
jazycích, pomozte mi prosím s překladem nebo korekturou této knihy. Mou
prioritou jsou překlady do angličtiny, španělštiny, portugalštiny, turečtiny a
francouzštiny. Vítány jsou však i další jazyky.
Distribuce
O poznatcích uvedených v této knize dosud mnoho lidí neslyšelo. Mluvte o
MMS a pošlete tuto e-knihu e-mailem. Pomozte tyto znalosti šířit všude,
například v práci, v klubu, na jiných platformách a sociálních sítích.
Projevte komunitního ducha a přispějte ke společnému dobru!

6.7 Poznámky Jima Humblea
"Mnozí z vás mají také dojem, že se na tomto světě děje mnoho špatného. To
je také pravda a v naší době se to bude ještě stupňovat. Dávný boj mezi dvěma
základními póly dobra a zla vrcholí. Prorokovaný takzvaný "zlatý věk" nepřijde
sám od sebe. Žádné vyšší síly jako andělé, energetické bytosti nebo
mimozemšťané, jejichž existenci nechci popírat, nás nepřijdou zachránit.
Je to naše vlastní práce. Proto jste právě teď tady. Převezměte tedy
odpovědnost za sebe, svůj život, své zdraví a své životní prostředí. Očistěte se
nejprve na fyzické a duchovní úrovni.
Pak navažte kontakty s podobně smýšlejícími lidmi a nezapomeňte na svůj
skutečný úkol. Tato poslední velká rozhodující bitva nebude vyhrána žádnými
zbraněmi a také ne navenek. K tomu musíte vstoupit do svého nitra a uznat a
přijmout, že v tomto vesmíru neexistuje žádná větší síla než vy. MMS není
konec, je to jen začátek..."
(Výňatky z rozhovoru s Jimem Humblem v Mexiku, prosinec 2014).
- KONEC -

O autorovi
Dipl.-Ing. Ali Erhan - strojní inženýr a IT konzultant, který se k
alternativním léčebným metodám dostal díky vlastnímu utrpení. Úspěšná
samoléčba MMS a školení trenérů s objevitelem Jimem Humblem mu osobně
ukázaly jeho budoucí cestu. Jako samostatný vedoucí seminářů vede již řadu
let večerní semináře a praktické workshopy na téma "Léčení pomocí MMS?" v
německy mluvících zemích. Zde se dozvíte vše o Jimu Humbleovi, jeho
objevu, způsobu působení a aplikaci MMS neboli oxidu chloričitého.
Kriticky se tak poukazuje na šance, ale také na rizika a vedlejší účinky a
limity MMS, které dalece přesahují dosud známé publikace. Kromě toho
podrobně popisuje novější vývojové trendy, jako je mnohem lépe snášený a
pH neutrální roztok oxidu chloričitého (CDS). Je pro něj důležité znovu posílit
osobní odpovědnost každého jednotlivce a zprostředkovat ucelený obraz
zdraví a procesu onemocnění.
... a je nás čím dál víc!

Odpověď je 42.
Odpovědí je láska!

