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Kiitän Luojaani kaikesta, mitä minulle on annettu, ja kaikesta, mitä minulta on
otettu. Kiitän olemassaolostani. Kiitän vanhempiani suojatusta lapsuudesta. He
halusivat aina, että minusta tulisi lääkäri. Nyt minusta on tullut jonkinlainen
terveysinsinööri. Kiitän Jim Humblea siitä, että hän antoi elämälleni uuden
suunnan. Kiitän kaikkia niin sanottuja "vihollisiani" ja niitä, jotka ovat olleet
tielläni. Teidän ansiostanne pystyin kasvamaan ja tulemaan sellaiseksi kuin olen
tänään. Kiitos!

 
 

Ihmiskunnan sankarit
 

Monet ihmiset ovat maksaneet kovan henkilökohtaisen hinnan vaihtoehtoisten
lääkkeiden ja menetelmien tutkimisesta, kehittämisestä, soveltamisesta ja
levittämisestä. He menettivät työnsä, maineensa, omaisuutensa, kotinsa,
perheensä, vapautensa, terveytensä ja jotkut jopa henkensä.
 
Useimmat heistä jatkoivat kuitenkin näkemystensä ja etujensa ajamista
loppuun asti. Jotkut nimet tulevat heti mieleen, toiset pioneerit toimivat aikana,
jolloin ei ollut internetiä, jonka avulla he olisivat voineet levittää löydöksiään tai
vainota ja tukahduttaa heitä. Olisi siis epäoikeudenmukaista mainita tässä
yhteydessä vain muutama nimi erikseen ja siten korostaa niitä.
 
Mikä sai kaikki nämä ihmiset jatkamaan vainoista ja uhkauksista huolimatta?
Empatiaa ja hyväntekeväisyyttä! Jotain tyyliin "Tiedän jotakin, joka voi auttaa
monia ihmisiä lievittämään kärsimyksiään tai pelastamaan heidät
ennenaikaiselta kuolemalta, enkä voi nukkua rauhassa ennen kuin koko
maailma ainakin tietää tästä mahdollisuudesta". «
 
Tästä syystä tällaiset ihmiset ovat minulle ihmisyyden ja inhimillisyyden
sankareita. Me ja meidän jälkeiset sukupolvet olemme paljon velkaa näille
pioneereille, ja siksi meidän pitäisi muistaa heitä useammin!
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Parantavat lausumat, vastuuvapauslauseke
ja lisenssit
 
Tässä kirjassa, e-kirjassa, verkkosivustoillamme tai seminaareissamme ja
työpajoissa olevat tiedot ovat vain tiedoksi, eivätkä ne ole parannuskeinoja tai
korvaa lääketieteellistä hoitoa. Väärään diagnoosiin tai hoitoon liittyvää riskiä
voidaan vähentää vain kuulemalla lääketieteen ammattilaisia. Sairauksien hoito,
diagnosointi ja hoito on laissa varattu yksinomaan lääkäreille,
vaihtoehtohoitajille ja psykoterapeuteille.
 
Jos sivuillamme tai tapahtumissamme mainitaan tiettyjen toimenpiteiden
indikaatioita, annostuksia tai sovelluksia, emme ota vastuuta mahdollisista
lääketieteellisistä tarkoituksista tai toimenpiteistä. Käyttäjää kehotetaan
ottamaan yhteyttä edellä mainittuihin asiantuntijoihin sen määrittämiseksi,
ovatko ohjeet ja suositukset sovellettavissa kyseiseen tapaukseen. Kaikki
käyttö, annostelu tai hoito tapahtuu aina käyttäjän omalla vastuulla ja riskillä.
 
Kirjan/e-kirjan/verkkotarjouksen sisältö
Kirjoittaja/luennoitsija Dipl.-Ing. Ali Erhan ei ole lääkäri tai vaihtoehtohoitaja,
vaan koneinsinööri ja tietotekniikan asiantuntija. Hän esittelee sinulle tässä
kirjassa, e-kirjassa, seminaareissaan ja työpajoissaan kirjallisuusyhteenvedon ja
lausunnot henkilökohtaisesta MMS-kouluttajakoulutuksestaan MMS:n löytäjän,
Jim Humblen, kanssa.
 
Lisäksi tähän kirjaan on sisällytetty muun muassa sisäpiiriläisten tohtori
Andreas Kalckerin, Kerri Riveran, Leo Koehofin ja tohtori Antje Oswaldin
haastatteluista saatuja näkemyksiä sekä lisätutkimuksia. Kaiken tämän pitäisi
palvella sinua vapaana ja itsemääräävänä olentona ainoastaan tietona, jonka
avulla voit toimia omatoimisesti. Kirjoittaja/luennoitsija ei anna kenellekään
suosituksia tehdä tai olla tekemättä asioita. Kirjoittaja/luennoitsija ei ole itse
keksinyt tai löytänyt mitään lääkkeitä -tai menetelmiä eikä ole hoitanut ketään
muuta kuin itseään.
 
Kirjoittaja/luennoitsija ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat
tässä kuvattujen menetelmien soveltamisesta, eikä varsinkaan terveydentilasi
paranemisesta tai heikkenemisestä. Nämä julkaisut ja tapahtumat palvelevat
vain keskustelua ja kiehtovan parantavan tiedon levittämistä. Kirjoittaja
pidättää itsellään oikeuden olla vastaamatta annettujen tietojen



ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Näin ollen
vastuuvelvollisuusvaatimukset, jotka koskevat vahinkoa, joka on aiheutunut
annettujen tietojen käytöstä, mukaan lukien puutteelliset tai virheelliset tiedot,
hylätään.
 
Käyttöohjeita ja varoituksia sekä mainittujen aineiden
käyttöturvallisuustiedotteita on noudatettava. Kaikki tarjoukset voivat
muuttua, eivätkä ne ole sitovia. Tekijä pidättää nimenomaisesti oikeuden
muuttaa, täydentää tai poistaa osia sivuista tai koko tarjonnasta ilman erillistä
ilmoitusta tai lopettaa julkaisemisen väliaikaisesti tai pysyvästi.
 
Viitteet ja linkit
Jos kyseessä ovat suorat tai epäsuorat viittaukset ulkoisille verkkosivustoille
(hyperlinkit), jotka sijaitsevat tekijän vastuualueen ulkopuolella,
vastuuvelvollisuus tulisi voimaan vain, jos tekijä on tietoinen sisällöstä ja jos
hänen olisi teknisesti mahdollista ja kohtuullista estää käyttö, jos kyseessä on
laiton sisältö. Tekijä vakuuttaa täten nimenomaisesti, että linkkien
luomisajankohtana linkitetyillä sivuilla ei ollut havaittavissa laitonta sisältöä.
 
Kirjoittaja ei voi vaikuttaa linkitettyjen sivujen nykyiseen tai tulevaan
ulkoasuun, sisältöön tai tekijyyteen. Näin ollen hän ottaa täten nimenomaisesti
etäisyyttä kaikkien linkitettyjen sivujen sisältöön, jota on muutettu linkin
asettamisen jälkeen. Tämä lausunto koskee kaikkia omassa Internet-tarjonnassa
olevia linkkejä ja viittauksia sekä ulkoisia merkintöjä vieraskirjoissa,
keskustelufoorumeissa, linkkihakemistoissa, kirjoittajan perustamilla
postituslistoilla ja kaikissa muissa tietokantojen muodoissa, joiden sisältöön on
mahdollista päästä kirjallisesti käsiksi ulkopuolelta.
 
Laittomasta, virheellisestä tai epätäydellisestä sisällöstä ja erityisesti vahingoista,
jotka johtuvat tällaisten esitettyjen tietojen käytöstä tai Nichtnutzungista,
vastaa yksin sen sivun tarjoaja, johon viitataan, erityisesti se, joka viittaa vain
kyseiseen julkaisuun.
 
Tekijänoikeudet ja tavaramerkkilainsäädäntö
Kirjoittaja pyrkii noudattamaan kaikissa julkaisuissa käytettyjen kuvien,
grafiikan, äänidokumenttien, videopätkien ja tekstien tekijänoikeuksia. Lisäksi
hän pyrkii käyttämään itse luomiaan kuvia, grafiikkaa, äänidokumentteja,
videopätkiä ja tekstejä tai käyttämään lisenssivapaita grafiikkaa,
äänidokumentteja, videopätkiä ja tekstejä.
 



Kaikkiin e-kirjassa tai internet-tarjouksessa mainittuihin ja tarvittaessa
kolmansien osapuolten suojaamiin tuotemerkkeihin ja tavaramerkkeihin
sovelletaan rajoituksetta kulloinkin voimassaolevaa tavaramerkkilainsäädäntöä
ja kyseisten rekisteröityjen omistajien omistusoikeuksia. Pelkkä tavaramerkin
mainitseminen ei tarkoita sitä, etteivät kolmansien osapuolten oikeudet suojaisi
sitä! Tekijän itsensä luomien julkaistujen kohteiden tekijänoikeus säilyy
yksinomaan sivujen tekijällä. Kaavioiden, äänien tai tekstien kaltaisten
objektien kaupallinen kopiointi tai käyttö muissa sähköisissä tai painetuissa
julkaisuissa on kielletty ilman tekijän suostumusta.
 
Tämän vastuuvapauslausekkeen oikeudellinen pätevyys
Tätä vastuuvapauslauseketta on pidettävä osana kirjoja, e-kirjoja ja Internet-
julkaisuja, joista sinut on ohjattu. Jos tämän lausunnon osat tai yksittäiset ehdot
eivät ole laillisia tai oikeita, tämä ei vaikuta muiden osien sisältöön tai
pätevyyteen.
 
Ilmaisen version ja maksullisen täysversion lisenssit
Kirjoittaja on päättänyt antaa koko kirjan yhteisön käyttöön maksutta e-kirjana.
Täysversio on ladattavissa PDF-muodossa tai tavallisilla e-kirja-alustoilla, ja se
sisältää kaikki tärkeät faktat, nykyiset reseptit ja soveltamiskäytännöt sekä
MMS:n riskit ja sivuvaikutukset.
 
Lisäksi löydät mielenkiintoista tietoa MMS:stä, josta osaa ei ole aiemmin
julkaistu kirjoissa. Sisällysluettelosta näet, onko siellä myös sinua kiinnostavia
aiheita. Täysversio on saatavana myös painettuna versiona kovakantisena tai
pehmeäkantisena sekä kaikilla e-kirja-alustoilla mobiililaitteille. Käytännöllisen
e-kirjaversion avulla sinulla on aina kaikki käytännön MMS-tieto käsilläsi
älypuhelimellasi tai tablettitietokoneellasi, esimerkiksi matkoilla tai lomalla.
 
Tämän kirjan sisällön tekijänoikeudet kuuluvat kirjoittajalle Dipl.-Ing. Ali
Erhanille. Voit kuitenkin vapaasti välittää e-kirjaa eteenpäin, esimerkiksi
sähköpostitse, lataamalla tai painettuna versiona yksityistarkoituksiin, niin
monelle rakastavalle ihmiselle kuin haluat, edellyttäen, ettei mitään poisteta,
lisätä tai muuteta. Jakelun on aina oltava maksutonta ja ehdotonta. Maksullisen
kokoversion jakelu painettuna versiona on varattu ainoastaan tekijälle.
Kyseisten jakelualustojen oikeudet ovat yksinomaisia.
 
Luettelo lähteistä ja kirjallisuudesta
Kaikki tässä kirjassa esitetyt väitteet perustuvat kolmansien osapuolten
tutkimuksiin, julkaisuihin tai muihin todennettavissa oleviin lausuntoihin.



Verkkosivulla www.mms-seminar.com voit myös katsoa lähes seitsemän
tuntia kestäneen webinaarin Healing with MMS? ilmaiseksi. Sieltä löydät
kunkin luvun lopussa lueteltujen tosiseikkojen kohdalta sekä suoran linkin että
linkin arkistoituun versioon.
 
 
 
HUOMIO: Käännökset
Tämä kirja on alun perin kirjoitettu saksaksi. Sen jälkeen se käännettiin
koneellisesti monille kielille, ja voit ladata sen verkosta osoitteesta www.mms-
seminar.com. Manuaalisesti korjatut versiot tunnistat aina siitä, että versiossa
on R-kirjain, eli versio 5.5.7-R. Jos automaattinen käännös on epäpuhdas,
virheellinen tai harhaanjohtava, tekijä on vapaa kaikesta vastuusta. Tarkista
kiistanalaiset kohdat muilla kielillä tai alkuperäiskielellä. Jos olet hyvin
kielitaitoinen, voit saada Word-version minulta ja tehdä korjaukset itse.
 

 



Esipuhe
 
MMS-sovellukset ihmisille ja eläimille ovat yhä suositumpia. MMS:ää
suositellaan usein muillekin omien onnistumisten innoittamana. Niinpä yhä
useammat kiinnostuneet ihmiset tulevat MMS:ään. Näillä on sitten suuri
tiedonjano. Valitettavasti internetissä vilisee vanhaa ja uutta tietoa MMS-
sovelluksista rinnakkain ja ne ovat osittain ristiriidassa keskenään. Jotkin
vanhat käyttöprotokollat on annosteltu liian suurina ja johtavat nopeammin
vältettävissä oleviin epämiellyttäviin sivuvaikutuksiin.
 
Jim Humble suosittelee siksi nimenomaisesti olemaan käyttämättä
vanhoja protokollia hänen ensimmäisestä kirjastaan The Breakthrough!
Seminaareissani koen usein, että aloittelijat työskentelevät näillä täysin
vanhentuneilla pöytäkirjoilla, eivät onnistu niissä lainkaan tai vain vähän ja
luovuttavat turhautuneina ennenaikaisesti. Valitettavasti on myös monia
verkkosivustoja, joilla on tätä vanhentunutta MMS-tietoa. Tämän vuoksi tämän
kirjan tai e-kirjan tarkoituksena on tuoda nopeasti ja kattavasti sekä vanhat
konkarit että uudet aloittelijat ajan tasalle maailmanlaajuisen MMS-perheen
nykyisestä tietämyksestä. Jos siis olet saanut tämän e-kirjan ystäviltäsi tai
tuttaviltasi, tarkista aina osoitteesta www.mms-seminar.com, onko sinulla
myös uusin versio, ja lataa se tarvittaessa ilmaiseksi.
 
Jokainen uusi versio kasvaa ja sisältää uusia lukuja, joissa käsitellään
perusasioita tai uusia MMS-kokemusraportteja, joita voidaan soveltaa ihmisten
ja eläinten terveyden alalla. Lisäksi käytännön vinkit klooridioksidituotteiden
käyttöön kotona, puutarhassa ja lomilla lisääntyvät. Lisäksi jokainen uusi versio
sisältää korjauksia ja parannuksia aiemmin julkaistuihin lukuihin.
 
Tämä kirja on koottu erittäin huolellisesti vuosien yksityiskohtaisen työn
tuloksena, ja se on yhteisön, maailmanlaajuisen MMS-perheen, tulos. Auta
meitä antamalla rakentavaa kritiikkiä, mielekkäitä kokemuskertomuksia tai jopa
uusia MMS-vinkkejä!
 
Pyydän kaikkia uusia tulokkaita tutustumaan todella perusteellisesti
klooridioksidituotteiden markkinakatsaukseen, niiden aktivointiin ja
käyttöprotokolliin. Tässä tehdään yleisimmät virheet. MMS:n tai
klooridioksidin sovellukset eivät sovellu välittömästi itsehoitojen
suorittamiseen, kun kirjaan vilkaistaan pintapuolisesti. Jos tiedät, mitä olet



tekemässä, sinulla on unelmamattomat mahdollisuudet tämän monipuolisen,
mutta myös epämiellyttävän hajuisen ja maistuvan tehoaineen käyttöön.
 
Toivon teille paranemista kaikilla tasoilla tahtonne ja sielunne
suunnitelman mukaisesti!
 
HeartLight
Sinun Ali Erhan
 
... ja meitä on tulossa yhä enemmän!
 
 
 



Esipuhe 2020
 
Vuosi 2020 toi mukanaan suuren mullistuksen koko ihmiskunnalle. Yhtäkkiä
kaikkien ihmisten terveyttä tällä planeetalla uhkasi ilmeisesti taudinaiheuttaja
nimeltä Covid-19. Tämä koronavirusten perheeseen kuuluva taudinaiheuttaja
laukaisi pandemian lähes samaan aikaan, kun se ilmestyi ensimmäisen kerran.
En halua puuttua taustalla raivoavaan hyvän ja pahan väliseen lopulliseen
taisteluun ja yksittäisten agitaattoreiden poliittisiin motiiveihin - muut
kirjoittajat voivat varmasti tehdä sen paremmin. Tietääkseni kyseessä on
suunniteltu pandemia, jossa on ainakin kaksi erilaista vaarallista
taudinaiheuttajaa.
 
Ensimmäisessä aallossa Eurooppa näyttää saaneen lähes ainoastaan
vaarattoman muunnoksen. Täällä pandemiaa levitettiin enemmänkin median
äärimmäisten liioittelujen, diagnoosiin soveltumattomien PCR-testien ja
arkielämän liiallisen rajoittamisen kautta. Sen sijaan muualta maailmasta, kuten
Boliviasta ja Meksikosta, raportoitiin aivan toisenlaisia järkyttäviä asioita.
Andreas Kalckerin mukaan tartunnan saaneita ihmisiä ja lääkäreitä kuoli täällä
tuhansittain kuin kärpäsiä. Jopa lääkäreille tarkoitettujen erityisten naamareiden
ei sanota antaneen minkäänlaista suojaa. Vasta tässä hädässä, kun oma henki
oli hengenvaarassa, jotkut lääkärit muistivat Andreas Kalckerin monet luennot
Etelä-Amerikassa aiheesta MMS/CDS/klooridioksidi. He ottivat häneen
yhteyttä, ottivat sen sitten suun kautta, ja hyvin monet selvisivät vakavasta
taudista. Nyt kärsimyspaine oli niin suuri, että yhä useammat lääkärit käyttivät
CDS:ää, ja menestys levisi kulovalkean tavoin. Tämä johti jopa niin pitkälle,
että Andreas Kalckerin mukaan CDS hyväksyttiin Boliviassa kiireesti lailla
Covid 19 -potilaiden hoitoon. Tämän seurauksena potilaiden kuolleisuus
väheni yli 90 prosentista alle neljään prosenttiin vain kahdessa kuukaudessa.
 
Bolivian yliopistot valmistavat nyt suuria määriä klooridioksidiliuoksia, joita
jaetaan väestölle ja klinikoille suurimmaksi osaksi ilmaiseksi. Vuoden 2020
lopulla Andreas Kalcker kertoi, että nyt on olemassa kansainvälinen
lääketieteellinen yhdistys, joka yhdistää lähes 4000 lääkäriä yli 20 maasta, ja että
Covid 19:stä kärsiville on raportoitu yli 140 000 onnistunutta hoitoa. Neljän
päivän oraalisen hoidon jälkeen kaikki potilaat olivat oireettomia ja
kuolemanvaaran ulkopuolella. Se, että ette todennäköisesti ole koskaan
kuulleet tästä mediassa, kertoo paljon lääketeollisuudesta,
joukkotiedotusvälineistä ja politiikasta sekä niiden agendoista. MMS/CDS on



yksinkertainen, edullinen, turvallinen, erittäin tehokas ja luotettava lääke
ihmiskunnan pahimpaan uhkaan, ja tämä tieto leviää hyvin hitaasti.

Ryhdy sankariksi! Pelastakaa ihmishenkiä! Sinun ei tarvitse olla lääkäri tai
parantaja. Sinun tarvitsee vain lähettää tämä kirja eteenpäin mahdollisimman
monelle ystävälle ja tuttavalle. Jos he tekevät samoin, nämä tiedot löytävät
lopulta henkilön, jota voidaan auttaa pelastamaan itsensä välittömältä
kuolemalta ja/tai vähentämään kärsimystä! Hän saa kiittää siitä sinua. Tämä on
ollut tavoitteeni yli yhdeksän vuoden ajan. Minua vastaan hyökättiin sen
vuoksi, minut ilmiannettiin ja kärsin huomattavia taloudellisia tappioita. Mutta
se ajaa minua yhä tänäkin päivänä. Luotan siihen, että teet oikein.



1. parantua MMS:llä?
 
Tämä on täysi versio V5.5.7 kirjasta/e-kirjasta Healing with MMS?
Manuaalisesti korjatut käännösversiot tunnistat aina siitä, että versioon on
liitetty R-kirjain, esimerkiksi versio 5.5.7-R.
 
Pysähdy! Ennen kuin luet eteenpäin, tarkista ensin, onko sinulla uusin versio.
Voit aina ladata uusimman version PDF-tiedostona ilmaiseksi osoitteesta
www.mms-seminar.com. Myös painetut versiot ja e-kirjat Applen, Googlen
Androidin ja Amazon Kindlen käyttöön ovat aina ajan tasalla, ja ne on
linkitetty sinne. Se ei ole pakollista, mutta jos tilaat uutiskirjeen siellä, saat aina
uusimman version ja uusimmat tiedot ajoissa.
 

1.1 Perinteinen lääketiede ja henkilökohtainen vastuu
 
Nykyaikaisella ortodoksisella lääketieteellä on minulle nykyään kaksi puolta.
Oikeat kasvot ovat kirurgian ja käsityön kasvot. Viimeisten 50 vuoden aikana
kehitys on ollut varsin nopeaa. Jopa monimutkaisten ja vakavien vammojen,
esimerkiksi auto-onnettomuuden seurauksena, luiden, nivelten, jänteiden,
hermojen, verisuonten ja ihon toimintakyky voidaan hyvin usein palauttaa yli
90 prosenttiin. Kunnioitusta! Tässä suhteessa olen iloinen, että elän
nykypäivänä. Hätä- ja tehohoito on pelastanut hyvin monen ihmisen hengen.
 
Valitettavasti tavanomaisen lääketieteen vasemmat kasvot ovat edelleen jäljellä:
erittäin tuottoisa yritys hoitaa sairauksia keinotekoisilla aineilla, joita ei esiinny
luonnossa. Täällä on 50 vuoden ajan ollut oikeastaan vain malli F ilman nopeaa
kehitystä tai läpimurtoja kuten kirurgiassa. Periaatteessa tunnettuja ja erittäin
tehokkaita luonnollisia aineita vähätellään tarkoituksella, kielletään markkinoilta
ja korvataan keinotekoisesti tuotetuilla aineilla, joilla on vain vähän tai ei
lainkaan vaikutusta ja jotka aiheuttavat huomattavia sivuvaikutuksia. Mutta
koska ne ovat uusia ja keinotekoisia, ne voidaan patentoida ja siten myydä
törkeän korkeilla voittomarginaaleilla (millään alalla ei ole korkeampia
voittomarginaaleja!).
 
Valitettavasti potilas jää sivuun.
 
Lisäksi aiemmin henkilökohtainen vastuu oli täysin omissa käsissä. Viimeisten
50 vuoden aikana meidät on kasvatettu uudelleen siihen, että juoksemme



lääkärin luo joka ikisen pienen asian takia ja luovutamme takkimme lisäksi
myös henkilökohtaisen vastuumme odotushuoneessa vaatehuoneessa. Silloin
olemme vain uhrilampaan roolissa ja odotamme jännittyneinä joitakin
laboratorioarvoja ja niiden tulkintaa lääkäriltämme, jotta hän voi arvioida
kohtaloamme.
 
Jos lähetät saman potilaan samojen oireiden kanssa viidelle eri lääkärille, saat
joskus viisi eri diagnoosia ja viisi eri hoito-ehdotusta. Kaikki on mahdollista:
"leikkaa heti", lääkkeiden antaminen ja "mene ensin kotiin ja tarkkaile sitä
jonkin aikaa". Onko tämä lähestymistapa todella tieteellisesti perusteltu? Ja
ennen kaikkea: Missä on tarkka toistettavuus tämän tiedon soveltamisessa?
Tämän ei kuitenkaan pitäisi olla moitteena hoitavaa lääkäriä kohtaan.
 
Mahdollisuudet vaikuttaa sairauksien kehittymiseen ovat paljon
monimutkaisemmat kuin yleensä opetetaan; lisäksi jokainen ihminen on yksilö,
jolla on hyvin yksilölliset fyysiset ominaisuudet. Lisäksi sillä on merkitystä,
milloin lääkäri on saanut koulutuksen ja millainen kokemus hänellä on.
Potilaalle se merkitsee kuitenkin usein eroa sen välillä, onko jalka irti vai jalka
päällä, tai se on selviytymiskysymys.
 
Samaan aikaan lääkkeiden sivuvaikutukset ja hoitovirheet ovat yleisin
kuolinsyy erityisesti rikkaissa maissa (ks. Death by Medicine -tutkimus).
 
Siksi nykyään on jälleen hyvin tärkeää, ettei lääkäriä pidetä valkoisena
puolijumalana vaan hyvänä neuvonantajana. Jos sitten on useiden
neuvonantajien neuvoja, ei pidä antaa pelon ohjata itseään, vaan vaiston, jonka
mukaan terapiaa haluaisi soveltaa. Koska suurin osa tämän planeetan
kuolemista ei johdu syövästä tai sydän- ja verisuonitaudeista, vaan pelon
aiheuttamasta sairaudesta.
 
Pelko vie sinut pois keskuksestasi, pois tasapainosta ja vie voimasi. Vain silloin
bakteereilla ja taudeilla on mahdollisuus. Siksi saat kaksi tärkeintä
selviytymisvinkkiä heti alussa:
 
1. Pysy aina luottamuksessa, luota vaistoosi ja kuuntele, mitä sydämesi
sanoo sinulle, ei ohjelmoitu alitajuntasi!
 
2. Ota jälleen vastuu itsestäsi ja kehostasi - vahvista terveyttäsi itse
tiedon avulla!
 



Nämä voivat olla tärkeimmät vaiheet täydellisessä parantumisessasi, ja ne
edistävät usein enemmän onnistumista kuin vastentahtoisesti oletettavasti
paremmaksi katsotun hoidon kestäminen.
 
Faktat:
- Death by Medicine -tutkimus (lääkkeiden ja hoitojen aiheuttama kuolema)
 
Lähteet ja kirjallisuusluettelo
Kaikki tässä kirjassa esitetyt väitteet perustuvat kolmansien osapuolten
tutkimuksiin, julkaisuihin tai muihin todennettavissa oleviin lausuntoihin.
Sivustolla www.mms-seminar.com voit varata webinaarin Healing with
MMS? Sieltä löydät jokaisen luvun lopussa kohdassa faktat luetellun lähteen
kohdalta sekä suoran linkin että linkin arkistoituun versioon.



1.2 Mikä on MMS?
 
Klooridioksidi on vahvin ihmiskunnan tuntema virusten ja bakteerien tappaja,
ja sitä on käytetty maailmanlaajuisesti vuosikymmeniä muun muassa
juomaveden perusteelliseen ja turvalliseen desinfiointiin. Sairauksien itsehoito
farmaseuttisesti hyväksymättömällä MMS:llä ja sen varsinaisella vaikuttavalla
aineella, klooridioksidilla, on tullut tunnetuksi maailmanlaajuisesti viime
vuosina Jim Humblen kirjojen ansiosta.
 
Yhdysvaltalainen Jim Humble on värikäs persoonallisuus, jolla on monia
ammatteja. Työskenneltyään insinöörinä muun muassa NASA:lle hän osallistui
kultakaivosten kaivosprosessien optimointiin. Hän kirjoitti myös useita kirjoja
aiheesta. Eräänä päivänä hän oli jälleen yhdellä retkellään kultakaivoksille
syvällä viidakossa, viiden päivän päässä kaikesta sivilisaatiosta, kun kaksi hänen
työtoveriaan sairastui malariaan. Mutta koska tällä alueella ei pitäisi olla
malariaa, heillä ei ollut mukanaan mitään rauhoittavaa lääkettä (malariaa
vastaan ei ole perinteistä lääkettä).
 
Niinpä hän teki inventaarion mukana kuljetetuista esineistä ja lääkkeistä ja
törmäsi juomaveden sterilointiaineeseen. Hän lähestyi ongelmaa varsin
loogisesti, sai loistavan idean ja pystyi onnistuneesti hoitamaan malariaa
sterilointiaineella, kuten hän myöhemmin kuvaili kirjassaan MMS - The
Breakthrough.
 
Itse asiassa hän lähestyi asiaa varsin insinöörimäisesti. Teidän on tiedettävä,
että insinöörit ovat laiskoja aikalaisia - saan sanoa sen. Kun ongelma on
ratkaistava, insinöörit aloittavat aina etsimällä samankaltaisia, jo tunnettuja
ongelmia ja katsovat, voidaanko jo olemassa olevia ratkaisuja jotenkin soveltaa
tai mukauttaa nykyiseen ongelmaan.
 
Jim Humblen perusajatus MMS:n keksimisessä oli siis seuraava: On
olemassa tunnettu ongelma, joka koskee voimakkaasti saastunutta vettä, jota
halutaan käyttää juomavetenä. Ratkaisu, joka oli jo kehitetty, oli juomaveden
desinfiointiaine, joka tappaa luotettavasti kaikki taudinaiheuttajat jopa
voimakkaasti saastuneessa vedessä, jotta vettä voitaisiin juoda epäröimättä.
Tämänhetkinen ongelma oli työntekijöiden sairastuminen malariaan, jonka
aiheutti taudinaiheuttaja, joka sai heidät sairastumaan. Ihmiskeho koostuu noin
70-80 prosenttisesti vedestä. Looginen ratkaisu: Miksi aine, joka tappaa
kaikki juomavedessä olevat pöpöt, ei pystyisi tappamaan vedessä olevia tautia



aiheuttavia pöpöjä eli ihmisen tai eläimen veressä tai välikarsinanesteessä olevia
pöpöjä? Vaihtoehtojen puutteen ja työntekijöiden hengenvaarallisen tilan
vuoksi teoria muuttui nopeasti käytännöksi, ja työntekijät ottivat laimennettua
liuosta suun kautta.
 
Vain neljässä tunnissa kaikki malarian oireet kuumeeseen ja kipuun asti olivat
poissa. Muutamaa päivää myöhemmin Jim Humble sairastui itse malariaan ja
pystyi jälleen parantumaan nopeasti tämän lääkkeen avulla. Vasta myöhemmin
hän löysi tämän desinfiointiaineen varsinaisen aktiivisen ainesosan, nimittäin
klooridioksidin, ja käytti erilaisia valmisteita sen tuottamiseksi
mineraalinatriumkloriitista (MMS).
 
Se tehosi välittömästi ja toistuvasti malariaan. Jim levitti tätä tietoa moniin
Afrikan kansoihin, ja häntä vainottiin toistuvasti sen vuoksi. Vasta
myöhemmin käyttäjät eri puolilta maailmaa kertoivat hänelle, että MMS:ää
voidaan käyttää erittäin menestyksekkäästi myös moniin muihin sairauksiin,
kuten flunssaan, akuutteihin tai kroonisiin tulehduksiin virtsarakon, kurkun,
hampaiden ja hampaan juuren alueella aina ruoka- ja verenmyrkytyksiin sekä
suolistosieniin asti.
 
Lukuisien todistusten perusteella bakteerit ja myrkytykset näyttävät olevan
syynä moniin useampiin sairauksiin (esimerkiksi syöpään ja diabetekseen) kuin
mitä perinteinen lääketiede tietää. Hyvin nopeasti ihmiset kerääntyivät Jimin
ympärille menestyksen myötä, ja maailmanlaajuinen MMS-perhe kehittyi täysin
epäbyrokraattisesti. Tähän perheeseen eivät kuulu vain aktiiviset maallikot,
vaan myös lukuisat eri alojen korkeasti palkatut asiantuntijat. Tämän
maailmanlaajuisen MMS-liikkeen tavoitteena on levittää tätä parantavaa tietoa.
 
Muutama luku havainnollistaa, kuinka nopeasti tieto levisi ja kuinka monet
ihmiset maailmassa tietävät nyt MMS:stä ja käyttävät sitä menestyksekkäästi:
MMS-perheeseen kuului vuoden 2014 lopussa yli 2051 aktiivista jäsentä 163
tukikohdassa 110 maassa. Yhteensä 1465 ihmistä on koulutettu MMS:n
käyttöön, ja tällä hetkellä MMS-kouluttajia on 82, joista minä olin yksi
ensimmäisistä. Mielestäni ainoa asia, joka voi tuoda yhteen niin monta ihmistä
niin monista eri roduista, kielistä, uskonnoista ja kulttuureista niin lyhyessä
ajassa, on MMS:n todennettavissa oleva ja toistettavissa oleva vaikutus.
Pelkästään saksankielisessä maailmassa on nyt yli 18 MMS-kirjaa, joiden
kokonaislevikki on yli 300 000 kappaletta (vuonna 2014). MMS-
seminaareissani ja työpajoissa on säännöllisesti lääkäreitä, eläinlääkäreitä,
hammaslääkäreitä, vaihtoehtohoitajia, farmaseutteja ja psykoterapeutteja, mutta



myös tuomareita, lakimiehiä, rikostutkijoita ja patologeja, jotka istuvat
kiinnostuneiden maallikoiden vieressä ja ovat useimmiten vaikuttuneita
esitetyn vakuuttavasta logiikasta. MMS:n avulla voidaan siis täysin sulkea pois
joukkokuvitelman ilmiö.
 
Palataanpa siihen, mitä MMS oikeastaan on. MMS tai sen vaikuttava aine
klooridioksidi ei ole kasviperäistä, ei orgaanista eikä Jim Humblen mukaan
myöskään homeopaattista. Se ei itse asiassa sovi lainkaan nykyiseen
suuntaukseen, joka koskee hellävaraisia hoitokeinoja ja -menetelmiä, mutta yhä
useammat näiden alojen edustajat hyväksyvät sen kuitenkin täysin.
 
Klooridioksidi (ClO2) on yksinkertainen kemiallinen yhdiste, joka koostuu
yhdestä kloori- ja kahdesta happiatomista. Se on erittäin haihtuva kaasu, joka
on ilmaa raskaampi. Siksi sitä valmistetaan yleensä natriumkloriittimineraalista
(jota ei pidä sekoittaa natriumkloridiin = ruokasuolaan) aktivoivan hapon
avulla juuri ennen käyttöä. Huoneenlämmössä se on meripihkanvärinen kaasu,
jolla on pistävä, kloorin kaltainen haju, joka muistuttaa uimahallin hajua.
 
Mutta toisin kuin puhdas kloori, klooridioksidi ei ole myrkyllistä! Tämä
on erittäin tärkeää, koska epäoikeudenmukaiset kriitikot sekoittavat sen
mielellään tarkoituksellisesti puhtaaseen, myrkylliseen klooriin tai
kloorivalkaisuaineeseen. Klooridioksidi hajoaa lyhyen ajan kuluttua, jopa
käytön jälkeen, vedeksi, hapeksi ja vaarattomaksi keittosuolaksi. Klooridioksidi
on tunnettu vuodesta 1811 lähtien, sen laajakaistavaikutusta ja vaarattomuutta
on tutkittu hyvin, ja sitä käytetään maailmanlaajuisesti muun muassa
kloorittomana valkaisuaineena selluteollisuudessa ja elintarvikkeiden
desinfioinnissa sekä juomaveden desinfioinnissa.
 
Jim Humble ei siis keksinyt mitään uutta, hän vain käytti jotain tunnettua eri
tavalla. Näin ollen hänen ei tarvinnut todistaa, että se toimii tai että se on
vaaraton!
 
Klooridioksidiin perustuvia juomaveden desinfiointituotteita on laillisesti
saatavilla teolliseen ja yksityiseen käyttöön. Tässä kuvatut terveyssovellukset eli
juomaveden desinfiointiin tarkoitettujen kaupallisten tuotteiden käyttö muihin
tarkoituksiin on jokaisen omalla vastuulla.
 
Yli-innokkaiden arvostelijoiden yritykset kieltää MMS tai klooridioksidi ei-
hyväksyttynä lääkevalmisteena ovat jo useaan otteeseen epäonnistuneet



tuomioistuimissa, koska klooridioksidivalmisteilla on myös monia täysin
laillisia käyttöalueita.
 
Viranomaiset yrittävät kuitenkin tiedotusvälineissä käytävien
mustamaalauskampanjoiden yhteydessä yhä uudelleen ja uudelleen ja joidenkin
asiantuntijalakimiesten mielestä osittain täysin laittomasti pysäyttää, estää tai
pelotella palveluntarjoajia. Julkisesti saatavilla olevien ja todennettavissa olevien
tosiasioiden pitäisi auttaa sinua muodostamaan oma mielipiteesi tästä aiheesta.



1.3 Miten MMS toimii?
 
Suun kautta tai ihon kautta otettu klooridioksidi kulkeutuu kaikkialle
elimistöön veriplasman - eikä, kuten oletetaan, punasolujen - kautta. Tämä
tarkoittaa, että MMS:n avulla meillä on yhtäkkiä klooridioksidi toisena
järjestelmänä, joka voi kuljettaa happea kehossa.
 
MMS tai sen varsinainen vaikuttava aine klooridioksidi on hapetin, mikä
tarkoittaa, että se ottaa reaktiokumppaneiltaan elektroneja ja tuhoaa siten
niiden biokemiallisen rakenteen. Bakteerit, sienet, punkit, itiöt, prionit (BSE) ja
pienet loiset tuhoutuvat siten turvallisesti. Virusten tapauksessa se näyttää
pysäyttävän niiden lisääntymisen estämällä proteiineja.
 
On mielenkiintoista huomata, että klooridioksidi (tehokkuus: 99,9999
prosenttia) desinfioi noin tuhat kertaa perusteellisemmin kuin esimerkiksi
tunnettu kotitalouksien puhdistusaine Sagrotan (tehokkuus 99,9 prosenttia).
Tämä erittäin suuri puhdistusteho näyttää liittyvän myös siihen, että
klooridioksidimolekyyli pystyy ottamaan viisi elektronia reaktiokumppanilta
(bakteeri).
 
"Jos MMS tappaa kaikki bakteerit, niin kyllä, sen täytyy hyökätä hyvien
suolistobakteerieni kimppuun. " Tämä on yleisin MMS:n suun kautta
nauttimista vastustava väite. Tiivistetyt kokemusraportit osoittavat kuitenkin,
että MMS ei vahingoita hyvää suolistoflooraa edes pidemmällä jatkuvalla
saannilla. Myös eläinlääkäri Dirk Schrader on vahvistanut tämän koiran
ulostenäytteillä ennen CDS-hoitoa ja sen jälkeen.
 
Meillä ei ole tieteellisesti todistettuja selityksiä tähän, mutta meillä on
uskottavia ja loogisia selitysmalleja: klooridioksidi on hapetin. Vetyperoksidi ja
otsoni ovat erittäin voimakkaita hapettimia, ja ne voivat tuhota kehon soluja
sekä hyviä bakteereja. Seuraavaksi heikompi hapetin on happi. Kehomme solut
ja hyvät suolistobakteerimme (redox-potentiaali 1,45 volttia) pystyvät pitämään
kiinni elektroneistaan hapen, voimakkaan hapettimen, edessä. Tätä elektronien
pidätysvoimaa kutsutaan redox-potentiaaliksi.
 
Muuten jokainen hengenvetomme tappaisi tuhansia soluja kehossamme.
Klooridioksidi on paljon heikompi hapetin. Jos solut pystyvät siis
puolustamaan elektronejaan menestyksekkäästi vahvaa hapetinta vastaan, ne



pystyvät siihen vielä paremmin heikompaa klooridioksidia vastaan (redox-
potentiaali 0,95 volttia).
 
Mielenkiintoista on, että useimmilla patogeenisillä bakteereilla (sairauksia
aiheuttavat bakteerit ovat muuten usein anaerobisia eivätkä yleensä käytä
happea) on alhaisempi redox-potentiaali kuin klooridioksidilla, ja siksi MMS
hyökkää niihin ensin. MMS:n käyttöprotokollissa suositellaan yleensä vain
sellaisia pitoisuuksia, joissa hyvä suolistofloora säilyy.
 
Johtopäätös: Klooridioksidi ei hyökkää kehon solujen tai "hyvien"
bakteerien kimppuun!
 
Lainaus Sveitsin Seegartenin klinikalta, joka on käyttänyt
MMS:ää/klooridioksidia patentoidun dioksihloorin muodossa
menestyksekkäästi jo vuosia:
 
"Dioksikloori tuottaa viruksia, bakteereja ja sieniä koskettaessaan atomaarista happea
(O1), jonka vaikutuksesta useimpien mikro-organismien suojakalvot hajoavat (esim.
polioviruksen tapauksessa jo alle 1 ppm:n pitoisuudessa = 1 klooridioksidimolekyyli
miljoonan vesimolekyylin joukossa!). Dioksikloorin vaikutus tuhoaa myös vapautuneet ribo-
ja deoksiribonukleiinihapot, erityisesti niiden guaniininukleiiniemäkset. Tämä estää
luotettavasti uusien mikro-organismisukupolvien muodostumisen. «
 
MMS voi myös poistaa raskasmetalleja ja muita ympäristömyrkkyjä
hapettamalla tai tehdä niistä vesiliukoisia suolanmuodostuksen avulla ja siten
erittää ne virtsan kautta. Sillä on siis desinfioiva, myrkkyjä poistava ja
raskasmetalleja poistava vaikutus. Lisäksi se näyttää lisäävän merkittävästi
kehon kokonaismetaboliaa aktivoimalla mitokondrioita myös sähköisellä
tasolla.
 
Kaikki kehon prosessit saavat energiaa ja nopeutuvat. Monien tulehduksen
lähteiden poistamisen ja näiden meitä sumentavien bakteerien eritteiden
neutraloinnin kautta se johtaa miellyttävään selkeyteen ja valppauteen henkis-
emotionaalisella tasolla ja mahdollistaa siten mahdollisesti pitkään kertyneiden
ongelmien ratkaisemisen näillä alueilla.
 
Monissa syöpätyypeissä solujen sokeria polttavat voimalaitokset, mitokondriot,
kytkeytyvät pois päältä. Sokeria käytetään ainoastaan alkoholikäymiseen. Tämä
johtaa myös vakavaan paikalliseen myrkytykseen solumyrkyillä.
Klooridioksidin kemiallista sukulaista diklooriasetaattia (DCA) koskevan



kanadalaisen tutkimuksen tavoin klooridioksidi voi stimuloida ja palauttaa
mitokondrioiden toiminnan, erityisesti tässä tapauksessa. Kasvainsolut
puolestaan tekevät itsemurhan eli ohjelmoidun solukuoleman (apoptoosi).
Toisin kuin DCA, klooridioksidi ei kuitenkaan aiheuta sivuvaikutuksia, kuten
jalkojen puutumista aktiivisten vetyjen vuoksi.
 
MMS:n/klooridioksidin viisi vaikutusta:
 

1. Kaikenlaisten patogeenisten bakteerien tappaminen hapettamalla.
2. Raskasmetallien poistaminen ja päästöt (suolan muodostuminen)     

ja ympäristömyrkyt
3. Kehon kokonaissähkönkulutuksen lisääntyminen (enemmän

energiaa!).
4. syöpäsolujen ohjelmoitu solukuolema (apoptoosi), joka tapahtuu

mitokondrioiden aktivoituminen ja lisähapen lisääminen
solu

5. vähentää elimistön liikahapettumista lisähapen avulla.
6. on pH-selektiivinen vaikutus! Se vapauttaa happea mieluummin

elimistössä, jossa sen pH on happamimmillaan. Mielenkiintoista:
Kaikkialla, missä on syöpää, se on pH-hapan!

7. edistää henkisyyden heräämistä (kyllä, aivan oikein, siitä lisää toisaalla).
lisää tästä muualla)

 
Johtopäätös: MMS toimii paljon kohdennetummin ja laajakaistaisemmin kuin
esimerkiksi antibiootit, ja sillä on vielä yksi valtava etu: MMS tappaa myös
kaikki geneettisesti mutatoituneet pöpöt. Antibioottiresistenssit, kuten
MRSA-bakteerien nykyinen hengenvaarallinen leviäminen sairaaloissa (tai
esimerkiksi pakastetuissa kanoissa), menettävät siten kauhunsa.
 
Faktat:
- Kirja Parantuminen on mahdollista, tohtori Andreas Kalcker
- Syöpälääkäri tohtori Helmut Ehleiter
- Seegartenin klinikka Sveitsi
- Biologinen kasvainkeskus Allgäu
- Tutkimus dioksihloori
- Yhdysvaltain armeija: Klooridioksidia Ebolaa vastaan
- Yritys ChlorDiSys



1.4 Riskit ja haittavaikutukset
 
Suun kautta otettuna klooridioksidi ei näytä vaikuttavan elimistössä kuin
korkeintaan kaksi tuntia.
 
Sen jälkeen se hajoaa hapeksi, vedeksi ja keittosuolaksi, jotka kaikki ovat
veren luonnollisia ainesosia.
 
Näin ollen jäljelle ei jää lainkaan jäännöskomponentteja, kuten lääkkeissä, jotka
elimistön on hajotettava tai hävitettävä. Tärkeimmät haittavaikutukset voivat
olla pahoinvointi, oksentelu ja ripuli yliannostuksen yhteydessä. Tämä on usein
lyhytaikaista. Kumpikaan ei näytä johtuvan varsinaisen vaikuttavan aineen
intoleranssista, vaan yksinkertaisesti siitä, että se on liian perusteellinen.
 
Veressä leijuu suuria määriä tapetuista bakteereista ja sienistä peräisin olevia
jätteitä, jotka on hävitettävä. Tämä laukaisee elimistössä myrkytyshälytyksen, ja
elimistö käynnistää hätäohjelmansa päästämällä ulos kaiken ylä- ja alapuolella
olevan. MMS:ssä on kyse vain osittain aktivoituneesta natriumkloriitista, joka
voi aktivoitua uudelleen vatsassa happamien olosuhteiden mukaan vielä
tuntikausia ja tuottaa siten lisää klooridioksidia. Tämä ei koske käyttövalmista
CDS:ää tai aktivoitua CDSplus®:ää.
 
Tohtori Andreas Kalckerin mukaan ne harvat kuolemantapaukset, jotka
kirjallisuudessa tunnetaan klooridioksidiin liittyen, johtuvat ainoastaan suuren
määrän klooridioksidikaasua hengittämisestä (esimerkiksi vika teknisessä
järjestelmässä) - yksikään kuolemantapaus ei johdu klooridioksidin vesiliuoksen
nauttimisesta suun kautta.
 
Voin päätellä yhden toisenkin sivuvaikutuksen minulle raportoiduista
suositteluista: Ihottuma. Joillakin vieroitusprosessi tapahtuu todennäköisesti
myös ihon kautta. Tämä voi johtaa punoittavaan, kutiavaan ihottumaan. Tämä
on vain väliaikaista ja on tähän mennessä aina parantunut ilman pysyviä
vaurioita. Jää vielä tutkimatta, ovatko ne pienimmät loiset, jotka poistuvat
elimistöstä, vai aggressiivisemmat toksiinit.
 
Eläinkokeessa rotille annettiin 400 mg klooridioksidia juotavaksi viikkojen
ajan. 400 mg:n annos vastaa kymmenkertaista ihmisen käyttämää annosta.
Yksikään eläimistä ei kuollut tai sairastunut. Kontrolliryhmässä ilman
klooridioksidia muutama eläin kuoli.



 
Klooridioksidin saanti siis itse asiassa pidentää elinajanodotetta.
 
Joten kymmenkertaisesta yliannostuksesta huolimatta ei ollut merkkejä
myrkytyksestä tai kuolemasta. Tutkijat olivat yllättyneitä siitä, että rotat jopa
joivat klooridioksidiliuosta vapaaehtoisesti. Yksikään rotta ei saanut syöpää.
 
Näin ollen vaikuttava aine klooridioksidi ei ole myrkyllistä eikä syöpää
aiheuttavaa edes kymmenkertaisella yliannostuksella.
 
Myöhemmin eräs kaninkasvattaja antoi useille tuhansille eläimille 400 mg
klooridioksidia pitkän ajan kuluessa. Mutaatioita ei ollut yhtään, ja jälkeläisiä oli
enemmän ja terveempiä (enemmän syntymäpainoa).
 
Klooridioksidi ei siis myöskään ole mutageeninen (geenimuutoksia
aiheuttava) eikä se voi vahingoittaa hedelmällisyyttä.
 
Andreas Kalckerin mukaan 400 mg:n annos vastaa noin neljän vuoden
klooridioksidin saantia ihmisillä!
 
Faktat:
- Kirja The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Varaa MMS kliinisesti testattu
 
 
 



1.4.1 Liittovaltion riskinarviointiviraston varoitus
 
Täydellisyyden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi on myös mainittava, että
liittovaltion riskinarviointivirasto (BfR) on antanut MMS:stä varoituksen
02.07.2012.
 
BfR:n lausunto nro 025/2012, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2012 (ote).
"Miracle Mineral Supplement ("MMS") tarjotaan myyntiin internetissä
liuoksena kahdessa pienessä pullossa. Ulkomailta saatujen raporttien mukaan
tämä tuote voi vaikuttaa kuluttajien terveyteen. On raportoitu
ruoansulatuskanavan häiriöistä, kuten vatsakivusta, pahoinvoinnista,
oksentelusta ja ripulista, joihin on toisinaan liittynyt verenpainehäiriöitä ja
huomattavaa nestehukkaa. Suora kosketus laimentamattomaan tai väärin
sekoitettuun käyttövalmiiseen liuokseen voi aiheuttaa ihon ja limakalvojen
ärsytystä ja jopa kemiallisia palovammoja. Tällä välin myös Saksassa on tullut
tietoon yksittäisiä tapauksia, joissa on ilmennyt MMS:n käytön aiheuttamia ei-
toivottuja vaikutuksia. Osa tarjouksista sisältää maininnan siitä, että tätä keinoa
voidaan käyttää veden desinfiointiin. Joillakin verkkosivustoilla MMS:n käytön
kannattajat viittaavat siihen, että tuotetta voidaan ottaa suun kautta. BfR
varoittaa voimakkaasti 'Miracle Mineral Supplement' ('MMS') -valmisteen
nauttimisesta ja käytöstä (...)."
 
Jos luet tämän varoituksen yksityiskohtaisesti, huomaat seuraavaa: Vaikka
Saksassa yli miljoona ihmistä tuntee MMS:n ja on käyttänyt sitä jo vuosia
(vuodesta 2014 lähtien), tämä virasto ei pitänyt omia tutkimuksia tarpeellisina.
Yksi vain lainaa ulkomailta tulleita varoituksia. Itse asiassa kaikki maat lainaavat
vain Yhdysvaltain FDA:n (Federal Drug Administration) varoitusta, joka ei
esimerkiksi tähän mennessä näe minkäänlaista ongelmaa terveydelle erittäin
haitallisen Aspartamin sallimisessa. Uhkataso ei siis voi olla niin korkea, jos
omia tutkimuksia ei tehdä. Tässä varoituksessa
 
- ei kuolemantapauksia
- ei hengenvaarallisia tilanteita
- ei pysyviä vaurioita
 
MMS:n ottamisen jälkeen. Jäljelle jäävät siis väliaikaiset hyvinvoinnin häiriöt.
Näitä ovat pahoinvointi, oksentelu ja ripuli, kuten ne on mainittu kaikissa
MMS-kirjoissa tähän mennessä. Toisaalta on olemassa tuhansia
onnistumisraportteja jopa sellaisista sairauksista, joita pidetään



parantumattomina. Tämä tarkoittaa, että jokaisen on punnittava argumentit
omalla vastuullaan.
 
Lyhyesti sanottuna: edellä mainittu liittovaltion viraston varoitus on itse asiassa
paras MMS/CDS/klooridioksidin pakkausseloste. Bayer-yhtiö haluaisi tällaisen
vaarattoman pakkausselosteen bestsellerilleen Aspirinille. Valitettavasti siinä
sanotaan niin ikäviä asioita kuin pysyviä verenkuvan muutoksia ja vatsan
verenvuotoa. Hampurissa sijaitsevan Asklepios-klinikan tohtori Friedrich
Hagenmüller arvioi, että pelkästään Saksan liittotasavallassa aspiriinin
sivuvaikutuksen, vatsan verenvuodon, aiheuttamien kuolemantapausten määrä
on 1 000-5 000 ihmistä, ja ilmoittamattomien tapausten määrä on mahdollisesti
paljon suurempi. Koska hän epäilee myös tämän monitoimilääkkeen
käyttökelpoisuutta kivun hoidossa, hän kampanjoi kaupan rajoittamisen
puolesta. Philipp Mimkesin (The Aspirin Lie) mukaan lääke oli 16 500
kuolemantapauksella yksi 15 yleisimmästä kuolemansyystä Amerikassa vuonna
2000.
 
Mistä mahdollisesta vaarasta puhutaan MMS:n ja klooridioksidin yhteydessä?
 
Faktat:
- Kirja Parantuminen on mahdollista, tohtori Andreas Kalcker
- Liittovaltion riskinarviointiviraston varoitus BfR
- Hampurin klinikka: varoitus aspiriinista
- Tutkimus Philipp Mimkes



1.5 Yhteisvaikutukset ja vasta-aiheet
 
Niiden, joilla on erittäin harvinainen klooriallergia, ei pitäisi käyttää MMS:ää tai
vain erittäin varovaisesti. Lisäksi MMS:llä on lievästi verta ohentava vaikutus.
Marcumar-potilaiden on otettava tämä huomioon erityisesti ennen leikkausta.
 
MMS ja C-vitamiini, antioksidantti, kumoavat toisensa vaikutuksen. Jos
ihminen on ottanut liikaa MMS:ää, hän voi vähentää epämiellyttäviä
sivuvaikutuksia ottamalla C-vitamiinia tai vastaavia mehuja. Teoriassa reaktiot
vatsassa olevien elintarvikkeiden ja lääkkeiden kanssa olisivat mahdollisia,
mutta toistaiseksi, vaikka MMS:ää on sovellettu maailmanlaajuisesti jo vuosia,
konkreettisia yhteisvaikutuksia ei ole käytännössä tiedossa.
 
Tohtori Andreas Kalckerin mukaan henkilöiden, joilla on seuraavat
ominaisuudet, ei kuitenkaan pitäisi käyttää MMS:ää, MMS2:ta tai CDS:ää tai
heidän pitäisi suhtautua hoitoon hyvin varovaisesti:
 

- pitkäaikaisen lääkityksen aikana
- joilla on tunnettu klooriallergia
- maksan toimintahäiriöt
- jos he ovat verenvuotosairaita
- antikoagulanttihoidon aikana
- kaasumyrkytyksen aiheuttaman traumaattisen kokemuksen jälkeen

 
Pidän eniten tohtori Klinghardtin suosituksesta (www.ink.ag), jonka mukaan
MMS-annokset tulisi ottaa aamulla noin kello 18 asti ja tarvittavat lääkkeet
ja/tai ravintolisät (NEM) 3-4 tunnin välein, siis noin kello 21/22 jälkeen.
Konkreettisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa ei toistaiseksi
tunneta. Epäselvissä tapauksissa on valittava 2-4 tunnin aikaväli.
 
Yliannostuksen ja vakavien haittavaikutusten vastalääke
Voit liuottaa teelusikallisen natriumbikarbonaattia (jota kutsutaan myös nimellä
natriumvetykarbonaatti, natriumbikarbonaatti, caesar-sooda tai Bullrich-suola)
lasilliseen vettä ja ottaa sen tai syödä esimerkiksi omenan. Vaihtoehtoisesti on
myös mahdollista ottaa C-vitamiinia.
 
Ekspectorant
 



Kun klooridioksidia käytetään sisäisesti mikro-organismien hävittämiseen, ne
vapauttavat kuollessaan useita toksiineja. Nämä toksiinit on poistettava
elimistöstä detoksifikaatioelinten, kuten maksan, munuaisten ja
imunestejärjestelmän, kautta.
 
Usein ihmisillä, jotka ovat olleet pitkään sairaita, jotka eivät juo tarpeeksi vettä
tai syövät epäterveellisiä, puhdistettuja elintarvikkeita, on yleensä tukkeutuneet
vieroituselimet.
 
Tällöin he voivat hyötyä detox-korjaustoimenpiteistä, jotka avaavat
detoksifikaatiokanavia.
 
Hyvää kasviperäistä vieroituslääkettä kutsutaan huuhteluksi. Puhun kaikista
näistä vieroituslääkkeistä ja- -toimenpiteistä tarkemmin toisessa kirjassani.
 
Faktat:
- Kirja The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Varaa MMS kliinisesti testattu
- LAVAGE lääke - www.detoxmetals.com



1.6 Klooridioksidituotteiden markkinakatsaus

1.6.1 Ensimmäinen kehitysvaihe: klassinen MMS-
järjestelmä (Classic MMS)
 
Klooridioksidituotteet on laillisesti hyväksytty juomaveden desinfiointiin
tietyissä reunaehdoissa, ja niitä on laillisesti saatavilla markkinoilla.
Klooridioksidi on ilmaa raskaampi kaasu, joka poistuu nopeasti. Siksi sitä ei voi
varastoida pitkään, ja se tuotetaan usein kemiallisessa reaktiossa juuri ennen
käyttöä. Tähän tarvitaan natriumkloriittiliuosta NaClO2 ja aktivoivaa happoa.
 
Jim Humble käytti ensimmäisenä sitruunamehua tähän tarkoitukseen. Sen
jälkeen hän suositteli ensin 10 prosentin ja myöhemmin 50 prosentin
sitruunahappoa eri sekoitussuhteilla. Muut tarjoajat tarjosivat myös MMS:ää,
jossa oli viinihappoa ja maitohappoa aktivaattoreina. Jim-Humblen ryhmä ei
kuitenkaan ole toistaiseksi koskaan antanut tällaista suositusta, joten sitä ei
tueta tässä.
 
Pitkän kokeilun ja erehdyksen sekä Kerri Riveran myönteisten kokemusten
jälkeen, joiden mukaan se sopii paljon paremmin erityisen herkkien autististen
lasten kanssa, on nyt olemassa uusi nykyinen suositus. Tässä yhteydessä
suositellaan vain 4-5-prosenttista suolahappoa aktivaattoriksi, koska se on
ainoa epäorgaaninen happo (jossa ei ole hiilijäämämolekyylejä), joka on
laillisesti hyväksytty juomaveden käsittelyyn.
 
Helmikuussa 2013 Jim Humble suosittelee vain seuraavaa MMS-kaavaa:
 

25-prosenttista natriumkloriittiliuosta (NaClO2) sekä
4-5-prosenttinen suolahappo (HCl) aktivaattorina.
sekoitussuhde on aina 1:1
aktivointiaika on aina 45 sekuntia

 
Älä huoli, sinun ei tarvitse hävittää nykyistä MMS-pakkaustasi nyt.
Klooridioksidi on klooridioksidia, ja se toimii. Mutta sinun pitäisi varmistaa
tulevissa ostoksissa, että käytämme kaikki samaa koostumusta. Näin meillä on
toistettavat käyttöprotokollat ja samat klooridioksidipitoisuudet, ja monet
tapauskohtaiset erot ja käyttäjien kyselyt siitä, miten se tehdään tällä sarjalla ja
miten se tehdään tuolla sarjalla, voidaan vihdoin poistaa.
Aktivointi ja annostelu



 

 
MMS:n annokset ilmoitetaan kaikissa kirjoissa ja sovellusprotokollissa
"aktivoitujen pisaroiden" määränä, aktivoitu pisara koostuu itse asiassa
kahdesta pisarasta: pisarasta natriumkloriittia ja pisarasta
aktivaattorihappoa.
 
MMS:n oletusaktivointi:
 

1. Ota kuiva ja puhdas lasi (keraaminen kyllä, mutta ei metallia).
2. Tiputa esimerkiksi 3 tippaa natriumkloriittiliuosta (25-prosenttinen

NaClO2) lasiin.
3. Tiputa purkkiin yhtä suuri määrä aktivoivaa suolahappoa (4-5-

prosenttista HCl:tä).
4. Pidä lasia vinossa niin, että pisarat kohtaavat ja reagoivat keskenään.
5. Odota noin 45 sekuntia, kunnes seos muuttuu kellanruskeaksi ja

haisee sisäaltaalta.
6. Täytä lasi haluamallasi määrällä vettä (noin 150-250 ml).
7. Käytä tämä liuos välittömästi, koska klooridioksidikaasu haluaa päästä

ulos.
 
Varoitus: Älä pidä nenääsi niin lähellä lasia ja yritä välttää vapautuvien
kaasujen hengittämistä.
 
Jos lasissa on jo vettä, kemiallista reaktiota ei tapahdu. Sillä ei ole merkitystä,
kumman näistä kahdesta komponentista laitat ensin. Käyttämäsi veden määrä
on sinusta itsestäsi kiinni. Jos pidät siitä vahvasti laimennettuna, sinun on
juotava enemmän nestettä. Jos et voi juoda yhtä paljon nestettä, maku on
voimakkaampi. On tärkeää, että otetun klooridioksidin määrä on aina sama.
 
 
Taustat
 
Puhdas kloori
Tämä reaktio tuottaa paitsi klooridioksidia myös aina pienen määrän puhdasta
klooria. Puhdas kloori on puolestaan hyvin reaktiivista, ja siitä voi muodostua



pieniä määriä myrkyllisiä kloraatteja. Tämä mikromyrkytys voi olla toinen syy
siihen, että herkät ihmiset alkavat tuntea pahoinvointia.
 
Voimakkaasti hapan
Toisin kuin asiaa koskevissa MMS-kirjoissa on aiemmin esitetty, aktivoivaa
happoa ei kuluteta klooridioksidin valmistuksessa. Jäännöshappoa ei siis jää,
mutta täysi happamuus säilyy, mikä tarkoittaa, että tuotetun liuoksen pH on
hyvin hapan (2,5-3). Kroonisesti sairaat ihmiset ovat usein voimakkaasti
ylihapotettuja ja sietävät muun muassa tästä syystä klassista MMS:ää
huonommin. Seuraavat CDS:n ja CDSplus®:n kaltaiset kehityssuuntaukset
ovat tässä yhteydessä erittäin hyödyllisiä.



1.6.2 Toinen kehitysvaihe: käyttövalmiit CDS-ratkaisut
 
Tohtori Andreas Kalcker törmäsi MMS:n rajoituksiin maatilan eläimiä
hoitaessaan. Märehtijöiden, kuten lehmien, mahalaukun biokemiallisten
reunaehtojen vuoksi niille ei voida antaa klassista MMS:ää suurempia määriä
suun kautta. Bakteerien ruoansulatus voi mahdollisesti pysähtyä kokonaan ja
johtaa siten eläimen kuolemaan.
 
Tähän asti klassista aktivoitua MMS:ää ei ole voitu ruiskuttaa, koska sen pH-
arvo on hyvin alhainen (2,5-3). Siksi hän valmisti tislausprosessissa pH-
neutraalin klooridioksidiliuoksen (pH-arvo 5,5-7 ja 3000 ppm) lihaksensisäistä
antoa varten. Tätä hän kutsui CDS:ksi (klooridioksidiliuos). Tislausprosessissa
klassinen MMS aktivoidaan ilman, että siihen lisätään vettä. Tämän jälkeen
syntynyt kaasu johdetaan toiseen astiaan, jossa on kylmää vettä, kunnes vesi
muuttuu keltaiseksi.
 
Varoitus: Maallikoiden ei pitäisi käyttää valmistajan YouTubessa esittämiä
CDS-menettelyjä. Toisaalta maallikon on vaikea säätää todellista
klooridioksidipitoisuutta. Toisaalta, jos valitaan väärä materiaali tai pitoisuus on
liian suuri, on hyvin mahdollista, että kaasupitoisuus on räjähdysaltis. Jos
hengität liikaa klooridioksidikaasua, voit saada hengenvaarallisen syanoosin.
 
Johtopäätös: CDS:n omaehtoinen tuottaminen olisi mieluummin
jätettävä teknisesti kokeneille henkilöille!
 
Käyttövalmiit CDS-liuokset toimitetaan vain yhdessä pullossa, jonka sisältö on
kellertävä. Aktivointi ei ole enää tarpeen.
 
CDS:n suositeltu standardikonsentraatio on 3 000 ppm tai 0,3 prosentin liuos.
Tuoteilmoitukseen liittyvistä oikeudellisista syistä useimmat toimittajat
pysyttelevät hieman tämän alapuolella (eli esimerkiksi 0,29 prosentissa).
 
 
CDS:n edut:
 

0. - pH-neutraali
1. - vähemmän hajua
2. - vähemmän makua
3. - paljon paremmin siedetty
4. - voidaan annostella paljon korkeammalle



5. - vähemmän sivuvaikutuksia
 
Siitä on kuitenkin myös joitakin haittoja. Lämpötila, paine ja aika vaikuttavat
tislausprosessiin. Klooridioksidipitoisuus voidaan mitata testiliuskoilla vain
laimentamalla ja hyvin kapealla alueella. Muut mittausmenetelmät vaativat
kalliita laboratoriolaitteita. Tämä on yksi syy siihen, että
klooridioksidipitoisuudet vaihtelevat suuresti (800-5 000 ppm) eri toimittajien
ja tuotteiden välillä.
 
Lisäksi juuri täytettyä pulloa on säilytettävä viileässä paikassa jo toimittajan
luona, jotta klooridioksidikaasun vapautuminen ainakin hidastuu. Teoriassa
kylmäketju on säilytettävä myös kesällä tapahtuvan kuljetuksen aikana. Näin
tehdään kuitenkin harvoin käytännön syistä. Jos käyttäjä avaa pullon heti sen
vastaanottamisen jälkeen ilman, että sitä on pantu jääkaappiin vähintään
kuudeksi tunniksi, suuri osa klooridioksidista karkaa.
 
Lisäksi riippumatta siitä, käytätkö pulloa, säilyvyysaika on rajoitettu kolmeen tai
neljään kuukauteen jääkaapissa, eikä sitä voi pidentää millään muulla tavalla.
Siksi ei useinkaan kannata ostaa useita pulloja käyttövalmiita CDS-valmisteita
varastointia tai kriisitilanteita varten. Vaikuttavan aineen pitoisuus laskee
tasaisesti heti valmistusprosessin jälkeen, varastoinnin ja toimituksen aikana
sekä asiakkaalle.
 
Johtopäätös: Kun CDS:n käyttöprotokolla on aina sama ja toistettavissa
kaikkialla maailmassa, on valitettavasti vaikeaa saavuttaa aina sama annos
samalla klooridioksidipitoisuudella käyttövalmiin ja hyvin siedetyn CDS:n
avulla.
 
Taustat
 
Vaihteleva ja laskeva pitoisuus
Valitettavasti kaikki tämä johtaa usein siihen, että käyttövalmiiden CDS:ien
käyttäjät työskentelevät aina tuntemattomalla ja jatkuvasti pienenevällä
klooridioksidipitoisuudella, mikä johtaa väistämättä erilaisiin annostuksiin ja
tuloksiin.
 
Puhdas kloori
Koska useimmat käyttövalmiit CDS-liuokset saadaan tislausprosessin jälkeen
aktivoidusta klassisesta MMS:stä, myös tässä tapauksessa esiintyy pientä
saastumista vapaalla kloorilla. Tislauksen aikana liuokseen menee halutun



klooridioksidikaasun lisäksi pieniä määriä puhdasta klooria. Erityisen herkille
henkilöille voi aiheutua samoja haittoja kuin klassisessa MMS:ssä.
 
Ei vakiintunut
Marburgin yliopiston tutkimuksen mukaan tislaamalla tuotettu CDS ei ole
kovin stabiilia ja hajoaa melko nopeasti (jopa jääkaapissa).
 
PÄIVITYS: Käyttövalmiiden CDS:ien annostelu
Alussa CDS:n annostelussa tehtiin monia virheitä. Tohtori Andreas Kalcker
tietää useissa espanjalaisissa yliopistoissa sian mahalaukuilla tehdyistä kokeista,
että MMS:n nauttimisen jälkeen mahahappo voi tuottaa jopa seitsemän kertaa
enemmän klooridioksidia. Tästä syystä ensimmäiset muuntokertoimet
MMS:stä CDS:ään, jotka olivat 1:4 tai 1:7, olivat aivan liian heikkoja.
Tieteellisesti oikean muuntokertoimen määrittäminen ei ole myöskään
mahdollista, koska kyseessä on dynaaminen prosessi, johon vaikuttavat monet
parametrit, kuten lämpötila, tiheys jne.
 
Tohtori Andreas Kalcker suosittelee CDS:n annostelua vain millilitroina eikä
pisaroiden laskemisen avulla. Annostelupipetti, jossa on ml:n merkintä
(muoviruisku ilman kanyylia), on suositeltava, jotta annostelu olisi
maailmanlaajuisesti tasaista.
 
 

Karkea muuntokerroin MMS = CDS on:
 
Ulkoisia sovelluksia varten:

3 aktivoitua tippaa MMS:ää vastaa noin 1 ml CDS:ää.
(CDS:n osalta noin 0,3 %:n klooridioksidiliuoksella, eli 3 000 ppm).

 
 

Suun kautta käytettäväksi (mahahapon vaikutuksesta):
1 aktivoitu pisara MMS:ää vastaa noin 1 ml CDS:ää.

(CDS:n osalta noin 0,3 %:n klooridioksidiliuoksella, eli 3 000 ppm).
 
Jos siis tähän mennessä oli otettu 3 aktivoitua tippaa klassista MMS:ää suun
kautta, CDS:n käytön myötä määrä on nyt 3 ml, joten määrä on
kolminkertainen!
 



1.6.2.1 UUSI: CDSpure®-ampullit
 
Vuoden 2021 puolivälistä lähtien on tapahtunut toinenkin suuntaa-antava uusi
kehitys, jossa olin merkittävästi mukana:
 
CDSpure® on erittäin puhdasta klooridioksidiliuosta, jonka puhtaus on 2 990
ppm, sillä 3 000 ppm:stä alkaen tuotteeseen on kiinnitettävä huomattavasti
enemmän varoitusmerkintöjä.
 
Tätä tarkoitusta varten puhdas klooridioksidikaasu liuotetaan perusteellisesti
demineralisoituun ja nanosuodatettuun veteen erityisessä valmistusprosessissa.
CDSpure® on pH-neutraali ja CDSplus®:n tavoin kloorivapaa (ei sisällä
alkuainetta eikä siten myrkyllistä klooria).
 
CDSpure® toimitetaan aluksi 5 ml:n lasiampulleissa juomaveden
desinfiointiin. Lasisen ampullin ansiosta näitä voidaan säilyttää
jäähdyttämättöminä (!) vähintään viisi vuotta. Lisäksi lasiampulli on valmistettu
kirkkaasta lasista, jotta CDS-liuoksen keltainen sävy ja siten
klooridioksidipitoisuus voidaan nähdä suoraan.
 
CDSpure® on käyttövalmis CDS-liuos, joka annostellaan ja käytetään samalla
tavalla kuin perinteiset CDS/CDL-liuokset tai CDSplus®. CDS-liuoksiin
verrattuna sen etuna on, että se säilyy vuosia ilman jäähdytystä.
 
 
 
 
 
*oikeudellinen huomautus:
CDSpure® ja CDSplus® ovat AQUARIUS pro life Limitedin (www. aquarius-
prolife.com) rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 



1.6.3 Menettelyt, joita ei enää suositella.
 
Seuraavassa kuvataan lyhyesti eräitä muita CDS-ratkaisujen
tuotantomenetelmiä, mutta niiden monimutkaisuuden, virhealttiuden ja
uudempien ja parempien ratkaisujen vuoksi niitä ei suositella laajalle
käyttäjäkunnalle.
 
MMS:n klassisessa aktivoinnissa on aina happoylijäämää. Tämän vuoksi hyvin
varhaisessa vaiheessa oli yritetty neutraloida tämä happoylijäämä esimerkiksi
lisäämällä veitsenkärjellä natriumbikarbonaattia (jota kutsutaan myös nimellä
natriumvetykarbonaatti, Kaiser-sooda, Bullrich-suola tai leivinjauhesooda).
Tällöin se vaahtoaa hetkeksi. Tällä välin Jim Humble Group on siirtynyt pois
tästä maailmanlaajuisesta menetelmästä, koska se näyttää heikentävän
klooridioksidin tehokkuutta. Nyt käytetään natriumbikarbonaattia
pikemminkin MMS:n yliannosten kanssa vastalääkkeenä. Lisäksi on olemassa
parempia menetelmiä ja keinoja pH-neutraalin liuoksen saamiseksi.
 
Niin sanotussa Gefeu-menetelmässä natriumkloriitti aktivoidaan kokonaan
happomäärällä, joka lasketaan erikseen aktivaattorista riippuen, jotta
saavutetaan mahdollisimman suuri klooridioksidikaasun saanto. Liuos ei
kuitenkaan ole pH-neutraali, eikä sen eduissa ollut mielestäni mitään järkeä.
 
Koska MMS-setin voi joka tapauksessa ostaa melko halvalla ja se riittää yleensä
perheelle yli kahdeksi vuodeksi, aiotut kustannussäästöt voivat olla vain
vähäisiä. Riippumatta siitä, toimiiko täysin aktivoitu MMS paremmin tai
siedetäänkö sitä paremmin edelleen pH:n ja happamien aineiden välisessä
ympäristössä, ei ole riittävästi selkeää kokemusta.
 
Lisäksi saattaa olla mahdollista, että juuri MMS:n jälkiaktivoituminen vatsassa,
jonka tohtori Andreas Kalcker on havainnut, edistää sen parempaa
(hidastavaa) vaikutusta. Lisäksi Gefeun menetelmää suositellaan myös
viinihapon ja muiden happojen käyttämiseksi aktivaattorina, mitä Jim Humble
ei missään vaiheessa maininnut tai suositellut. Orgaaniset aktivaattorit on myös
nimenomaisesti suljettu pois juomaveden desinfioinnissa, jota säännellään
hyvin tarkasti lailla, koska silloin liuokseen jää jäännösmolekyyli ja koko asia
muuttuu nopeammin uudelleen pöpöksi. On olemassa vaihtoehtoisia
lääkäreitä, jotka nimenomaisesti varoittavat erityisesti viinihapon käytöstä.
Lisäksi suositellaan täysin erilaisia pitoisuuksia ja annostuksia kuin Jim
Humblen MMS/CDS-1000-protokollissa. Ihmettelen, mistä he ovat keränneet



sen suuren kokemuspohjan, ennen kuin he antavat tällaisia suosituksia
julkisesti.
 
Monet ymmärtämiseen liittyvät kysymykset, jotka nousevat yhä uudelleen esiin
foorumeilla tai seminaareissani, rohkaisevat minua olemaan suosittelematta tätä
menetelmää suurelle yleisölle. Tämä itsenäisesti kehitetty sivuhaarukka ottaa
toisaalta etäisyyttä Jim Humbleen, mutta toisaalta kirjaa samojen tautien kanssa
saavutetut menestykset oman menetelmänsä tilille. Lisäksi Gefeun menetelmä
on tietääkseni täysin tuntematon Saksan ulkopuolella maailmanlaajuisessa
MMS-yhteisössä.
 
CDH oli MMS-ryhmän yritys saada tislaamalla saatu CDS-liuos kestämään
pidempään. Tätä tarkoitusta varten CDS:ään tiputettiin natriumkloriittia
uudelleen ja uudelleen testiliuskoilla tehtyjen mittausten jälkeen. Tämä on
ammattilaisten juttu ja minusta liian monimutkaista massoille; lisäksi tämä
menetelmä johtaa jälleen vain pH-arvoltaan neutraaliin liuokseen.
 
CDI (klooridioksidipistokset) on tarkoitettu klooridioksidiliuoksen lihakseen
tai laskimoon antamiseen. Tohtori Andreas Kalcker syöttää
klooridioksidikaasua laimennettuun meriveteen. Näin ollen sen pH on
neutraali, ja sen suolapitoisuus vastaa veren suolapitoisuutta. Lisäksi kylmällä ja
hienosuodatetulla merivedellä näyttää olevan erittäin virkistävä ja
paranemisprosesseja nopeuttava vaikutus, kuten Francisco Coll, Laboratories
Quinton International Alicanten johtaja, esitteli Spirit of Health -kongressissa
2014.
 
VAROITUS: Infuusiot klooridioksidiliuoksilla on varattu lääkäreille,
vaihtoehtohoitajille ja muuten koulutetulle hoitohenkilökunnalle. Ne on
aina suoritettava valvonnassa! Kaikki kaupallisesti saatavilla olevat
MMS-, CDS- ja CDSplus-muunnokset eivät sovellu infuusioihin.
 
Hankintalähteet:
katso www.mms-seminar.com osoitteessa hankintalähteiden kohdalla



1.6.4 Kolmas kehitysvaihe: CDSplus® - kestävä ja vakaa
CDS-järjestelmä.
 
Kolmannessa ja viimeisimmässä kehitysvaiheessa, jota tässä kutsutaan vain
CDSplus®:ksi, yhdistyvät klassisen MMS:n edut ja CDS:n parempi sietokyky.
Tässä pullossa on nestemäinen komponentti ja erillinen, tarkkaan sovitettu
aktivointitabletti. Alhaisen pitoisuuden vuoksi tämä nestemäinen komponentti
ei ole vaarallinen eikä syövyttävä (kuten esimerkiksi MMS). Aktivoimattomassa
tilassa tämä tuote voidaan säilyttää jäähdyttämättömänä vuosia, aivan kuten
klassinen MMS.
 
Aktivointi CDSplus:
 

         
 
Heitä tarvittaessa aktivointitabletti annospussista nestemäiseen komponenttiin,
sulje ja ravista pulloa lyhyesti ja odota määritetty aktivointiaika.
Huoneenlämmössä ja sitä korkeammassa lämpötilassa tämä kestää noin 24
tuntia.
 
Näin koko pullon sisältö aktivoituu kerralla ja täydellisesti. Itse
aktivointiprosessi on myös erittäin turvallinen, sillä siinä ei tapahdu spontaania,
väkivaltaista kemiallista reaktiota eikä kaasun ja paineen muodostumista.
 
Aktivoinnin jälkeen käytössäsi on normaali, mutta tuore, stabiloitu
CDS, jonka vakioitu pitoisuus on 3 000 ppm.
 
Välittömästi aktivoinnin jälkeen se on pH-neutraali, hajuton ja mauton, joten
se on erittäin hyvin siedetty. Aivan kuten käyttövalmis CDS, se on säilytettävä
jääkaapissa aktivointiajan jälkeen (valmistajan mukaan se säilyy noin kuudesta
yhdeksään kuukautta), ja se myös annostellaan täsmälleen samalla tavalla kuin
edellinen käyttövalmis CDS.
 
Suuri etu säilyvyysajan lisäksi on se, että saat aina tuoretta CDS:ää, jonka
klooridioksidipitoisuus on vakioitu aktivoinnin jälkeen. Tämä tarkoittaa, että
nyt on vihdoinkin mahdollista tuottaa aina toistettavissa oleva, identtinen



annos maailmanlaajuisesti. CDSplus®:n kehitys on suojattu patentilla*, mutta
se on kuitenkin saatavilla yhä useammalta jälleenmyyjältä maailmanlaajuisesti.
 
PÄIVITYS: CDSplus®:n annostelu
Koska CDSplus® on aktivoinnin jälkeen lähes identtinen käyttövalmiiden
CDS-liuosten kanssa, kaikki seuraavat CDS:ää koskevat selitykset ja
annosteluohjeet pätevät myös CDSplus®:een.
 
 
Ulkoisia sovelluksia varten:

3 aktivoitua tippaa MMS:ää vastaa noin 1 ml CDS:ää.
(CDS:n osalta noin 0,3 %:n klooridioksidiliuoksella, eli 3 000 ppm).

 
 

Suun kautta käytettäväksi (mahahapon vaikutuksesta):
1 aktivoitu pisara MMS:ää vastaa noin 1 ml CDS:ää.

(CDS:n osalta noin 0,3 %:n klooridioksidiliuoksella, eli 3 000 ppm).
 
Jos siis tähän mennessä oli otettu 3 aktivoitua tippaa klassista MMS:ää suun
kautta, CDS:n käytön myötä määrä on nyt 3 ml, joten määrä on
kolminkertainen!
 
Annostelupipetti, jossa on ml:n merkintä (muoviruisku ilman neulaa), on
suositeltava, jotta annostelu olisi maailmanlaajuisesti tasaista.
 
 
Taustat
 
Aktivointi
CDSplus®:n kanssa koko pullo on aktivoitava kerran ennen käyttöä.
 
Standardoitu pitoisuus
Pullon yksinkertainen ja turvallinen aktivointi tuottaa tarvittaessa täysin
tuoretta klooridioksidiliuosta. Nestemäisen komponentin ja aktivointitabletin
täsmällisen yhteensovittamisen ansiosta klooridioksidipitoisuus on aina halutun
0,3 prosenttia tai 3 000 ppm. Ainoastaan tämän konsentraation avulla, jonka
kuka tahansa maallikko voi aina valmistaa samalla tavalla, saavutetaan sama
tarkkuus kuin klassisilla MMS-käytäntöjen käyttöprotokollilla.
 
Puhdas kloori
CDSplus®:n muotoilu- ja aktivointiprosessi on ainoa tuntemani prosessi, jossa
vapaata klooria ei voida mitata välittömästi aktivoinnin jälkeen. Näin ollen
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MMS:n ja CDS:n kaltaista kloraattien aiheuttamaa mahdollista
mikromyrkytystä ei voi esiintyä. Tätä CDSplus®:n ominaisuutta on toistaiseksi
aliarvioitu täysin, kuten ensimmäiset kenttäraportit jäljempänä osoittavat.
 
Vakautettu
CDSplus®:ssä käytetty patentoitu puskurijärjestelmä varmistaa, että tuotettu
klooridioksidiliuos on stabilisoitu ja siten yleensä säilyvyydeltään pidempi kuin
valmiit CDS-liuokset (jotka on tuotettu tislaamalla). Säilytys jääkaapissa on
kuitenkin suositeltavampaa, jotta säilyvyys pitenee kuudesta yhdeksään
kuukauteen.
 
* Oikeudellinen huomautus:
CDSplus® on AQUARIUS pro life Limitedin (www. aquarius-prolife.com)
rekisteröity tavaramerkki.



1.6.5 Klooridioksidituotteiden vertailu
 

ClO2-tuotteet   Vaihe 1: MMS   Vaihe 2: CDS   Vaihe 3:
CDSplus®

Aktivointi
Tarvittavat kyllä ei kyllä

Säilyvyysaika
ennen aktivointia

enintään 5
vuotta

6 kuukautta
tuotannosta enintään 7 vuotta

Säilyvyys
aktivoinnin
jälkeen

max. 24 tuntia
lasipullossa

6 kuukautta
tuotannosta 9-12 kuukautta

Liuos stabiloitu? ei ei kyllä
Säilytä
jäähdytettynä ei kyllä, aina ei

Kemialliset
vaarat kyllä ei ei

Klooridioksidi-
Keskittyminen

erittäin hyvin
toistettavissa

vaihtelee
suuresti

aina tasan 0,29
%/ 3 000 ppm.

pH-arvo
seuraavien
arvojen mukaan
Aktivointi

Erittäin hapan 
(2–3)

pH-neutraali 
(6,5–7,0)

pH-neutraali 
(6,5–7,0)

Maku vahvasti lievä lievä
Haista hyvin pitkälti lievä lievä
Kloorivapaa*
aktivoinnin
jälkeen

ei ei kyllä

Kloraatin
muodostumisen
aiheuttama vaara

kyllä kyllä ei

Yhteensopivuus 45–50 % 80–100 % 90–100 %

Hinta 2 x 100 ml 
noin 18-22 €

100 ml 
noin 15-30 €

100 ml n. 25 €
250 ml n. 49 €



Selitykset
* Kloorivapaa: Toisin kuin aiemmin oletettiin, klassista MMS:ää aktivoitaessa
ei synny ainoastaan haluttua aktiivista ainesosaa, klooridioksidia, vaan aina
myös pieniä määriä puhdasta klooria. Puhdas kloori reagoi erittäin
aggressiivisesti lähes kaikkien reaktiokumppaneiden kanssa, ja kloraatin
muodostumisen vaara on olemassa.
 
Kloraatit, kuten esimerkiksi Weed-Ex, voivat näissä pienissä määrissä olla
voimakkaan hajun ja maun lisäksi myös syy MMS:n huonompaan sietokykyyn.
Myös tislaamalla (aktivoidusta MMS:stä) tuotettu CDS sisältää siten pieniä
määriä vapaata klooria. Tämä vapaa kloori voidaan sitoa melko hyvin
lisäämällä vähintään yksi tippa DMSO:ta jokaiseen MMS- tai CDS-annokseen
juuri ennen nauttimista (ks. luku DMSO:sta). Uudessa CDSplus®:ssä
patentoidun prosessin ansiosta puhdasta klooria ei sen sijaan muodostu
aktivoinnin aikana.
 

1.6.6 Milloin otan mitä?
 
Pitäisikö minun siis kaikkien näiden etujen vuoksi käyttää vain CDSplus® -
järjestelmää? Ei, käytän edelleen MMS:ää esimerkiksi jalka- ja täyskylpyihin
(CDS/ CDSplus® olisi täällä aivan liian kallista) ja kaikkialla, missä halutaan
kaasuttaa ja siten desinfioida haavoja tai huoneita ja esineitä.
 
Suurten määrien klooridioksidikaasun tuottaminen onnistuu vain klassisen
MMS:n kanssa. Suun kautta tapahtuvaan nauttimiseen käytän kuitenkin
pääasiassa CDSplus®-valmistetta. Seminaareista tiedän, että viidestä kuuteen
kymmenestä uudesta tulokkaasta keskeyttää MMS-kuurin ennenaikaisesti
hajun, maun ja/tai pahoinvoinnin vuoksi. CDSplus®:n kanssa sen sijaan kaikki
kymmenen pysyvät yleensä mukana loppuun asti.
 
Lisäksi CDSplus®-valmistetta voidaan käyttää paljon suurempina annoksina
akuutteihin sairauksiin ilman pienintäkään sivuvaikutusta (tähänastinen
kokemus). Pitkän säilyvyysajan ilman jäähdytystä (ennen aktivointia) ja
toistettavissa olevan samanarvoisen klooridioksidipitoisuuden ansiosta
käytännöllisempi CDSplus® todennäköisesti voittaa keskipitkällä aikavälillä
käyttövalmiit CDS-tuotteet, ja toivottavasti myös hinta kehittyy alaspäin.
Monissa maissa, joissa on pitkät ja kuumat kesät, käyttövalmis CDS ei olisi
toimituskelpoinen moneen kuukauteen.





1.6.7 Ensimmäiset kokemuskertomukset CDSplus®:n
kanssa
 
Tohtori Andreas Kalcker näkee CDS:n etuna muun muassa sen, että sitä
voidaan annostella paljon korkeammalle, eli elimistöön voidaan syöttää
suurempi määrä klooridioksidia päivässä kuin klassisella MMS:llä. Näillä
määrillä ripuli olisi MMS:n sivuvaikutus yksinkertaisesti happamuuden vuoksi.
Kirjassaan CDS/MMS - Heilung ist möglich (CDS/MMS - parantuminen on
mahdollista) hän kertoo naisesta, jolla oli rintasyöpä loppuvaiheessa ja joka oli
saavuttanut muuten erittäin harvinaisen spontaanin paranemisen suurilla
päivittäisillä CDS-annoksilla kuuden kuukauden kuluessa. CDS:n ominaisuudet
ovat siten siirrettävissä CDSplus®:een.
 
Kerri Rivera, Cure Autism -kirjan kirjoittaja, on innoissaan siitä, miten
yksinkertaista on tuottaa standardoituja CDS-lausuntoja tabletilla toimivalla
CDSplus®-järjestelmällä. Pitkän säilyvyysajan aktivoimattomassa tilassa hän
tunsi tähän mennessä vain klassisesta MMS:stä. Ainoastaan 3000 ppm:n
klooridioksidiliuoksen toistettavissa oleva tarkka valmistus ilman kemian
tuntemusta ja ilman mittaliuskoja mahdollistaa maailmanlaajuisen
standardisoidun käytön. Lisäksi epäillään, että CDSplus®:n selvästi parempi
yhteensopivuus perustuu puhtaan kloorin täydelliseen puuttumiseen. Tähän
mennessä tämä ei ollut mahdollista MMS:n ja CDS:n tislauksen avulla. Heille
on nyt mahdollista antaa jopa 50 ml CDS:ää päivässä.
 
Tohtori Wassil Nowicky, joka on kehittänyt Ukrain-nimisen
vaihtoehtoisen syöpälääkkeen, joka on peräisin käenkaaliöljystä, kertoi omista
kokemuksistaan. Hän oli yllättynyt siitä, että hänen vanhat syyliensä putosivat
pois jo kolmen tai neljän päivän kuluttua CDSplus®:n suun kautta
nauttimisesta ja hieromisesta. Ukrainansa kanssa hän oli huomannut: Mitä
puhtaampi keho on, sitä intensiivisemmin Ukrain voi työskennellä (jopa 500
kertaa!).
 
Tohtori Nowickyn mukaan Ukrainan tehokkaan alkuannostelun jälkeen
vaikutus valitettavasti vähenee seuraavien annostelujen yhteydessä
muodostuvien hajoamistuotteiden vuoksi. Tästä syystä hän on nyt yhdistänyt
Ukrainan protokollaansa CDSplus®:n antamiseen.
 
Ensin potilas saa 5 päivää Ukrainia, sitten 5 päivää 20 ml CDSplus®-
valmistetta päivässä suun kautta annettavan CDS-1000-protokollan kanssa.
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Tämän jälkeen potilas saa 10 päivää Ukrainia ja toiset 10 päivää Ukrainia,
johon liittyy suuriannoksinen C-vitamiini. Tämän jälkeen CDS-1000-
protokollaa, jossa CDSplus®-valmistetta annetaan 20 ml päivässä, käytetään
20 päivän ajan Ukrainan hoitotauon aikana. Sen jälkeen vuorottelevat 20
päivän Ukrain-annos ja 20 päivän CDSplus®-annos. Huomautus: Ukrain on
tällä hetkellä saatavilla vain häneltä Wienissä ja vain lääketieteellisiin
tutkimustarkoituksiin.
 
Tohtori Dietrich Klinghardt, kansainvälisesti tunnustettu vaihtoehtolääkäri,
jolla on klinikoita Yhdysvalloissa ja Saksassa, oli yllättynyt CDSplus®:n
korkeasta puhtaudesta (sataprosenttisesti kloorivapaa suoraan aktivoinnin
jälkeen). Herxheimerin reaktio selittää vain muutamia tapauksia, joissa
klooridioksidiliuosten nauttimisen jälkeen on ilmennyt huonovointisuutta.
Puhtaan kloorin osuudet aktivoidussa MMS:ssä ja tislatussa CDS:ssä ja siihen
mahdollisesti liittyvä kloraatin muodostuminen voisivat olla pikemminkin
luotettava selitys. Tämän puhtaan tuotteen ansiosta paljon suuremmat
annokset ovat nyt mahdollisia ilman tunnettuja sivuvaikutuksia. Tohtori
Klinghardt on yksi ensimmäisistä maailmanlaajuisesti tunnetuista ja
arvostetuista vaihtoehtolääkäreistä, jotka sisällyttävät MMS-/CDS-käytännöt,
erityisesti peräruiskeet, kiinteästi hoitoprotokolliinsa.
 

1.6.8 MMS kriisivalmiudessa
 
On monia syitä, miksi kriisitilanne voi syntyä jopa Euroopan sydämessä:
parhaillaan tarkoituksellisesti lietsottava pandemia, väitetty terrorismin uhka,
luonnonkatastrofit, valuutan romahtaminen, sisällissota, muutokset auringon
aktiivisuudessa tai ilmastossa.
 
Kriisitilanteessa ensimmäinen asia, joka usein tapahtuu, on se, että sähköt
katkeavat määräämättömäksi ajaksi. Monet ukrainalaiset osaavat kertoa tästä
asiasta. Harva tietää tämän tosiasian todellista laajuutta hemmotellussa
Euroopassa. Ilman sähköä pumput eivät toimi, eikä vedenpaine ole korkealla.
Vesi saattaa juosta vielä jonkin aikaa pohjakerroksen hanasta, mutta kaikkien
yläkerran kerrosten on saatava elintärkeää vettä muualta.
 
Lisäksi kriisitutkimuksen mukaan Saksan huoltoasemista ei kahdella prosentilla
ole varageneraattoria, mikä tarkoittaa, että polttoainetta ei voida pumpata tai
tankata. Seuraavina päivinä tämä tarkoittaa sitä, että kuorma-autot eivät voi
enää tuoda ruokaa ja juomaa kaupunkiin, ja myös roskat jäävät lojumaan.



 
Ihminen voi yleensä olla jopa 30 päivää syömättä, mutta ei kolmea päivää
juomatta. Nyt on tarpeen kerätä sadevettä tai ottaa vettä läheisestä joesta tai
lammesta ja varastoida se. Varastoitu vesi alkaa kuitenkin levitä ja itää
muutaman päivän kuluttua ja muodostaa vaarallisia biokalvoja. Kulutus olisi
silloin hengenvaarallista ilman keittämistä.
 
Tässä tapauksessa liikkuva MMS-sarja on erittäin hyödyllinen, kun halutaan
steriloida vettä tuntemattoman puhtauden lähteistä ja säilyttää se turvallisesti.
Mutta koska veden puute rajoittaa myös henkilökohtaista hygieniaa ja keittiön
siivousta, hygienian puute uhkaa sairauksia. Myös täällä ennaltaehkäisyssä
esimerkiksi asunnon kaasujen poistaminen (ks. MMS-vinkit) tai kehon tai
esineiden suihkuttaminen MMS-suihkeella voi olla erittäin hyödyllistä.
 
Jos joudut poistumaan asunnosta pidempiaikaisen kriisin sattuessa, mikään
kiinteästi asennettu vedensuodatin, joka toimii vain vedenpaineella, ei enää
auta - mutta kaksi helposti kuljetettavaa MMS-pulloa auttavat. Sinun ei siis
tarvitse olla suun kautta otettavien MMS-sovellusten puolestapuhuja tai
aktiivinen käyttäjä, jotta voit käyttää juomaveden käsittelytuotteita järkevästi.
 
Edes edellä kuvattuja normaaleina aikoina ei voi luottaa sataprosenttisesti
hanasta saatavan juomaveden laatuun. Valitettavasti vuoden 2013 lopussa
Warsteinissa oli satoja sairastuneita ihmisiä ja lopulta ainakin kolme
kuolemantapausta, jotka johtuivat juomavedessä olleesta legionellasta.
Panimon jätevesi oli pahasti saastunut bakteereilla, eikä myöhempi
jätevedenpuhdistamo pystynyt puhdistamaan sitä kokonaan.
 
Johtopäätös: Minusta MMS-sarja kuuluu jokaiseen kotitalouteen jo pelkästään
kriisivalmiuden vuoksi. Se on edullinen, kestävä, vie vähän tilaa ja on
monikäyttöinen, kuten sveitsiläinen armeijan veitsi.



1.6.9 Juomavesituotteiden lähteet
 
Klooridioksidituotteet on hyväksytty maailmanlaajuisesti muun muassa
juomaveden desinfiointiin, ja niitä on laillisesti saatavilla markkinoilla.
 
Mutta älkää kysykö palveluntarjoajilta MMS-sovellusprotokollia Jim
Humblen mukaan!
 
Nämä eivät saa eivätkä aio antaa mitään tietoja tästä oikeudellisista syistä. Sama
koskee kalsiumhypokloriitin (MMS2) toimittajia altaan puhdistusaineena. Tätä
"muunlaista" lääkkeen käyttöä ei ole hyväksytty, ja tällaiset itsehoidot tehdään
aina omalla vastuulla.
 
Kuten luvussa MMS kriisien ennaltaehkäisyssä ja MMS-vihjeissä on kuvattu, MMS
kuuluu mielestäni jokaiseen kotitalouteen, vaikka et haluaisikaan tehdä Jim
Humblen mukaan terveyssovelluksia.
 
Koska monet pyynnöt klooridioksidituotteiden hankintalähteistä tulevat
monista maista, joissa on paikallisesti erilaisia valmistajia, toimittajia,
koostumuksia ja laatuja, ja koska emme pysty testaamaan kaikkia niitä koko
ajan, ilmoitamme seuraavasta hankintalähteestä AQUARIUS pro life -merkin
juomavesituotteille:
 

www.aquarius-prolife.com
 
Tuotteet valmistetaan täysin Saksan tiukan juomavesiasetuksen mukaisesti, ne
ovat viimeisimpien koostumusten ja kehitysvaiheiden mukaisia (mukaan lukien
CDSplus®), ne on pakattu turvallisesti ja niiden mukana toimitetaan ohjeet
yhdellätoista kielellä. Lisäksi verkkokauppaa voidaan käyttää yli yhdellätoista
kielellä, ja ennen kaikkea se toimittaa maailmanlaajuisesti. 

Tiedämme näiden tuotteiden laadun. On varmasti muitakin lähteitä,
joilla on hyvä laatu ja samanlainen nimitys, mutta meillä ei ole
kokemusta, emmekä voi kommentoida niitä. Valmistajien tuotetietoja ja
käyttöturvallisuustiedotteita on aina noudatettava. Huomioi myös
varoitukset vanhentuneista tuotteista ja valmisteista alla olevassa
kohdassa Tärkeitä varoituksia!



1.6.10 Tärkeitä varoituksia
 
Monet käyttäjät kyselevät jatkuvasti kysymyksiä, jotka osoittavat, että jotain on
ymmärretty väärin tai tehty väärin. Siksi tässä on joitakin tärkeitä varoituksia.
 
Älä käytä MMS- ja CDSplus® -komponentteja erikseen.
Älä koskaan käytä yhtä komponenttia yksinään kaksikomponenttisten
tuotteiden kanssa (esimerkiksi klassisen MMS:n tai CDSplus®:n kanssa)! Älä
myöskään koskaan niele CDSplus®:n aktivointitablettia. Sitä käytetään
yksinomaan tuotteen mukana toimitetun nestemäisen erikoiskomponentin
aktivointiin. Tämä nestemäinen komponentti ei ole puhdasta vettä!
 
Tuotteet, joiden pitoisuus on suurempi kuin 3 000 ppm tai 0,3
prosenttia.
Jotkut toimittajat tarjoavat CDS-liuoksia, joiden pitoisuus on yli 0,3 prosenttia
tai 3 000 ppm. Huomattavasti korkeammissa pitoisuuksissa kaasupitoisuus
pullon nestepinnan yläpuolella voi saavuttaa räjähdysalttiita arvoja. Kun
siirrytään 3 000 ppm:n levitysprotokollaan, on lisäksi helppo hämmentyä ja
levittää liian vähän tai liikaa.
 
CDS/CDL-tuotteet, jotka eivät ole pH-neutraaleja 3 000 ppm:n
lämpötilassa.
Monet näistä tuotteista, joita mainostetaan CDS:llä tai CDL:llä, eivät ole pH-
neutraaleja 3000 ppm:n pitoisuudessa, ja näin ollen ostat itse asiassa vain
muutaman pisaran erittäin kallista aktivoitua perinteistä MMS:ää. Tohtori
Andreas Kalckerin määritelmän mukaan CDS:n tärkein ominaisuus on
klooridioksidiliuoksen pH-neutraalius noin 3 000 ppm:n pitoisuudessa.
 
Älä valmista CDS-tislettä itse!
Älä koskaan tee CDS-tislettä itse Andreas Kalckerin YouTubessa olevien
elokuvien mukaan. Pelkästään väärän putkimateriaalin valinta voi aiheuttaa
putkien tarttumisen toisiinsa. Tämä aiheuttaa yhä suurempaa painetta, joka voi
sitten aiheuttaa verisuonten puhkeamisen. Muilla tislausmenetelmillä
(esimerkiksi jääkaappimenetelmällä, jossa käytetään float-lasia) saadaan vain
heikko 300 ppm:n pitoisuus, ja tällöin on muunnettava uudelleen kaikki
pöytäkirjat.
 
Aktivoi enintään 30 tippaa MMS:ää kerralla.



Älä koskaan aktivoi yli 30 tippaa klassista MMS:ää. Vaikka tarvitsisit enemmän,
esimerkiksi suuren sadevesisäiliön sterilointiin, aktivoi enintään 30 tippaa ja
lisää ne steriloitavaan veteen. Aktivoi sitten toiset 30 tippaa ja lisää ne veteen ja
niin edelleen. Työskentele näiden yli 30 tippaa sisältävien määrien kanssa aina
hyvin ilmastoidussa tilassa. On parempi ja turvallisempaa saavuttaa tavoite
vaiheittain kuin aktivoida kaikki kerralla.
 
Jos nestettä vuotaa, laimenna aina vedellä.
Jos olet kaatanut aktivoitua klassista MMS:ää, huuhtele ja puhdista se aina
runsaalla kirkkaalla vedellä, koska se on pH-arvoltaan hapanta. Sama pätee
vähäisemmässä määrin CDS/ CDSplus® -ratkaisuihin. CDS/ CDSplus® on
pH-neutraali, mutta klooridioksidilla voi silti olla lievästi hapettava ja siten
värjäävä vaikutus kankaisiin ja pintoihin.
 
Muut prosessit ja muotoilut
Klooridioksidin tuottamiseen on monia muita prosesseja, erityisesti kahdesta
puhtaasti kuivasta komponentista. Tietääkseni ne on kuitenkin hyväksytty
muihin teknisiin sovelluksiin eikä juomaveden käsittelyyn Saksassa.
 
Älä käytä teollisuusastioiden kokoja
Jotta voit käyttää klooridioksidituotteita teollisissa säiliökokoluokissa, sinun on
saatava kattava koulutus klooridioksidin käsittelystä. Räjähdys- tai
tukehtumisvaara syanoosin vuoksi on yksinkertaisesti hyvin todellinen näillä
suurilla tehoainemäärillä. Kustannussäästöt eivät ole niin suuret, että näitä
riskejä kannattaisi ottaa.
 
DMSO tuo kaiken syvyyteen ja värinpoistoon vaatteita.
Myös tehoaineen tehosteaineen DMSO:n (dimetyylisulfoksidikäsittelyssä on
noudatettava varovaisuutta. DMSO on vahva orgaaninen liuotin, mikä
tarkoittaa, että se poistaa värin monista aineista. Jos DMSO:ta läikkyy, se on
imeytettävä tai pestävä pois runsaalla vedellä. DMSO voi liuottaa kumia
(esimerkiksi kumikäsineitä), mutta se ei ole syövyttävää. DMSO tuo
klooridioksidin lisäksi kaiken syvempiin kudoksiin, myös lian. Työskentele siksi
aina puhtaasti käyttöalueella. Luvussa 1.7.3 saat lisätietoja tästä.



1.7 Muita apuvälineitä

1.7.1 MMS2 - Kalsiumhypokloriitti
 
Jim Humble oli suositellut MMS2:ta laajentaakseen käyttömahdollisuuksia
vakavissa sairauksissa, joissa MMS1 eli natriumkloriitti ja aktivoiva happo tai
CDS-liuokset eivät auttaneet tai eivät auttaneet riittävästi. MMS2 perustuu
myös kemikaaliin, joka on hyväksytty juomaveden sterilointiin.
Kalsiumhypokloriitti otetaan rakeina kapselissa. Aktivaattori on tässä
tapauksessa vesi. Näin kehossa muodostuu hypokloorihappoa
(hypokloorihappoa).
 
Kehon immuunijärjestelmä käyttää normaalisti tätä hypokloorihappoa itse
tappaakseen bakteereja. Valkosolut ympäröivät patogeenisen pöpön ja
hajottavat sen tämän hapon avulla. Teorian mukaan kroonisesti sairaat ihmiset
tuottavat tätä happoa liian vähän esimerkiksi siksi, että heiltä on loppunut sen
lähtöaineet. Eräs erikoislääkäri oli itse asiassa ilmoittanut tohtori Andreas
Kalckerille, että ihmisillä, joiden veressä on myeloperoksidaasin (MPO)
puutos, on tällainen heikkous tappaa riittävästi bakteereja. Tätä olisi
ehdottomasti tutkittava lisää.
 
MMS2-kapselien nauttimisprotokolla
Jim Humble suosittelee, että otat päivittäin enintään 4 x 1 kapselia, joista kukin
sisältää 400 mg kalsiumhypokloriittia, 2-3 suuren vesilasillisen kera.
Ihannetapauksessa olisi käytettävä MMS-2000-protokollaa. Tässä kapselin
vuorotteleva ottaminen on liitetty MMS-1000-/CDS-1000-protokollaan siten,
että MMS1/CDS otetaan kerran ja MMS2-kapselit seuraavan tunnin aikana.
Tohtori Oswald neuvoo ottamaan paljon pienempiä annoksia kapselia kohti.
 
VAROITUS: Älä ota vahingoittuneita kapseleita! Jos olet joutunut
kosketuksiin rakeiden kanssa, pese kaikki huolellisesti runsaalla
vedellä!
 
Jos kapseli rikkoutuu niellessäsi tai jos tunnet olosi huonoksi kapselin
ottamisen jälkeen, sinun on aina juotava lisää vettä. Laimentaminen auttaa
tässä parhaiten!
 
Itse jouduin aina röyhtäilemään useammin 20-30 minuutin kuluttua kapselin
ottamisesta, ja haju levisi ikään kuin olisin juonut koko altaan uinnin aikana.



Monet työpajan osallistujat raportoivat myös tästä, mutta se on kuitenkin
enemmänkin hauskaa kuin epämiellyttävää tai vaarallista. Muutama tunsi lievää
pahoinvointia, mutta se korjaantui nopeasti toisella suurella vesilasillisella.
Muita haittavaikutuksia ei ole toistaiseksi raportoitu.
 
Kokemus MMS2:sta
Kaikki MMS-tietämyksemme perustuu viime kädessä käyttäjien tiivistettyyn
kokemustietoon ja heidän palautteeseensa. Meillä on noin 100-200 kertaa
vähemmän kokemuskertomuksia MMS2:sta kuin MMS1:stä. Sitä ei oteta
päivittäisiin vähäpätöisiin infektioihin, vaan silloin kun sairaudet ovat
hengenvaarallisia.
 
Minulle raportoidut kokemukset ovat kuitenkin hyvin lupaavia, erityisesti
sellaisten vakavien sairauksien kohdalla, joissa perinteinen lääketiede ei
yksinkertaisesti pystynyt diagnosoimaan tunnettua sairautta. Tunnen kaksi
käyttäjää, jotka pystyivät pysäyttämään sairautensa etenemisen ja joilla jopa
paraneminen alkoi. Lisäksi tunnen erään käyttäjän, joka on käyttänyt MMS2:ta
kuukausia hajallaan olevan eturauhassyövän vuoksi, ja joka tuntee olonsa
paljon paremmaksi sen avulla ja on suurelta osin lopettanut perinteiset
lääkkeet.
 
Eräällä berliiniläisellä naisella oli lähes kaikki loiset Borreliasta Trichomonadiin
ja Morgellonsiin, ja hän oli hyvin sairas. MMS1:n ja MMS2:n avulla hänen
tilansa parani tasaisesti. Hän ei ole vielä täysin selvinnyt siitä, mutta hän sanoo,
että hän tuskin selviäisi päivästä ilman MMS2:ta.
 
Mielenkiintoista on, että saan paljon raportteja, joissa hevoset ovat
onnistuneet. Esimerkiksi tässä tapauksessa omistajat liuottivat kapselien
sisällön suureen määrään vettä ja antoivat sen eläimen juotavaksi. Se toipui
hyvin vakavasta tulehduksesta, vaikka eläinlääkäri oli turhien toimiensa jälkeen
suositellut sen nukuttamista. Myös tavallisessa laminiitissa (sorkan
sarveiskalvon aseptinen tulehdus) saavutettiin hyviä tuloksia, jos sorkat
laitettiin ämpäriin, jossa oli pieni määrä liuotettua MMS2-granulaattia.
 
Hankintalähteet/kestävyys
Kalsiumhypokloriittikapselien toimituslähteitä on yhä vähemmän, koska
lakisääteiset vaatimukset edellyttävät, että tuotetta tarjoavassa yrityksessä on
koulutettu turvallisuusvastaava. Lisäksi MMS2:n säilyvyysaika on rajallinen,
sillä kapselit haurastuvat ja murenevat nopeasti hapettumisen vuoksi.
 



Hankintalähteet:
katso www.mms-seminar.com osoitteessa hankintalähteiden kohdalla
 
Jotain täysin erilaista ...
Jos minulla olisi uima-allas tai sadevesisäiliö tai oma kaivo, joka on aina itänyt
ja levä, ostaisin kalsiumhypokloriittia rakeina pienessä ämpärissä. Mielestäni
melklooriitti 70/G (esimerkiksi osoitteessa www.melkam.de) on Internet-
tutkimusteni mukaan laadultaan paras tuote. Muista ilmoittaa, että se on
tarkoitettu vain sadevesivesisäiliötäsi varten. Yksi kilo maksaa vain noin 10
€, mutta kemikaalien toimituskulut ovat hieman korkeammat! Muilla
toimittajilla mitattiin laboratoriossa jopa 15 prosenttia liukenemattomia
komponentteja. Tässä Japanista peräisin olevassa tuotteessa on vain 1,6
prosenttia, joten se on luultavasti markkinoiden puhtainta ja turvallisinta
käsitellä. Jos sitten ostat esimerkiksi eBaysta liivatetta tai, mikä on vielä
parempi, selluloosasta valmistettuja tyhjiä kapseleita, joiden koko on 0, voit
täyttää omat desinfiointiainepallosi tuoreeltaan. Tässä on se hyvä puoli, että
voit aloittaa annostelun neljännes- tai puolitäytetyillä kapseleilla tarpeidesi
mukaan ja tehdä vain niin monta kapselia kuin tarvitset.
 
VAROITUS: Kalsiumhypokloriittia käsiteltäessä ja käsiteltäessä on
käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä, ja huoneen on oltava hyvin
tuuletettu. Näin pienen rakeiden ämpärin kaasut voivat ärsyttää silmiä ja
hengitysteitä. Toimi omalla vastuullasi ja omalla riskilläsi ja noudata tuotteen
käyttöturvallisuustiedotetta!
 
... En myöskään tiedä, miksi keksin tämän aiheen vasta nyt.



1.7.2 Natriumhypokloriittiin perustuva MMS2-korvike
 
Viime aikoina on tullut saataville heikkoa (< 1 prosentti)
natriumhypokloriittiliuosta MMS2:n korvikkeeksi. Tämäkin tuottaa lopulta
elimistössä hypokloorihappoa kuten kalsiumhypokloriittipohjainen MMS2.
Tämä liuos annostellaan pisaroina MMS2:sta tuttujen kapseleiden sijasta. Myös
tässä vesi on aktivaattori.
 
WHO (Maailman terveysjärjestö) ja sen mukana monet terveysviranomaiset
maailmanlaajuisesti suosittelevat desinfiointia 5,25-prosenttisella
natriumhypokloriittiliuoksella, jos Ebola-virus saastuttaa (huoneet, vuoteet,
vaatteet jne.). Mielenkiintoista on, että natriumhypokloriitti on sukua MMS2:lle
(kalsiumhypokloriitti), jota käytetään myös juomaveden desinfiointiin.
 
Jos siis natriumhypokloriitti jo tappaa Ebola-viruksen perusteellisesti,
klooridioksidi, joka on 15 kertaa tehokkaampi (juomavesiasetuksen 11 §,
2001), voi tappaa sen vielä enemmän. Klooridioksidi, jonka redox-potentiaali
on 0,95 V, ei kuitenkaan varmasti voi vahingoittaa terveitä kehon soluja, joiden
solujännite on 1,4 V, kun taas Na-triumhypokloriitti, jonka jännite on 1,49 V,
voisi vahingoittaa; mutta tässäkin tapauksessa asia riippuu varmasti
pitoisuuksista.
 
Hankin itselleni myös injektiopullon, mutta en ole vielä kokeillut ajanpuutteen
vuoksi. Koska minulla ei ole omaa kokemusta eikä riittävän suurta
käyttäjäkuntaa, en voi enkä halua antaa suositusta tässä yhteydessä. Oletan, että
koska vaikuttavan aineen pitoisuus on paljon pienempi kuin MMS2-
kapseleissa, tätä liuosta voidaan käyttää enemmän (esimerkiksi 2 x 10 tippaa
aamulla ja illalla). Mutta pysyn kuulolla!
 
Tämä ratkaisu ei ole vakiintunut.



1.7.3 Aktiivinen tehosteaine DMSO
 
DMSO (dimetyylisulfoksidi) on luonnollinen yhdiste, orgaaninen liuotin, joka
on kirkas ja tuoksuu hieman valkosipulilta. DMSO:ta syntyy puun massan
valmistuksessa. Tämä luonnollinen DMSO on kuitenkin liian saastunut
kemikaaleilla, joiden poistaminen olisi liian kallista. Siksi DMSO:ta
valmistetaan aina keinotekoisesti. Se on kuitenkin kemialliselta rakenteeltaan ja
vaikutukseltaan täysin samanlainen kuin luonto. DMSO on jo fysikaalisten ja
kemiallisten ominaisuuksiensa puolesta poikkeuksellinen ja kiehtova.
 
Nämä ovat kuitenkin selvästi ylittäneet sen monipuoliset biokemialliset
ominaisuudet ja toimintatavat. Se yhdistää hämmästyttävällä tavalla monien
yksittäisten lääkkeiden ja korjaustoimenpiteiden vaikutukset yhteen ainoaan
ratkaisuun.
 
Ensinnäkin DMSO on noin viisi kertaa vähemmän myrkyllistä kuin
ruokasuola, joten se on erittäin turvallinen terapeuttinen aine. Ainoat tunnetut
haittavaikutukset ovat ihon punoitus ja ärsytys, mutta ne ovat aina väliaikaisia.
Hyvin harvoin ihmiset voivat olla intolerantteja DMSO:lle, mikä voidaan
sulkea pois yksinkertaisella testillä ennen käyttöä. Hiero käsivarteen muutama
tippa DMSO:ta ja odota kahdesta kolmeen tuntia. DMSO:n käyttöä ei ole
suositeltavaa jatkaa vain, jos ilmenee selvää maksakipua tai ihoreaktioita.
DMSO:ta voidaan käyttää ulkoisesti ja sisäisesti.
 
Kehossa tapahtuvan hajoamisprosessin aikana syntyy samalla myös
ravintolisänä tunnettua MSM:ää (metyylisulfonyylimetaania). Todennäköisesti
juuri tämä metyloitu rikkikomponentti on niin hyödyllinen monissa
terapeuttisissa sovelluksissa.
 
DMSO:n ominaisuudet
DMSO tunkeutuu elävään kudokseen nopeasti ja syvälle aiheuttamatta
vahinkoa. Siksi sitä käytetään muun muassa kryosäilytyksessä. Solut jäätyvät
ilman, että ne puhkeavat, koska jääksi muuttunut soluvesi laajenee. Tästä syystä
elinsiirtoon tarkoitetut elimet sijoitetaan usein DMSO-liuokseen. Lisäksi sitä
käytetään voiteissa kuljetusaineena ja tehoaineen tehostajana.
 
HUOMIO: Koska DMSO:n kanssa pienimmätkin epäpuhtaudet kulkeutuvat
aina elimistöön, tässä tapauksessa on suosittava puhtainta Ph. EUR-laatua.
Monet toimittajat ylittivät toisensa prosentuaalisen puhtauden määrittelyssä ja



alittivat samalla toisensa hinnassa. Tällöin on syytä noudattaa äärimmäistä
varovaisuutta ja suosia merkkituotteita.



Tässä on osittainen luettelo DMSO:n vaikutuksista:
 

- Tunkeutuu nopeasti elävään kudokseen ilman vaurioita
- kuljettaa muita aineita syvälle kudokseen
- kipulääke (nopeampi ja vähemmän sivuvaikutuksia kuin aspiriini).
- dekongestantti
- anti-inflammatorinen
- bakterisidinen
- nopeuttaa haavan paranemista
- tuo järjestystä kudokseen (ks. MMS-vinkit arpiliuoksen kohdalla).
- neutraloi vapaita radikaaleja
- lisää läpäisevyyttä
  soluja ja mahdollistaa solujen paremman detoksifikaation
- lievittää allergisia reaktioita
- kuivaus
- lihaksia rentouttava
- voi myös lähes kokonaan taantua vanhasta arpikudoksesta.

 
Se on osoittautunut erinomaiseksi sklerodermaan, palovammoihin, tulehdus- ja
kiputiloihin, urheiluvammoihin, kuten mustelmiin ja hematoomiin,
niveltulehdukseen ja nivelreumaan, poskiontelotulehduksiin, interstitiaaliseen
kystiittiin, herpekseen ja vyöruusuun, multippeliskleroosiin, systeemiseen lupus
erythematosukseen, sarkoidoosiin, kilpirauhastulehdukseen, haavaiseen
paksusuolen tulehdukseen, lepraan, syöpään ja muihin sairauksiin.
 
DMSO on tunnettu lähes 150 vuotta, sen terapeuttisia hyötyjä on tutkittu yli
60 vuoden ajan, ja luulisi, että yli 40 000 tutkimuksen ja teknisen artikkelin
perusteella se on riittävän hyvin tunnettu ja tunnustettu. Sen virallinen
hyväksyntä lääkkeeksi rajoittuu kuitenkin edelleen muutamiin sairauksiin
(interstitiaalisen kystiitin, kivuliaan virtsarakon tulehduksen, hoito). Lisäksi
kaikkialla maailmassa, missä käytetään sädehoitoa syövän hoitoon, DMSO:ta
on pidettävä saatavilla hätälääkkeenä. Tämä johtuu siitä, että sen avulla voidaan
nopeasti lieventää ja hoitaa tehokkaasti ihon ja kudosten säteilyvaurioita.
 
Jim Humblen mukaan MMS-/CDS-sovelluksissa DMSO on mielellään
käytetty apu. Toisaalta 1-2 tippaa DMSO:ta voi sitoa pieniä määriä ei-toivottua
puhdasta klooria klassisen MMS:n aktivoinnin jälkeen, ja toisaalta se on tärkeä
vaikutuksen vahvistin. Sitä voidaan käyttää sekä ulkoisissa että sisäisissä
klooridioksidikäsittelyissä.
 



Prosessin aikana DMSO tuo klooridioksidin nopeasti syvemmälle kudokseen,
jossa se voi vaikuttaa tai imeytyä verenkierron kautta ja jakautua koko
elimistöön. Tämä näkyy hyvin selvästi MMS-/CDS-suuhuuhtelussa. Vaikka
puhdas MMS-/CDS-sovellus desinfioi vain suun limakalvojen, kielen ja
hampaiden pinnan, myös syvemmällä sijaitsevat ikenien, leukaluiden ja
hampaiden juurien tulehdukset voidaan hoitaa tehokkaasti lisäämällä
DMSO:ta. Suun kautta annettavaa MMS:ää tai CDS:ää tehostetaan
merkittävästi myös yhdistämällä se DMSO:n kanssa.
 
DMSO:ta saa kuitenkin lisätä vasta sen jälkeen, kun klassinen MMS on täysin
aktivoitu (siis sekoitetaan 1:1 tippaa, odotetaan 45 sekuntia ja lisätään vettä), ja
aina vasta juuri ennen varsinaista levitystä. Jos esimerkiksi MMS-1000-kuuria
varten valmistetaan aamulla pullo, jossa on 1 litra vettä, jossa on aktivoitua
MMS:ää, DMSO:ta ei saa lisätä siihen. Mutta joka kerta, kun annos on
kaadettu, se on lisättävä juuri ennen nauttimista. Lyhyellä aikavälillä
klooridioksidi ja DMSO tukevat toisiaan, mutta pitkällä aikavälillä yhdessä ne
toimivat melko kielteisesti. DMSO-tippoja on yleensä lisättävä aina täsmälleen
yhtä monta kuin MMS-tippoja aktivoitiin.
 
DMSO:n hämmästyttäviä mahdollisuuksia voidaan käsitellä tässä vain
pintapuolisesti. Jos haluat lisätietoja, et voi välttää tohtori Hartmut Fischerin
DMSO-käsikirjaa.
 
Huomio: DMSO muuttuu kiteiseksi ja kiinteäksi alle 18 asteen lämpötilassa.
Voi siis hyvinkin olla, että saat talvella pullon, jossa on kova sisältö. Lämmitä
se lämpimässä vesihauteessa (ei mikroaaltouunissa!) ja säilytä se sitten
huoneenlämmössä (ei jääkaapissa!).
 
Kaikki ulkoiset hoidot DMSO:lla tulisi tehdä DMSO-liuoksella, joka on
laimennettu noin 70-prosenttiseksi (7 osaa 99,9-prosenttista DMSO:ta ja 3
osaa vettä). Käsiteltävän alueen on oltava puhdas eikä sitä saa peittää ennen
kuin liuos on täysin imeytynyt. DMSO voi liuottaa väriainetta tekstiileistä ja
myös tuoda sitä kankaaseen. Samoin kaikki kumista valmistetut aineet,
esimerkiksi kumikäsineet, on pidettävä erossa DMSO:sta, koska se myös
liuottaa kumia ja kuljettaa sen ainesosia ihoon.
 
Hankintalähteet:
katso www.mms-seminar.com osoitteessa hankintalähteiden kohdalla
 
Faktat:



- Kirja DMSO-käsikirja, Dr. Hartmut Fischer
- Luento DMSO, tohtori Hartmut Fischer
- Kirja DMSO - Nature's Healer, engl. käännös. Tohtori Morton Walker
- DMSO - väärinymmärretty ihmelääke? , Nexus Magazine
- Klooridioksidin myrkyllisyys



1.7.4 Zeoliitti ja bentoniitti
 
Jim Humblen mukaisten MMS-protokollien yhteydessä käytetään usein myös
muita tukevia apuaineita. Zeoliitti ja bentoniitti voivat mikrohuokoisen
rakenteensa ja sähköisen varauksensa ansiosta imeä ja sitoa suuria määriä muita
aineita. Näitä ominaisuuksia käytetään sitomaan ja poistamaan raskasmetalleja
ja muita ympäristömyrkkyjä. Olen kehittänyt yhteistyössä vaihtoehtohoitaja
Ekkehard Sirian Schellerin kanssa molemmista aineista optimaalisen seoksen,
joka tehostaa merkittävästi niiden yksittäisiä vaikutuksia.
 
Toisaalta raekoko on niin hieno, että tehollinen pinta on maksimoitu. Toisaalta
nanohiukkasia ei kuitenkaan ole mukana! Näin syntyi GAIAgold®. Tätä
informoitiin ja energisoitiin lisäksi infopaattisesti vaihtoehtohoitaja Ekkehard
Sirian Schellerin mukaan (välittämällä tietoa häiriintyneiden ja ärtyneiden
järjestelmien kokonaisvaltaisesta itsekorjauksesta).
 
Lisää 1 tl jauhetta lasilliseen vettä aamuin illoin, sekoita ja juo liuos. Käytä vain
muovi- tai puulusikkaa, sillä metalli vaikuttaa negatiivisesti näiden jauheiden
sähkövaraukseen ja siten niiden sitomiskykyyn.
 
Voit juoda lasillisen liuotettua "hiekkaa" tai "vulkaanista tuhkaa" aamulla ja
illalla viimeksi. Sivuvaikutuksia, kyllä, jopa yliannostuksia ei tunneta täällä.
Viime aikoina on myös ostettavissa GAIAgold® CAPS vegaanikapseleita.
Tällöin 3-4 kapselia annosta kohti riittää.
 
Molemmat aineet ja niiden lukuisat käyttömahdollisuudet kuvataan
yksityiskohtaisesti toisessa Back2Balance-kirjassa.
 
* Oikeudellinen huomautus:
GAIAgold® on AQUARIUS pro life Limited -yrityksen (www. aquarius-
prolife.com) rekisteröity tavaramerkki.



1.8 Ulkoiset MMS-sovellusprotokollat
 

1.8.1 Suuhuuhtelut
 
Suuontelo on luultavasti koko kehon saastunein paikka, koska se on jatkuvasti
kosketuksissa ruoan, lämmön ja kosteuden kanssa. Oikeaoppinen lääketiede
yhdistää myös tietynlaisen sydänlihastulehduksen tiettyyn suuontelosta peräisin
olevaan bakteeriin. Jim Humble väittää, että on satoja sairauksia, jotka saavat
alkunsa suusta ja hampaista. Tästä syystä hän suosittelee kolme-neljä MMS-
suuhuuhtelua viikossa ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.
 
MMS:n avulla:
Ota 6 aktivoitua tippaa MMS:ää ja täytä lasi puoliksi vedellä (150 ml)
aktivoinnin jälkeen.
 
CDS/ CDSplus®:n kanssa:
Lisää noin 2-3 ml CDS:ää tai CDSplus®:a lasilliseen vettä (150 ml)
annostelupipetillä.
 
Ota yksi kulaus kerrallaan ja kurlaa ja huuhtele suuta enintään 3 minuutin ajan.
Anna liuoksensihahtaa hampaiden välissä. Voit myös käyttää hammasharjaa
ilman hammastahnaa ja hieroa samalla ikeniä ja suulakea. Pahanhajuinen
hengitys ja pinnalliset pöpöt poistuvat nopeasti ja perusteellisesti. Se toimii
myös erittäin luotettavasti ientulehdusta ja verenvuotoa vastaan. Jos tulehdus
on kuitenkin syvemmällä ikenissä, leukaluussa tai jopa hampaan juuressa, MMS
ei voi vaikuttaa siellä, koska se ei pääse sinne. Tätä varten sinun onlisättävä
valmiiseen aktivoituun liuokseen muutama tippa (tai yhtä monta tippaa kuin
MMS:ää) orgaanista vaikutusvahvistinta DMSO:ta (dimetyylisulfoksidi).
 
DMSO tuo MMS:n jopa 2 cm syvälle kudokseen. Tällä voidaan myös hoitaa
hampaan juuritulehduksia onnistuneesti kolmella tai neljällä huuhtelulla
päivässä yhden tai kahden päivän aikana. Kuka tekee hyvin usein
suuhuuhteluja, hänen tulisi vaihtaa MMS:stä CDS/ CDSplus®:iin, koska liika
happo voi pitkällä aikavälillä vahingoittaa hammaskiillettä.
 

1.8.2 Jalka- ja täyskylpyammeet
 



MMS soveltuu erinomaisesti jalka- ja täyskylpyjen lisäaineeksi. Täyttä kylpyä
varten aktivoi aluksi 16, myöhempiä kylpyjä varten jopa 60 aktivoitua
tippaa MMS:ää (CDS/ CDSplus® olisi liian paha ja liian kallis tässä
tapauksessa) ja laita ne puhtaaseen kylpyammeeseen, joka on täytetty vain
vedellä - aina ilman muita saippuoita tai kylpylän lisäaineita.
 
Kylvetä siinä noin 20 minuuttia miellyttävässä, mutta mieluiten matalassa
lämpötilassa. Huomaa, että liian kovalla lämmöllä klooridioksidikaasu poistuu
kokonaan muutaman minuutin kuluttua eikä se voi enää toimia.
 
Jalkakylpyihin otetaan vastaavasti pienempi määrä (10-20 aktivoitua tippaa).
MMS-kylvyissäauttaa lisäämään nopeasti suun kautta otetun MMS:n sietokykyä
erityisen herkillä ihmisillä.
 

1.8.3 MMS-kaasupussi
 
Sain tietää tästä mielenkiintoisesta MMS-sovelluksesta Jimiltä Do minican
tasavallassa. Tavoitteena on saada klooridioksidi vereen ja siten elimistöön ja
ohittaa ruoansulatuskanava kokonaan. Tämä menetelmä soveltuu erityisesti
henkilöille, jotka eivät siedä MMS/CDS-valmistetta suun kautta lainkaan tai
eivät voi ottaa sitä sairauden etenemisen vuoksi. Hanki itsellesi iso muovipussi,
johon voisit kadota täysin kaulaan asti.
 
Tarvittaessa teippaa kaksi isoa pussia yhteen aukkopuolelta ja leikkaa pohja
pois toiselta puolelta. Sinun ei kannata mennä lähimpään rautakauppaan ja
pyytää muovipusseja, joihin mahtuu kokonainen henkilö. Tämä voi johtaa
pidätykseen, koska olet uhka ihmiskunnalle, sekä outoihin katseisiin.
 
Pussin lisäksi tarvitset keskikokoisen lasisen tai keraamisen kulhon. Aktivoi 40-
60 tippaa MMS:ää tähän kulhoon, älä käytä siihen vettä. CDS ja CDSplus®
eivät toimi kaasutusprotokollien kanssa. Aseta kulho avatun pussin keskelle ja
mene pussiin riisuutumatta niin, että kulho on jalkojesi välissä eikä se pääse
kaatumaan. Vedä pussi nyt kaulaan asti ja sulje aukko käsilläsi kaulan alaosasta.
 
Tässä asennossa vain pääsi saa katsoa ulos suljetusta pussista. Tämä on tärkeää,
koska syntyvän kaasun pitäisi olla ihollasi eikä keuhkoissasi. Sovellus on
kuitenkin tehtävä hyvin ilmastoidussa tilassa. Yritä pysyä näin käärittynä noin
10-15 minuuttia. Älä huoli, se ei satu, tylsä seisominen on todellinen rasitus.
 



Jos sinulla on ongelmia tämän kanssa, voit myös laittaa pussiin jakkaran ja istua
sen päällä. Ota sitten pussi pois, kaada liuos lavuaariin runsaalla vedellä ja
tuuleta huone. Voit myös käydä suihkussa sen jälkeen, mutta sen
puhtaammaksi tai bakteerittomammaksi sitä ei oikeastaan voi tulla. MMS-
kaasupussi on yksi intensiivisimmistä sovelluksista, joita olen
henkilökohtaisesti kokenut.
 

1.8.4 Silmä-, korva- ja nenätipat
 
Silmätulehduksia (esimerkiksi sidekalvotulehdus), korvatulehduksia
(esimerkiksi välikorvatulehdus) ja nenän tai poskionteloiden tulehduksia
voidaan hoitaa erittäin helposti ja tehokkaasti MMS:llä. Ensin valmistetaan
laimennettu perusliuos, jota voidaan käyttää kaikkiin kolmeen sovellukseen.
 
MMS:n avulla:
Anna 2 aktivoitua tippaa MMS:ää lasiin tai pulloon noin 150 ml:aan vettä.
MMS:ää on käytettävä sen happamuuden vuoksi, mutta vain hätätilanteessa.
 
CDS/ CDSplus®:n kanssa:
Lisätään 1-2 ml CDSplus® -valmistetta lasiin tai injektiopulloon, jossa on
noin 20 ml vettä, eli laimennetaan 1:10 tai enemmän.
 
Tässä tapauksessa suosin aina pH-neutraalia CDS/CDSplus®-valmistetta, joka
ei aiheuta iho- tai limakalvoärsytystä. Tämän laimennetun
klooridioksidiliuoksen avulla voidaan aloittaa alla luetellut käsittelyt.
 
Silmätipat
Nojaa päätä taaksepäin ja muotoile alaluomi taskuun yhdellä sormella. Tiputa
sitten pipetillä 1-2 tippaa laimennettua liuosta tähän taskuun. Sulje sitten
silmäluomi ja liikuta silmää edestakaisin. Akuutin tulehduksen tapauksessa tätä
voidaan toistaa tunneittain jopa kaksitoista kertaa päivässä, mutta yleensä
onnistut kolmannen käyttökerran jälkeen.
 
Pieni kirvely heti alussa ei näytä johtuvan MMS:stä, vaan siitä, että käytämme
vettä pitämättä silmänesteen suolapitoisuutta. Jos veden sijasta käytetään 0,9-
prosenttista isotonista suolaliuosta, myös tämän pitäisi korjaantua. Tämä on
mainittava täydellisyyden vuoksi, mutta se ei ole ehdottoman välttämätöntä
tulehduksen hoidossa.
 



Älä koskaan tiputa MMS-komponenttia yksinään tai
laimentamattomana silmään!
 
Korvatipat
Tällöin on tärkeää, että 2-4 tippaa edellä mainittua laimennettua
perusliuosta pääsee tärykalvoon, jotta myös sen takana oleva tulehdus
saadaan kiinni. Käsittele ensin toista korvaa ja pysy sivuttain makaamassa 1-2
minuuttia, ja käsittele sitten toista korvaa, sillä muuten liuos valuu liian
nopeasti ulos korvasta. Akuutin tulehduksen hoidossa tätä voidaan toistaa
tunneittain jopa kaksitoista kertaa päivässä.
 
Tohtori Andreas Kalcker antoi minulle hyvän vinkin, kun ihmisillä on
vaikeuksia saada tippoja tärykalvoon. Yksi aktivoi noin 6 tippaa klassista
MMS:ää lasiin, jonka aukko voi sulkea korvan kokonaan. Nyt vettä ei lisätä,
vaan pää asetetaan sivuttain pystyasennossa olevalle lasille siten, että korva on
täysin lasin reunan ympäröimä, ja se pysyy siinä asennossa noin 1-2 minuuttia.
Näin syntyvä klooridioksidikaasu pääsee suoraan korvaan ilman nestettä.
Aktivoitu aine pysyy lasissa eikä pääse kosketuksiin korvan kanssa. Kyseessä
on paikallinen korvakaasu, joka on erityinen muunnelma kehon osien
paikallisesta osittaisesta kaasuttamisesta klooridioksidikaasulla.
 
Nenätipat
Otsa- ja sivuonteloiden hoidossa voit käyttää huomattavasti enemmän tippoja
pH-neutraalia CDSplus-valmistetta kuin silmien ja korvien hoidossa. Mene
makuulle niin, että pää roikkuu sohvan reunan yli niin, että liuos pääsee
virtaamaan oikeaan etuonteloon tai poskionteloon. Pysy tässä asennossa 1 - 2
minuuttia ja käänny sitten vasemmalle puolelle. Vaihtoehtoisesti apteekissa on
myös nenähuuhtelusettejä, joihin voit täyttää suolaveden sijasta vettä 1-2 ml
CDSplus-valmistetta ja huuhdella sillä läpi.
 
Tämä sovellus voidaan tarvittaessa tehdä myös useita kertoja päivässä. Myös
tässä tapauksessa mahdollinen lievä palaminen alussa näyttää liittyvän veden
puuttuvaan suolapitoisuuteen eikä MMS/CDS:ään. MMS-inhalaatiossa liuos
sumutetaan pumppusumutinpulloon ja aerosoli hengitetään sisään ilman
mukana. Näillä MMS-aerosolihoidoilla voidaan nopeasti hoitaa keuhko- ja
keuhkoputkien infektioita.
 



1.8.5 Suoliston ja emättimen peräruiskeet
 
Peräruiskeet koetaan yleensä epämiellyttäviksi, mutta niillä on erittäin suuri
vaikutus, koska klooridioksidi imeytyy täällä hyvin nopeasti vereen. Niitä
suositellaan erityisesti henkilöille, joilla on ongelmia MMS:n ottamisessa suun
kautta tai jos infektio on myös paikallistunut suolistoon tai emättimeen.
Apteekissa tarjotaan muovista valmistettuja peräruiske-settejä, joissa on
päätykappaleet suoliston ja emättimen peräruiskeita varten. Kylpyhuoneen
lattialle on parasta asettaa lämmin peitto ja ripustaa peräruiskeen vesisäiliö
patteriin koukulla noin vyön korkeudelle.
 
Loppukappaleen käyttöönottoa varten tarvitset vaseliinia (tai parempia
öljyttömiä tuotteita). Veden tulisi olla kehon lämpötilaa, koska kaikki
poikkeamat koetaan epämiellyttäviksi ja silloin et voi pitää peräruiske niin
kauan kuin on tarpeen kehossa.
 
Suoliperäruiskeet on tehtävä ensin 2-3 peräruiskeella pelkällä vedellä (ja
tarvittaessa 1 teelusikallisella ruokasuolaa) suoliston tyhjentämiseksi.
Käytännöllisempää on käyttää Reprop Clyster® -suihketta, jolla voit tehdä
peräruiskeen myös esimerkiksi seisaaltaan (ks. alla).
 
MMS:
Aluksi 2 aktivoitua tippaa MMS:ää, myöhemmin jopa 12 aktivoitua
tippaa, annetaan peräruiskeen vesisäiliöön. Tohtori Dietrich Klinghardt
suosittelee jopa 20 aktivoituun pisaraan litrassa eikä ole huomannut
merkittäviä sivuvaikutuksia suoliston toimintaan.
 
CDS/CDSplus:
Tässäkin tapauksessa suosin pH-neutraalia CDSplus-valmistetta ja lisään aluksi
1 ml, myöhemmin jopa 4 ml CDSplus-valmistetta peräruiskeen
vesisäiliöön. Dr. Klinghardtin ja Dr. Andreas Kalckerin mukaan jopa 10 ml
litrassa on mahdollista.
 
Asetu nyt selällesi, aseta päätykappale varovasti paikalleen ja avaa venttiili
hitaasti. Kun koko vesimäärä on päässyt suolistoon/vaginaan, nosta lantiota
hieman ja pidä tätä asentoa 1-2 minuuttia. Suoliperäruiskeissa voit myös maata
kyljellään, jotta kaikki käämit pääsevät käsiksi. Voit tehdä 2 - 3 peräruiskeytystä
kulkua kohti ja 2 - 3 kulkua päivässä. Sen jälkeen tyhjennät suolen tai
emättimen uudelleen.



 
Hankintalähteet:
- Reprop® Clyster (parempi peräruiske-sarja kuin saksalaisissa apteekeissa).
katso www.mms-seminar.com osoitteessa hankintalähteiden kohdalla



1.9 MMS-sovelluksen sisäiset protokollat
 
Klooridioksidiliuokset tuoksuvat erittäin voimakkaasti kloorille ja maistuvat
erittäin voimakkailta. Valitettavasti juuri tämä on aktiivinen ainesosa, ja jos
haju ja maku poistetaan, haluttu vaikutus häviää yleensä sen mukana.
 
Aikaisemmin suositeltiin liuoksen sekoittamista mehuihin, teehen tai muihin
juomiin, jotta sen nauttiminen olisi siedettävämpää. Tästä on nyt luovuttu
kokonaan, koska useimmat mehut voivat heikentää klooridioksidiliuoksen
vaikutusta. Kaikissa nykyisissä sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa pöytäkirjoissa
suositellaankin sen ottamista vain vedellä laimennettuna. Tämä on este, joka
jokaisen on voitettava itse, jos hän haluaa hyötyä mahdollisista vaikutuksista.
CDS:n ja CDSplus:n ansiosta haju ja maku ovat muuttuneet paljon
siedettävämmiksi. Mutta ensisijaisesti tämä johtuu luultavasti näiden liuosten
puuttuvasta happopitoisuudesta. Kun käsittelet MMS:ää, kiinnitä aina
huomiota hyvään ilmanvaihtoon.
 
PÄIVITETÄÄN:
Suun kautta käytettäväksi (mahahapon vaikutuksesta):

1 aktivoitu pisara MMS:ää vastaa noin 1 ml CDS:ää.
(CDS:n osalta noin 0,3 %:n klooridioksidiliuoksella, eli 3 000 ppm).

 
Jos tähän mennessä oli otettu 3 aktivoitua tippaa klassista MMS:ää suun kautta,
niin tämä on CDS:n suun kautta käytettynä nyt 3 ml, siis 3-kertainen määrä!
(Andreas Kalcker)
 

1.9.1 MMS-1000/1000+-protokolla
 
Suun kautta nautittavaksi tarkoitettu Protocol-1000 on riittävä yli 90
prosentissa tapauksista, olipa kyse sitten elimistön kertaluonteisesta
peruspuhdistuksesta, raskasmetallien poistamisesta, ennaltaehkäisevästä
toimenpiteestä tai akuutista tai vakavasta infektiosta/sairaudesta.
 
Ensimmäisissä MMS-kirjoissa suositeltiin muutamia mutta suuria kerta-
annoksia päivässä. Kun kuitenkin havaittiin, että klooridioksidi ei yleensä
vaikuta elimistössä kahta tuntia kauempaa ja hajoaa sen jälkeen, näitä
suosituksia tarkistettiin. Erittäin suuret annokset johtivat hyvin moniin
intoleransseihin ja usein itsehoidon ennenaikaiseen lopettamiseen.



 
Nykyaikaisessa Protocol-1000:ssä huomattavasti pienempiä yksittäisiä annoksia
otetaan useammin päivässä. Näin varmistetaan, että keho huuhtoutuu
jatkuvasti klooridioksidilla. Tämä on paljon siedettävämpää ja tehokkaampaa
kuin vanhat protokollat. Tavoitteena on ottaa aluksi 1, myöhemmin 3
aktivoitua tippaa päivässä noin kahdeksan kertaa päivässä.
 
Käytännöllisistä syistä, jotta esimerkiksi työpaikalla ei aktivoida seosta joka
tunti hämmästyneiden kollegoiden edessä, koko päivittäinen annos sekoitetaan
aamulla, täytetään tiiviisti suljettavaan lasipulloon veden kanssa ja juodaan
koko päivän ajan. Tätä kuuria on jatkettava vähintään kolmesta neljään viikkoa,
akuuteissa sairauksissa jopa pidempään.
 
MMS-1000-protokolla
Aloita esimerkiksi 8 x 1 = 8 aktivoitua tippaa. Kun aktivointiaika on 45
sekuntia, lisää hieman vettä ja täytä seos suljettavaan lasipulloon, jossa on noin
1 litra vettä. Yritä nyt juoda tätä pulloa noin 8 annosta päivän aikana. Niin
kauan kuin se sopii sinulle, lisää tippojen määrää päivittäin, kunnes saavutat 3 x
8 = 24 aktivoitua tippaa, ja jatka tätä menettelyä kolmen tai neljän viikon ajan.
 
Hankintalähteet:
katso www.mms-seminar.com kohdassa hankintalähteet,
esimerkiksi Ikean lasipulloa varten
 
MMS-1000+-protokolla
Jos kyseessä on hyvin vaikea tai itsepäinen sairaus, edellä mainittuun valmiiksi
aktivoituun MMS-seokseen lisätään lopuksi sama määrä DMSO-tippoja ja
juodaan sitten suun kautta. DMSO:ta saa kuitenkin lisätä vain juotavaan
annokseen eikä heti aamulla päivän valmistetun pullon kanssa! Tämä on
osoittautunut erittäin tehokkaaksi herpeksen tai candida-sienen hoidossa.
 
Tämän puhdistuskuurin lisäksi on olemassa muutamia muita suosituksia. 60
ikävuoteen asti 2 kerta-annosta viikossa 6 aktivoitua tippaa on hyödyllinen
ennaltaehkäisevä toimenpide terveille ihmisille ja 6 aktivoitua tippaa päivittäin
60 vuoden iästä alkaen. Tohtori Andreas Kalckerin mukaan jopa raskauden
aikana (kolmannen kuukauden jälkeen) MMS-valmistetta voidaan käyttää
enintään 6 aktivoitua tippaa päivässä, esimerkiksi antibioottien sijaan.
 
Lapsille ja nuorille enimmäisannos on 1 aktivoitu tippa MMS:ää 12
ruumiinpainokiloa kohti päivässä. Vauvoille aloitusannoksen tulisi olla



enintään 1/2 aktivoitua tippaa MMS:ää. Miten valmistetaan puolikkaat pisarat?
Aktivoidaan 1 pisara MMS:ää 1 pisaralla suolahappoa ja lisätään noin 150 ml
vettä. Nyt käytetään vain puolet tästä liuoksesta, joten annos on puolikas. Tätä
temppua on käytettävä myös vahvojen laimennosten kanssa pienille eläimille.
 

1.9.2 CDS-1000 /CDS-101-protokolla
 
Koska CDS/CDSplus on paljon paremmin siedetty, annos voidaan asettaa
hieman suuremmaksi. Aloita 3 ml:lla ja lisää 10 ml:aan, jonka annostelet
pipetillä (muoviruisku) 1 litraan vettä. Monet ihmiset voivat aloittaa 5 tai 10
ml:lla ilman sivuvaikutuksia. Myös tämä pullo juodaan noin 8-14 annosta
päivän aikana. Soveltamisaika on kolmesta neljään viikkoa kuten MMS-1000-
protokollassa.
 
Hengenvaarallisissa tiloissa voidaan antaa enintään 50 ml CDS:ää
päivässä.
 
 



1.9.3 CDS 115 -protokolla (dengueprotokolla)
 
Karl Wagner, Carla Perez ja tohtori Damarys Reyes, mikrobiologi, kehittivät
tämän protokollan maailmanlaajuisesta MMS-perheestä erityisesti virustauteja,
kuten denguekuumetta, varten. On tärkeää tietää, että hyttyset voivat levittää
malariaa ja dengueta. Denguetaudin aiheuttaja on virus ja malariaa aiheuttaa
loinen. Malariaparasiitti tapetaan suurella sokkiannoksella, mutta viruksen
jatkuva nauttiminen kestää muutaman tunnin. Onneksi klooridioksidilla ei ole
mitään merkitystä - se tappaa tehokkaasti molemmat taudinaiheuttajat.
 
CDS 115 -protokollassa 1 ml CDS/CDSplus-valmistetta 3 000 ppm:n
pitoisuutena lisätään veteen 15 minuutin välein ja otetaan suun kautta.
Vaikeisiin kursseihin voidaan lisätä 1 tippa 25 % natriumkloriittiliuosta
(klassisen MMS:n sarjasta) millilitraa CDS/CDSplus-valmistetta kohti.
Vanhassa MMS-dengue-protokollassa annos 6 otettiin kerran alussa, minkä
jälkeen otettiin 3 aktivoitua tippaa tunnin välein.



1.9.4 5/5-100-protokolla (intensiivinen protokolla)
 
Tehosteena on tohtori Andreas Kalckerin mukainen intensiivinen protokolla
5/5-100. Tässä protokollassa käytetään myös tehoaineen tehostajana DMSO:ta
(dimetyylisulfoksidi) 70 prosentin pitoisuutena.
 
Tätä tarkoitusta varten 99,9-prosenttinen DMSO laimennetaan vedellä
suhteessa 7:3 (7 osaa DMSOa + 3 osaa vettä). Aloita ottamalla 5 ml tätä 70-
prosenttista DMSO-liuosta, joka on laimennettu tällä tavoin 100 ml:aan vettä,
suun kautta ennen annostelua.
 
Lisää sitten 5 ml CDS/CDSplus-valmistetta noin 100 ml:aan vettä ja juo tämä
annos. Tätä ennen annostelua annosteltua DMSO:ta ja tehoannosta
CDS/CDSplus-valmistetta toistetaan noin yhden tai kahden tunnin välein, ja
tämä toistetaan jopa kaksitoista kertaa päivässä. Kuten kaikissa protokollissa,
annoksen pienentäminen on hyödyllistä, jos ilmenee epämukavuutta tai
pahoinvointia.
 

1.9.5 Vuoden 2000 pöytäkirja (MMS1 + MMS2)
 
Tässä akuutteja hengenvaarallisia sairauksia koskevassa protokollassa MMS1-
tippoja ja MMS2-kapseleita otetaan vuorotellen koko päivän ajan. MMS1 on
tunnettu MMS-sarjamme, jonka vaikuttavana aineena on klooridioksidi.
 
MMS2 perustuu lähtöaineeseen kalsiumhypokloriittiin, joka muutetaan
aktiiviseksi aineeksi hypokloorihapoksi aktivoimalla se vedellä.
Kalsiumhypokloriitti on hyväksytty myös juomaveden desinfiointiin, ja sitä
myydään usein uima-altaiden puhdistusaineena.
 
MMS2-sovelluksia on jo selostettu yksityiskohtaisesti erikseen edellä.
Periaatteessa MMS1:n kanssa suoritetaan normaali MMS-1000-protokolla,
mutta sen sijaan, että otat klooridioksidiliuosta joka toinen kerta, juot MMS2-
kapselin 2-3 suuren vesilasillisen kanssa. Jim Humble ehdottaa enintään 4
kapselia päivässä, joista kukin sisältää enintään 400 mg kalsiumhypokloriittia.
Tätä on pidettävä absoluuttisena ylärajana, sillä tohtori Antje Oswald
suosittelee kapseleissa paljon pienempiä määriä. MMS2 ja tämä protokolla on
kehitetty vakavia tai hengenvaarallisia sairauksia, kuten syöpää, varten.





1.9.6 Pöytäkirja 3000 (MMS1 + DMSO ulkoinen)
 
Jim Humble suosittelee Protocol 3000:ta lähes kaikkiin ihosairauksiin, kuten
akneen, jalkahomeeseen ja ekseemaan. Tämä protokolla kehitettiin alun perin
myös ihmisille, jotka eivät voineet ottaa suun kautta otettavaa MMS:ää.
 
Klooridioksidiliuosta (20 aktivoitua MMS-tippaa 50 ml:aan vettä) levitetään
tietyille kehon alueille tunnin välein enintään 10 kertaa päivässä, minkä jälkeen
sen päälle levitetään noin 70-prosenttista DMSO-liuosta (7 osaa DMSO:ta + 3
osaa vettä). Näin tehdessä tätä yhdistelmää käytetään kehonosiin vuorotellen
jokaisella käyttökerralla (vasen käsi, sitten oikea käsi, sitten vasen/oikea jalka,
vatsa, selkä ja uudelleen edestä).
 
Klooridioksidi pääsee näin ollen syvälle kudokseen verenkiertoon aktiivisen
tehostajan DMSO:n avulla ja tulee sitten kaikkialle kehon roskakoriin. Sen
jälkeen on pidettävä päivän tauko 3 päivän välein. Yksi syy siihen, miksi
protokollaa ei enää käytetä niin usein, on se, että CDS- ja CDSplus-
menetelmiin on saatavilla yhteensopivia ja pH-neutraaleja liuoksia, joita myös
herkemmät ihmiset sietävät hyvin.
 

1.9.7 Pöytäkirja 4000
 
MMS2-kapselien kerta-annostelua useita kertoja päivässä kutsutaan joskus
myös protokollaksi 4000. On parasta valmistaa kapselit kalsiumhypokloriitin
kanssa itse. Näin voidaan määrittää täyttömäärä ja lisätä sitä hitaasti noin 400
mg:aan kapselia kohti. Tätä kuvataan yksityiskohtaisesti muualla.
 

1.9.8 Malariapöytäkirja
 
Tunnetaan viisi loista, jotka voivat aiheuttaa malariaa (jota kutsutaan myös
suokuumeeksi tai vuorottelukuumeeksi). Useimmiten sen laukaisee Anopheles-
hyttysen purema. Malarian hoidossa on eniten kokemusta klassisesta MMS:stä.
Aikuiset saavat 18 ja lapset 9 aktivoitua tippaa MMS:ää suurena kerta-
annoksena juotavaksi.
 
Hyvin harvinaisissa tapauksissa tarvitaan toinen yhtä suuri annos. Näin loiset
poistuvat elimistöstä kokonaan suurella sokkiannoksella. Tämä suuri kerta-annos



on aivan liian suuri terveille ihmisille. Sen vuoksi on varmistettava etukäteen, että
malariatartunta on olemassa. Tätä tarkoitusta varten voidaan käyttää myös
veripikatestejä.
 

1.9.9 Claran 6+6-protokolla (shokkihoito)
 
Tietyissä ei-hengenvaarallisissa infektioissa, kuten lähestyvässä flunssassa,
Claran 6+6-protokolla on ensimmäinen valinta.
 
Yksi ottaa kaksi annosta, joissa kussakin on 6 aktivoitua MMS-tippaa 2-
4 tunnin välein.
 
Tämä toimii parhaiten illalla ja ennen nukkumaanmenoa. Näin voit kätevästi
nukkua mahdollisen pahoinvoinnin läpi. Tämän protokollan avulla tarttuvien
bakteerien räjähdysmäinen lisääntyminen pysähtyy nopeasti ja merkittävästi, ja
immuunijärjestelmä saa nopeasti takaisin yliotteen. Useimmiten aamuun
mennessä lähestyvästä kylmyydestä ei ole jäljellä mitään. Jos tämä ei riitä täysin,
voit toistaa tämän protokollan seuraavana päivänä 7 + 7 tippaa, mutta älä enää.
Sen jälkeen sinun on ehkä siirryttävä käyttämään klassisia protokollia MMS-
1000 tai CDS-1000.
 

1.9.10 CDI-injektiot klooridioksidia IM/IV käyttäen
 
CDI (klooridioksidipistos) on tarkoitettu klooridioksidiliuoksen injektointiin
lihakseen tai laskimoon. Tohtori Andreas Kalcker syöttää klooridioksidikaasua
laimennettuun meriveteen. Näin ollen se on pH-neutraali, ja sen suolapitoisuus
vastaa veren suolapitoisuutta. Lisäksi kylmällä ja hienosuodatetulla merivedellä
näyttää olevan erittäin virkistävä ja paranemisprosessia nopeuttava vaikutus,
kuten Alicantessa sijaitsevan Laboratoires Quinton Internationalin johtaja
Francisco Coll esitti Spirit of Health -kongressissa 2014. Nisäkkäille, joiden
elopaino on enintään 80 kilogrammaa, hän suosittelee 2-5 ml CDI 3 000
ppm:ää suhteessa 1:5 meriveden tai suolaliuoksen kanssa
laskimonsisäiseen tai jopa lihaksensisäiseen käyttöön.
 
Tohtori Hartmut Fischer puolestaan aktivoi MMS-tipat pystyruiskussa (neula
osoittaa ylöspäin), jolloin vain klooridioksidikaasu pääsee kuplimaan 0,9-
prosenttista suolaliuosta sisältävään valmiiseen infuusiopussiin ja näin saadaan



myös pH-neutraali klooridioksidiliuos, joka on sovitettu ihmisen
suolapitoisuuteen.
 
Varoitus: Näin saatua liuosta ei yleensä käytetä puhtaana. Jos jo valmiista
klooridioksidiliuoksesta halutaan valmistaa ruisku laskimonsisäistä tai
lihaksensisäistä antoa varten, tohtori Fischer suosittelee, että nanosuodatin,
jonka huokoskoko on 245 nm, liitetään virtaussuuntaan. Tämä suodattaa pois
pyrogeeniset aineet (kuten pöly ja leijuvat hiukkaset), jotka voivat aiheuttaa
kuumetta ja muita kehon ärsytyksiä. Ruiskun sisältö ruiskutetaan sitten uuteen
suolaliuosinfuusiopussiin. Tämä laimennettu liuos voidaan sitten antaa
suonensisäisesti tai ruisku voidaan vetää tästä pussista lihaksensisäistä tai
ihonalaista käyttöä varten. Olen itse saanut tällaisen CDI-infuusion i.v. ilman
havaittavia sivuvaikutuksia.
 
Huomio:
Klooridioksidiliuoksia sisältävät infuusiot on varattu lääkäreille,
vaihtoehtohoitajille ja muuten koulutetulle hoitohenkilökunnalle. Ne on aina
suoritettava valvonnassa! Tällaisen klooridioksidikäsittelyn täsmällisiä
käyttöalueita sekä etuja ja haittoja ihmisillä ei ole tutkittu riittävästi, jotta
voitaisiin antaa luotettavia lausuntoja.
 
Joka tapauksessa CDS-infuusio (tohtori Hartmut Fischerin valvonnassa) ei
tehnyt minulle mitään pahaa, eikä myöskään vasikat tohtori Andreas Kalckerin
kanssa (kirja CDS/MMS - Heilung ist möglich). Päinvastoin - kasvattaja pystyi
säästämään valtavia rokotus- ja antibioottikustannuksia eläimilleen ja
kasvattamaan enemmän terveitä eläimiä teurastukseen asti.



1.10 MMS FAQ - Kysymyksiä ja vastauksia
 
Kysymys: Mikä on klooridioksidiliuoksen säilyvyysaika ja mistä sen
näkee?
Klooridioksidi liukenee veteen ruskeankeltaisena kaasuna. Liuos näyttää
yleensä kellertävältä. Jos astia on auki, kaasu poistuu melko nopeasti ja jäljelle
jää kirkas liuos. Mitä kirkkaampi liuos on, sitä vähemmän siinä on (vielä)
klooridioksidia ja sitä heikompi on liuoksen vaikutus. Voit pidentää säilyvyyttä
sulkemalla pakkauksen ja jäähdyttämällä sitä (esimerkiksi jääkaapissa). CDS ei
yleensä ole yhtä pitkäikäinen kuin CDSplus.
 
Kysymys: Minulla on sairaus tai oire. Miten minun pitäisi annostella tai
ottaa MMS/CDSplus?
Anteeksi, mutta en voi, ei saa enkä halua vastata tähän kysymykseen.
Filosofiamme on antaa jokaiselle tarvittavat tiedot, jotta hän voi itse päättää,
tekeekö hän tarvittaessa omalla vastuullaan klooridioksidikäsittelyn vai ei.
 
Emme halua neuvoa tai lannistaa ketään täällä, emmekä todellakaan halua
tehdä päätöstä kenenkään puolesta. Tämä on vanha ajattelutapa, kuten
ortodoksisessa lääketieteessä: "Te lääkäri päätätte, mitä, milloin ja kuinka
paljon minun on otettava. Olen vain uhrilammas. " Jopa lääkärit pitävät tätä
järjestelmää useimmiten ylivoimaisena.
 
Suun kautta otetulla klooridioksidilla on hyvin laaja-alainen vaikutus, ja se on
yleensä hyvin siedetty. Tietääkseni kukaan ei ole koskaan kärsinyt pysyvistä
vaurioista. MMS-1000- ja CDS-1000-protokollat ovat täysin riittäviä yli 90
prosentissa sovellustapauksista ennaltaehkäisystä keskivaikean tulehduksen ja
kroonisen sairauden välillä. Tarvittaessa ne yhdistetään ulkoisiin sovelluksiin,
kuten kylpyihin ja peräruiskeisiin.
 
Hengenvaarallisissa tiloissa, kuten syövässä, monet käyttävät myös 1000 tai
2000 annoksen protokollaa, mutta nostavat usein CDSplus-ohjelman
päivittäiset annokset kolmesta viisinkertaisiksi. Kaikki muut
vastaanottolomakkeet ja -käytännöt ovat tarpeen vain hyvin harvinaisissa
tapauksissa. Esimerkiksi malaria on yksi niistä harvoista tartuntataudeista,
joissa voimme eliminoida taudinaiheuttajan jopa neljässä tunnissa ottamalla
suuren kerta-annoksen (18 aktivoitua tippaa aikuisille ja 9 aktivoitua tippaa
lapsille). Tässä kysymyksessä ei ole kyse tiedosta vaan vastuusta, nimittäin
henkilökohtaisesta vastuusta!



 
Kysymys: Entä "hyvät" suolistobakteerini?
Jos MMS tappaa kaikki bakteerit, sen on hyökättävä myös hyvien
suolistobakteerieni kimppuun. Tämä on yleisin vastalause MMS:n suun kautta
nauttimista vastaan. Tiivistetyt kokemuskertomukset osoittavat kuitenkin, että
MMS ei vahingoita hyvää suolistoflooraa edes pidempiaikaisessa jatkuvassa
käytössä. Meillä ei ole tieteellisesti todistettuja selityksiä tälle, mutta uskottavia
ja loogisia selitysmalleja:
 
Klooridioksidi on hapetin. Vetyperoksidi ja otsoni ovat erittäin voimakkaita
hapettimia, ja ne voivat tuhota kehon soluja sekä hyviä bakteereja. Seuraavaksi
heikompi hapetin on happi. Kehomme solut ja hyvät suolistobakteerimme
(1,45 volttia) pystyvät pitämään kiinni elektroneistaan hapen, voimakkaan
hapettimen, edessä. Muuten jokainen hengitys tappaisi useita tuhansia soluja
kehossamme.
 
Klooridioksidi on paljon heikompi hapetin. Jos solut pystyvät siis
puolustamaan elektronejaan menestyksekkäästi vahvaa hapetinta vastaan, ne
pystyvät siihen vielä paremmin heikompaa klooridioksidia (0,95 volttia)
vastaan. Tätä elektronien pidätysvoimaa kutsutaan myös redox-potentiaaliksi.
Mielenkiintoista on, että useimmilla patogeenisillä bakteereilla (patogeeniset
bakteerit ovat muuten usein anaerobisia eivätkä käytä happea) on alhaisempi
redox-potentiaali kuin klooridioksidilla, ja siksi MMS hyökkää niihin
ensimmäisenä. MMS:n käyttöprotokollissa suositellaan yleensä vain sellaisia
pitoisuuksia, joissa hyvä suolistofloora säilyy.
 
Johtopäätös: Klooridioksidi ei hyökkää kehon solujen tai "hyvien" bakteerien
kimppuun!
 
Kysymys: Voinko MMS:n kanssa laittaa lasiin ensin vettä ja sitten
NaClO2:ta ja aktivaattoripisaroita?
Ei! Vesi hidastaa reaktiota hyvin paljon! Noudata tarkalleen yllä olevien
ohjeiden mukaista järjestystä! Älä koskaan laita MMS-pisaroita veteen - niiden
on reagoitava itsestään 45 sekuntia ennen veden lisäämistä.
 
Kysymys: Kuinka paljon vettä minun pitäisi ottaa MMS/CDS:n suun
kautta otettavaan annokseen?
Tämä on periaatteessa sama asia. Jos lasissa on 3 aktivoitua tippaa MMS:ää tai
1 ml CDS:ää ja juot lasin, olet aina ottanut saman määrän klooridioksidia. Jos
lasissa on vähän vettä, esimerkiksi 100 ml, se maistuu voimakkaammalta. Jos



lasissa on paljon vettä, esimerkiksi 250 ml, se maistuu miedommalta, mutta
sinun on juotava enemmän nestettä.
 
Kysymys: Mikä on 10 tai 50 prosentin sitruunahapon tai viinihapon tai
muiden happojen sekoitussuhde?
Tähän kysymykseen ei ole enää vastausta, koska olemme päätyneet vain
parhaiten siedettyyn 4-5-prosenttiseen suolahappoon aktivaattorina. Täällä
suhde on aina 1:1.
 
Kysymys: Minkä hedelmämehujen, kahvin tai teen kanssa voin ottaa
MMS/CDS:ää?
Samaan aikaan MMS:n nauttimista suositellaan vain puhtaan juomaveden
kanssa. Jopa näennäisen puhtaisiin hedelmämehuihin lisätään keinotekoista C-
vitamiinia (joka on useimmiten peräisin geneettisesti muunnetusta maissista)
E-numeroiden avulla ja merkitään stabilointiaineeksi, jotta mehujen säilyvyyttä
voitaisiin pidentää huomattavasti. Koska C-vitamiinin ja klooridioksidin
vaikutus kumoaa toisensa, Jim Humble ja myös tohtori Klinghardt
suosittelevat MMS/CDS:n ottamista vain veden kanssa.
 
Vinkki: Jos MMS:n maku ja haju ovat sinulle liian vaikeita, voit pitää nenääsi
kiinni, kun otat sitä, tai vaihtaa paljon paremmin siedettyyn ja pH-neutraaliin
CDSplus-valmisteeseen.
 
Kysymys: Internetissä on ohjeita aktivoidun MMS:n jäännöshapon
neutraloimiseksi natriumbikarbonaatilla - pitäisikö minun tehdä näin?
Ei, sillä monet ovat ottaneet siitä taas etäisyyttä, koska se voi heikentää MMS:n
vaikutusta. Tohtori Oswald suosittelee myös natriumbikarbonaattiliuoksen
ottamista vastalääkkeeksi MMS:n yliannostuksen varalta.
 
Kysymys: Milloin minun pitäisi ottaa MMS:ää ja minkä elintarvikkeiden
kanssa?
Kun MMS:ää otettiin vielä harvoina ja suurina kerta-annoksina, tämä kysymys
oli tärkeä, jotta se olisi paremmin siedettävissä. Koska MMS-1000- tai CDS-
1000-protokollassa otetaan paljon pienempiä annoksia ja jopa kahdeksan
kertaa päivässä, on nyt suhteellisen yhdentekevää, otetaanko se ennen vai
jälkeen aterian.
 
Kahdeksan kertaa päivässä tyhjään vatsaan olisi silloin mahdollista vain
paastokuurilla. Pidän CDS-pulloani yksinkertaisesti juomana. En myöskään tee
itselleni stressiä tarkistaa jokaista ruokaa, voivatko ne rajoittaa MMS:n



vaikutusta. Vaikka söin kerran ananaksen, yhden kahdeksasta
päiväannoksestani vaikutus oli vain hieman heikentynyt. Kaikki tämä ei ole
pienintäkään merkitystä tässä protokollassa, joka on suunniteltu neljästä
kuuteen viikkoon. Joten tässä tapauksessa älä mieti liikaa, vaan jatka
protokollaa!
 
Kysymys: Voinko pysähtyä hetkeksi kesken pöytäkirjan 1000?
Kyllä, koska tämä on puhdistusohjelma, et vaaranna kaikkea menestystä kuten
antibioottien kanssa vain siksi, että jouduit lopettamaan henkilökohtaisista tai
ammatillisista syistä. Jatka vain, kun voit taas.
 
Kysymys: Ovatko lasipulloissa olevat tuotteet parempia kuin
muovipulloissa olevat?
MMS-liikkeen alussa jotkut valmistajat/toimittajat olivat tietämättömyyttään
täyttäneet natriumkloriittia ja aktivaattoria PET-pulloihin
(polyeteenitereftalaatti), jotka haurastuivat ja puhkesivat ajan myötä. Nykyään
en tiedä saksankielisessä maailmassa yhtään toimittajaa, joka tekisi tämän
virheen. HDPE (High Density Polyethylene) on hyväksytty materiaali näille
tuotteille, joten useimmat valmistajat tarjoavat tuotteitaan myös HDPE-
pulloissa. HDPE-pullojen etuna on, että ne ovat erittäin kevyitä ja ennen
kaikkea murtumattomia. Tämä on myös erittäin hyödyllistä ja tärkeää, kun
ainesosina ovat emäkset ja hapot.
 
Lasipulloja käyttävät toimittajat antavat usein vaikutelman, että heidän
tuotteensa ovat jotenkin puhtaampia tai terveellisempiä. On tärkeää tietää, että
elintarvikelaatuisia natriumkloriitti- ja suolahappoliuoksia valmistetaan,
varastoidaan ja toimitetaan kemianteollisuudessa ainoastaan HDPE-
kanistereissa tai HDPE-tynnyreissä. Niiden täyttäminen lasipulloihin
toimittajan tiloissa ei paranna laatua.
 
Tohtori Andreas Kalcker varoitti erityisesti DMSO-tarjouksista, jotka tulevat
lasipullossa ja lasipipetillä. Lasipipetin mäntä on valmistettu kumista tai kumin
korvikkeista, jotka kaikki eivät sovellu DMSO:lle. Tämä mäntä liukenisi,
myrkylliset aineosat liukenisivat sen mukana ja joutuisivat myös ihoon, jos
kyseessä olisi ulkoinen hoito.
 
Tämä pätee myös joihinkin CDL-tarjouksiin, joissa on lasipipetti ja joissa on
kumimainen mäntä. Silmä-, korva- ja nenätippojen lyhytaikaiseen antoon
voidaan käyttää tällaisia mäntäpullolla varustettuja tippapulloja, mutta



klooridioksidiliuosta ei saa säilyttää pysyvästi suljettuna tällaisessa
tippapullossa.
 
Kysymys: Miksi Protocol-1000:lle suositellaan aina suljettavaa
lasipulloa?
Klooridioksidituotteiden toimittajat tuntevat nyt hyvin PET:n ja HDPE:n
välisen eron. Kaikki maallikot eivät kuitenkaan tunnista tätä eroa heti, ja he
tekevät virheitä esimerkiksi silloin, kun he haluavat käyttää tyhjää muovista
juomapulloa kotona. Siksi pelaamme varman päälle ja suosittelemme
sinetöitävää lasipulloa, kuten IKEA:n pulloa, 1000 protokollan päivittäistä
annosta varten ;-)
 
Kysymys: Entä ravintolisien tai lääkkeiden ja MMS/CDS:n
samanaikainen käyttö?
Toistaiseksi emme ole tietoisia mistään vuorovaikutuksista lukuun ottamatta
MMS:n tai klooridioksidin ja C-vitamiinin/natriumin keskinäistä neutralointia.
Tohtori Klinghardt suosittelee MMS-/CDS-1000-protokollaa aamulla
esimerkiksi kello 18.00 asti ja antaa kolmen tai neljän tunnin kuluttua, siis kello
21.00-22.00, kaikki ravintolisät ja tarvittaessa tarvittavat lääkkeet. Koska
klooridioksidi vaikuttaa elimistössä yleensä vain yhdestä kahteen tuntia ennen
kuin se hajoaa keittosuolaksi, vedeksi ja hapeksi, tämän ajanjakson pitäisi riittää
toistaiseksi tuntemattomien mutta mahdollisten yhteisvaikutusten
välttämiseksi.
 
Kysymys: Voinko ottaa MMS:ää myös silloin, kun hampaissa on
amalgaamitäytteitä tai kehossa on metallista valmistettu tekoproteesi?
Todennäköisesti pienestä määrästä ja lyhyestä vaikutusajasta johtuen meille ei
ole toistaiseksi raportoitu hampaiden täytteiden, siltojen, hammasproteesien ja
elimistön metallista valmistettujen implanttien vaurioitumisesta. Jos, niin MMS
hapettaisi esimerkiksi amalgaamitäytteestä vapautuneen elohopean
vesiliukoiseksi metallisuolaksi, joka voidaan erittää munuaisten ja virtsan
kautta. CDS tai CDSplus näyttää olevan jopa vähemmän haitallinen kuin
MMS, koska pH-arvo on hiljattain muuttunut.
 
Ainoa asia, jonka tiedän amalgaamitäytteistä, on se, että useimmat
raskasmetalleja poistavat kelaattorit poistaisivat elohopean amalgaamitäytteistä.
On kuitenkin olemassa luonnollisia kelaattoreita, jotka eivät tee näin, kuten
HMD™ (www.detoxmetals.com).
 



Kysymys: Miksi minulla on hyvin voimakas pahoinvointi, oksentelu tai
ripuli jo pienimmästäkin MMS/CDS:n nauttimisesta?
Tämä on nykyään harvinaista, ja siihen voi olla useita syitä. Toisaalta voi
esiintyä hyvin harvinaista klooriallergiaa. Toisaalta keho voi olla hyvin
voimakkaasti itiöitynyt ja tämä yksi annos MMS/CDS on tappanut paljon
enemmän pöpöjä kuin muilla ihmisillä. Sitten tämä suuri
bakteerijätekonsentraatio aiheuttaa sivuvaikutuksia, koska munuaiset ja maksa
ylikuormittuvat. Ota tällaisissa tapauksissa luonnollista kasviperäistä
detoksifikaattoria, kuten LAVAGEa, joka auttaa avaamaan
detoksifikaatioelimiä, kuten maksaa, munuaisia ja imusuonistoa
(www.detoxmetals.com).
 
Toinen syy voi olla aktivaattori, jos olet käyttänyt sitruunahappoa, viinihappoa
jne. suositellun suolahapon sijasta. Jotkut ihmiset ovat hyvin ylihapotettuja ja
reagoivat hyvin voimakkaasti MMS:n happojäämiin - tällöin sinun tulisi
mieluummin vaihtaa pH-neutraaliin CDSplus-valmisteeseen.
 
Viimeinen mahdollisuus on, että sinulla on loistartunta. Loiset reagoivat
erittäin voimakkaasti klooridioksidiin, alkavat lisääntyä voimakkaasti ja
päästävät paniikissa suoliston sisällön kehoomme. Nämä loisten
erittymätuotteet, kuten ammonium, formaldehydi, histamiini ja maniliini, ovat
immuunijärjestelmämme hermomyrkkyjä, ja ne voivat siksi aiheuttaa
voimakkaita sivuvaikutuksia. Tässä tapauksessa olisi suositeltavaa käyttää
loiskuuria, esimerkiksi tohtori Andreas Kalckerin mukaista kuuria (ks. kirja
Back2Balance).



2. MMS-menestys ihmisillä
 
Kokemuksia ja onnistumisraportteja on paljon, esimerkiksi vilustumisesta,
flunssasta, EHEC:stä, sikainfluenssasta, lintuinfluenssasta, aidsista, hepatiitista,
herpeksestä, tuberkuloosista, verenmyrkytyksestä (sepsiksestä),
ruokamyrkytyksestä, jäykkäkouristuksesta, tarttuvista lastentaudeista, jalka- ja
suolistosienestä, diabeteksesta, avoimesta säärestä, syövästä,
karvasoluleukemiasta, suun, kurkun ja erityisesti hampaiden tulehduksista.
 
Tällä välin maailmanlaajuisesti on saatavilla lukemattomia raportteja, joita
kukaan ei valitettavasti ole vielä järjestelmällisesti kerännyt ja arvioinut. Tämä
osoittaa joskus yksityisen terveysliikkeen rajat. Minulle itselleni raportoitiin
myös toistuvia onnistumisia useiden laboratoriovahvistettujen
malariatartuntojen kanssa, jotka eräs Afrikan avustushankkeiden työntekijä oli
saanut.
 
Minulla on myös hyvin dokumentoitu tapaus, jossa eräs työpajan osallistuja oli
parantunut täysin hengenvaarallisesta hiussoluleukemiasta. Jopa Karibialla tällä
hetkellä rehottavan Chikungunya-kuumeen kaltaisiin tauteihin, joihin
perinteinen lääketiede ei ole toistaiseksi löytänyt parannuskeinoa, on saatu
rohkaisevia menestystarinoita.



2.1 MMS ja syöpä
 
Ortodoksisen lääketieteen mukaan syöpä kehittyy perinnöllisen (geneettisen)
taipumuksen ja elämäntapaan liittyvien riskitekijöiden, kuten syömisen,
juomisen, urheilun, alkoholin, nikotiinin ja viime aikoina myös stressin, kautta.
Näiden melko yleisten ja merkityksettömien tilastollisten lausuntojen lisäksi
perinteinen lääketiede ei ole kyennyt esittämään johdonmukaista,
yksityiskohtaista ja loogista mallia syövän kehittymisestä.
 
Ihmettelen: jos et tiedä ongelman alkuperää, miten voit odottaa voivasi
kehittää mielekästä hoitoa? Kauan ennen MMS-liikettä vaihtoehtoisen
lääketieteen alalla oli monia uskottavia teorioita syövän alkuperästä. Lähes
kaksisataa vuotta sitten Louis Pasteur esitti mallin terveestä, bakteereista
vapaasta kehosta ja ulkopuolelta tulevista pahoista bakteereista, jotka voivat
tunkeutua ja sairastuttaa ihmisiä. Sen sijaan hänen silloinen vastustajansa Pierre
Jacques Antoine Béchamp oli paljon oikeassa sanoessaan, että mikrobeja oli
kaikkialla ja että ne mahdollistivat elämän ja muodostivat elämän.
 
Sisäinen ympäristö sai tietyt mikrobit lisääntymään ja muuttamaan
morfologiaansa, jota Béchamp kutsui pleomorfismiksi.
 
Mutta jopa Pasteur osoitti kuolinvuoteellaan vastustajansa oikeaksi lauseella
"Mikrobi ei ole mitään, ympäristö on kaikki".
 
Sen sijaan, että taistelisimme bakteereja vastaan antibiooteilla (mikä tunnetusti
johtaa antibioottiresistenssiin), voisimme luoda perustan sille, että estämme
bakteerien kehittymisen tai lisääntymisen ylipäätään säätelemällä ympäristöä.
 
Sisäisellä ympäristöllä viitataan sisäisen ympäristömme ominaisuuksiin, kuten
myrkytystasoihin, tulehdustasoihin, kudosten pH-muutoksiin, lois- ja
mikrobikuormituksen tasoihin, sähkömagneettisiin kenttiin, kuten 5G:hen ja
vastaaviin. Kaikki nämä tekijät voivat muuttaa elimistömme sisäistä ympäristöä
ja saada mikrobit muuttamaan muotoaan hyväntahtoisesta virulentiksi tai
patogeeniseksi (tautia aiheuttavaksi).
 
Useat tutkijat ovat myöhemmin kehittäneet näitä ajatuksia edelleen. Prof.
tohtori Günther Enderlein löysi muun muassa verestä pleomorfisia (muotoaan
muuttavia) bakteereita, jotka voivat kehittyä kehon solusta bakteeriksi, sieneksi
ja takaisin riippuen ympäristöstä.



 
Vaihtoehtolääkäri Ekkehard Sirian Scheller havaitsi, että veressä on myös
naamioituneita sieniä ja loisia. Monissa syöpätyypeissä nämä näyttivät myös
olevan syy-yhteydessä kehitykseen. Syöpälääkäri tohtori Tulio Simoncini
havaitsi jo kauan sitten, että Candida-albicans-sieniä löytyi kasvaimen ytimestä,
ja niitä hoidettiin menestyksekkäästi sieniä tappavalla 25-prosenttisella
natriumbikarbonaattiliuoksella.
 
Sieniä kehittyy liikaa häiriintyneen ympäristön vuoksi. Elimistö ei pysty
poistamaan niitä riittävästi, sulattamaan eikä erittämään niitä
detoksifikaatioelintensä maksan, munuaisten, keuhkojen, suoliston ja ihon
avulla. Elimistö päättää tehdä nerokkaan elämää pidentävän toimenpiteen: se
kapseloi sienet. Näin molemmat - ihmiset ja sienet - voivat elää pidempään
rinnakkain vaarantamatta toisiaan.
Perinteinen lääketiede kutsuu tätä kehon älykästä ratkaisua, kapselointia,
rappeutuneeksi kasvaimeksi, ja sitä vastaan hyökätään aggressiivisesti.
 
Mielenkiintoista on, että monet kirurgit ovat havainneet, että kasvain ei leviä,
ennen kuin sitä leikataan. Perinteisen lääketieteen mukaan syöpäsolut
irrottautuvat kolmiulotteisesta muurauksestaan, vaeltavat elimistössä ja
muodostavat uusia etäpesäkkeitä jonnekin. Monet tutkijat myöntävät, etteivät
he ole koskaan nähneet näitä vaeltavia syöpäsoluja. Mutta kun sieniviljelmää
hierotaan laboratoriossa petrimaljalla, uusia sienipesäkkeitä alkaa syntyä
kaikkialle. Niinpä on paljon todennäköisempää, että nämä "katkenneet" sienet
muodostavat uusia pesäkkeitä, jotka puolestaan kapseloituvat elimistöön ja
muodostavat uusia "etäpesäkkeitä".
 
Monet MMS:n menestystarinat eri tyyppisten ja eri vaiheissa olevien syöpien
kohdalla viittaavat siihen, että professori Enderlein ja tohtori Simoncini olivat
oikeassa. Koska MMS tappaa luotettavasti myös sieniä elimistössä. Silloin on
myös selitettävissä, miksi kasvain (kapseloitu sieni) kutistuu MMS-käytöllä.
MMS näyttää johtavan kuitenkin suoraan monien syöpätyyppien kanssa monin
tavoin selvään paranemiseen. Ensinnäkin on tiedettävä, että syöpäpotilaat
harvoin kuolevat suoraan syöpään. He kuolevat yleensä maksan tai munuaisten
vajaatoimintaan, koska nämä detoksifikaatioelimet eivät enää pysty
hävittämään sekundaaristen infektioiden solumyrkkyjä ja elimistön ilmapiiri
kallistuu täysin.
 
Lisäksi kemoterapiaa saaneilla ihmisillä on täysin tuhoutunut
immuunijärjestelmä, joten elimistöön muodostuu monia tällaisia



sivutulehduksia, jotka tuottavat myrkyllisiä solumyrkkyjä eritetuotteina. Nämä
saavat sairaan henkilön tuntemaan itsensä vielä sairaammaksi ja heikommaksi.
 
MMS eliminoi nopeasti nämä sekundaariset infektiot ja hapettaa ja eliminoi
siten monet jätetuotteet ja solumyrkyt. Lisäksi olemme hapettavia olentoja, sillä
hengitämme happea ja poltamme siten sokeria. Kroonisesti sairaiden ihmisten,
erityisesti syöpäpotilaiden, energiatasapaino on kuitenkin hyvin alhainen. MMS
aktivoi mitokondrioita, solujen voimalaitoksia, jotta hapetusprosessit pääsevät
jälleen käyntiin ja ihmisellä on jälleen enemmän energiaa käytettävissä.
 
Syövän pääasiallinen syy on se, että normaalien solujen hengitys
korvautuu sokerien käymisellä.
 
Syöpäsoluissa mitokondriot ovat pois päältä, solut saavat energiansa
alkoholikäymisellä ja tuottavat entistä enemmän ympäröivän kudoksen
happamoitumista, joka edistää syövän kasvua. MMS:n aiheuttama
mitokondrioiden aktivoituminen näyttää kuitenkin johtavan syöpäsolujen
ohjelmoituun solukuolemaan (apoptoosiin) - vaikutus, joka on havaittu myös
kokeissa, joissa on käytetty klooridioksidin sukulaista diklooriasetaattia (DCA).
 
Vaikka tämä itsetuhomekanismi on luonnostaan sisäänrakennettu jokaiseen
soluun, niin että rappeutuneet solut tappavat itsensä, se on estetty
syöpäsoluissa. Kaikissa nykyaikaisissa uusissa syöpähoidoissa pyritään
nimenomaan aikaansaamaan tämä apoptoosi vahingoittamatta terveitä soluja.
MMS näyttää tekevän tämän tehtävän sen vapauttaman aktiivisen hapen lisäksi.
Monet käyttävät MMS syövän kanssa myös rinnakkain hänen ortodoksisia
lääkkeitä, sitten kuitenkin kahden tai neljän tunnin aikavälein.
 
Nämä MMS:n moninaiset vaikutukset näyttävät olevan syynä siihen, että
monet kroonisesti vakavasti sairaat ja syöpäpotilaat ovat jo ensimmäisten
itsehoitopäivien jälkeen taas kirkkaasti mieleltään ja täynnä energiaa ja
taisteluhenkeä. Syöpä ei tietenkään poistu kolmessa päivässä, mutta monet
heikentävät toissijaiset infektiot ja niiden myrkyt neutralisoituvat ja siten maksa
ja munuaiset vapautuvat. Lisäksi kehossa on paljon enemmän happea ja siten
paljon enemmän energiaa.
 
MMS tarjoaa näin ollen lyhyellä aikavälillä enemmän elämänlaatua ja
elinaikaa.
 



Se, kuinka kauan MMS:n ja tarvittaessa MMS2:n vuorotteluhoitoa on jatkettava
syövän voittamiseksi, riippuu tietenkin aina yksittäistapauksesta. Lisäksi
terapiaan olisi aina sisällytettävä muita liitännäistoimenpiteitä fyysisellä, mutta
ennen kaikkea myös henkis-emotionaalisella tasolla. Hyvin usein sairauden
varsinainen laukaiseva tekijä on henkinen ja emotionaalinen konflikti tai
trauma.
 
MMS:n avulla voidaan mahdollisesti saada kasvain katoamaan - mutta
pidetäänkö ihmistä silloin parantuneena? Monia ihmisiä oli jo hoidettu
tavanomaisella tai vaihtoehtoisella lääketieteellä täysin terveellä tavalla, ja usein
heillä oli yhden tai kahden vuoden kuluttua pahenemisvaiheita, niin sanottuja
uusiutumisia. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun olet vain hoitanut kehoa,
mutta syylliset ongelmat ovat edelleen olemassa ja edistävät jälleen taudin
kehittymistä.
 
Toisessa Back2Balance-kirjassani haluaisin käsitellä yksityiskohtaisesti laatimaani
kokonaisvaltaista syöpähoitoa. Kolmas kirja, Back2Health, käsittelee henkis-
tunnetekniikoita ja sitä, miten niitä voidaan käyttää vanhojen taakkojen
löytämiseen ja purkamiseen. Onneksi tällä alalla on yhä enemmän tekniikoita,
joilla voidaan nyt saavuttaa dramaattisia tuloksia hyvin lyhyessä ajassa.
 
Syövän osalta on vielä joitakin viimeaikaisia havaintoja, jotka on otettava
huomioon. Ensinnäkin PSA-testin kehittäjän mukaan se ei kerro mitään
yhteydestä syöpään. Perinteinen lääketiede on kuitenkin käyttänyt juuri tätä
testiä päättääkseen, vaatiiko eturauhassyöpä hoitoa vai ei.
 
Tuhansia on vuosien varrella peloteltu ja kohdeltu täysin tarpeettomasti.
Rintasyövän väärät diagnoosit ja siten tarpeettomat hoidot näyttävät olleen
yhtä suuria. Tässä tapauksessa ennaltaehkäisy näyttää olleen pikemminkin
markkinointikeino, jonka avulla kalliita laitteita on voitu käyttää taloudellisesti
paremmin.
 
Kokemukseni mukaan tärkein askel syövästä toipumisessa on kuitenkin päästä
pois pelon illuusiosta. Pelko vie ihmisen pois omasta keskuksestaan ja
tasapainostaan ja siten pois voimastaan. Lisäksi ajatusten voimasta johtuen
toistuvat negatiiviset ajatukset johtavat myös itseään toteuttaviin ennustuksiin,
joilla on negatiivinen lopputulos.
 
Faktat:
- Wikipedian merkintä Prof. Dr. Günther Enderleinistä



- Kirja Tunnistamaton ystävä vai tuntematon vihollinen, Maria-M. Bleker
- Kirja Candidalism, Ekkehard Sirian ja Sabine Scheller.
- Kirja Syöpä on sieni, tohtori Tulio Simoncini
- Eturauhassyövän PSA-seulonta on vaarallinen huijaus.
- Artikkeli Miljoonia hoidetaan virheellisesti "syöpään".



2.2 MMS ja Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja
dementia
 
Viimeisimpien, erityisesti maailmankuulun vaihtoehtolääkärin tohtori
Klinghardtin, mutta myös tunnetun parantajan Uwe Karstädtin tekemien
tutkimustulosten mukaan näiden epidemianomaisesti leviävien tautien
pahaenteisiä uusia alkuperämalleja ei tarvitse etsiä niin kauan. On erittäin
todennäköistä, että ne johtuvat yksinkertaisesti raskasmetallien, alumiinin,
glyfosaatin (hyönteismyrkky) ja muiden ympäristömyrkkyjen aiheuttamista
myrkytyksistä.
 
Koska ruokamme ja ympäristömme on nyt hyvin voimakkaasti saastunut näillä
myrkyillä, sairaat ovat aina nuorempia, koska tynnyri on kirjaimellisesti
nopeammin täynnä. Esikoinen saa automaattisesti noin puolet äidin
raskasmetallialtistuksesta. Elohopea esimerkiksi kerääntyy hermo- ja
aivosoluihin ja tuhoaa niiden eristävän rasvakerroksen.
 
Näin ollen nämä hermot eivät enää laukea lainkaan tai ne laukeavat täysin
koordinoimattomasti. MMS:llä on hapettava vaikutus raskasmetalleihin ja se
voi muuttaa ne vesiliukoisiksi suoloiksi, jotka munuaiset voivat erittää. On
kuitenkin olemassa parempia keinoja ja menetelmiä raskasmetallien
poistamiseksi, jotka selitetään toisessa Back2Balance-kirjassa.
 
Täysin luonnollinen ja tieteellisesti tutkittu tuote, joka on solunsisäinen
kelaattori (vetää myrkylliset metallit pois solujen sisältä), on nimeltään
HMD™, ja se toimii hellävaraisesti ja tehokkaasti raskasmetallien
poistamiseksi. Se on ollut markkinoilla yli kaksitoista vuotta, ja monet lääkärit
ympäri maailmaa ovat testanneet sen hyvin (www.detoxmetals.com).
 
Uuden tutkimuksen mukaan erityisten sauvabakteerien sanotaan olevan
osallisena Alzheimerin taudin, diabeteksen ja sydänkohtausten kehittymisessä.
Tämä selittäisi jälleen kerran MMS:n/klooridioksidin laajakaistaisen
vaikutuksen niin moniin sairauksiin.
 
Faktat:
- Kirja Detoxifying sijaan myrkytyksen, Uwe Karstädt, Uwe Karstädt
- Kirja Aivojemme myrkky, tohtori med. Dietrich Klinghardt.



2.3 MMS mielenterveyshäiriöissä, loppuunpalamisessa
ja masennuksessa
 
Kun niin sanotut rauniovaimot palasivat kotiin toisen maailmansodan jälkeen,
talo oli usein pommitettu, aviomies oli kaatunut ja poika oli kateissa. Kaiken
tämän henkisen kärsimyksen lisäksi ei ollut myöskään mitään syötävää.
Kuitenkin vain harvalla näistä naisista oli mielenterveyshäiriöitä. Ihmiset
kestävät jo luonnostaan melko paljon.
 
Nykyään riittää, että katsot monia aikalaisia vähänkin terävämmin, ja heillä on
heti burnout, masennus tai muita mielenterveysongelmia. Tämä ei välttämättä
johdu siitä, että nykyihmiset olisivat vähemmän vastustuskykyisiä, vaan he ovat
vain myrkytettyjä, varsinkin jos raskasmetallimyrkytyksen lisäksi suolisto on
vaurioitunut esimerkiksi tasapainohäiriön tai vuotavan suolen oireyhtymän
vuoksi.
 
Olen huomannut omassa kehossani, että kun suolistoni oli pahasti vaurioitunut
ja siksi herkkä, myös psyykeni oli hyvin ohut- ja herkkänahkainen. Kun tilanne
suolistossa parani, myös psyykeni vahvistui jälleen. Lisäksi tällä alalla on aina
odotettavissa loisrasitusta.
 
Minulle on myös raportoitu tapauksia, joissa MMS-/CDS-1000-kuurin jälkeen
pienimmät loiset lähtivät elimistöstä ja sen jälkeen tapahtui selvä paraneminen.
Tässäkin tapauksessa MMS/CDS:ää tulisi kuitenkin käyttää vain
raskasmetallien purkautumisen ja suolistoflooran vahvistumisen yhteydessä.
Myös kaksisuuntaisissa mielialahäiriöissä MMS:llä näyttää olevan selvästi
parantava vaikutus.
 
Faktat:
- DVD The Aluminium File
- Kirja Detoxifying sijaan myrkytyksen, Uwe Karstädt, Uwe Karstädt
- Kirja Aivojemme myrkky, tohtori med. Dietrich Klinghardt.



2.4 MMS ja autismi
 
Kun Kerri Riveran pojalla diagnosoitiin autismi, hän ei uskaltanut uskoa sitä.
Hän työskenteli ahkerasti asian parissa ja perusti tukiryhmän. Vuosien mittaan
hän tarkensi ruokavaliotaan ja sai kaksi ryhmään kuuluvaa lasta lähes
oireettomiksi. Koska tämän ei pitäisi olla mahdollista ortodoksisen lääketieteen
aiempien autismin kehittymistä koskevien selitysten mukaan, hän tunsi itsensä
rohkaistuksi matkallaan.
 
Sitten hän tapasi Jim Humblen ja tohtori Andreas Kalckerin MMS-ryhmässä.
Ensin he havaitsivat, että useimmat vanhemmat huomasivat autistiset piirteet
vasta lasten rokotusten jälkeen. Tässä oli ilmeisesti yhteys (ks. myös luku
Vaaralliset rokotukset). Mutta vasta kaksosista, joista vain toinen sai autismin
rokotusten jälkeen, tohtori Andreas Kalcker pystyi löytämään toisen
laukaisevan tekijän, loisperäisen alttiuden.
 
Erityinen loiskuuri perinteisellä lääketieteellä yhdistettynä vaihtoehtoisiin
loislääkkeisiin ja päivittäisiin MMS/CDS-peräruiskeisiin toi sitten läpimurron.
Tätä loiskuuria käsitellään tarkemmin toisessa Back2Balance-kirjassa. Kun lasten
keho puhdistettiin, myös heidän ATAC-pisteensä, jotka mittaavat autismin
astetta, pienenivät.
 
Tällä välin yli 150 lasta ympäri maailmaa on vapautettu autismista, ja he voivat
mennä kouluun normaalisti tai ensimmäistä kertaa ja saada takaisin
vanhempiensa rakkauden. Oman kokemukseni mukaan lääkekuuri,
vaihtoehtoiset hoitokeinot tai klooridioksidiliuosta sisältävät suoliperäruiskeet
eivät ole mitenkään kivuliaita tai haitallisia. Sen sijaan, että tiedotusvälineiden
edustajat juhlisivat tätä sensaatiomaista läpimurtoa, he eivät näytä keksivän
muuta tekemistä kuin luoda kaukaa haettuja kauhuskenaarioita ja jopa syyttää
vanhempia lasten hyväksikäytöstä.
 
Esimerkiksi Amerikassa ja Italiassa on nostettu useita vahingonkorvauskanteita
rokotevalmistajia vastaan, ja myös Yhdysvaltain sääntelyviranomainen FDA on
myöntänyt yhteyden autismin ja rokotusten välillä.
 
Andreas Kalckerin mukaan monet autistien oireet, kuten käsien räpyttely,
johtuvat loisista. Nämä tuottavat liikaa ammoniakkia, jota autistisen maksassa
ei voi hajottaa hajua. Sitä vastaan ravintolisä L-Ornitiini auttaa erittäin hyvin.
Tämä on myös Ornithinaspartat, joka on Hepa-Merz-lääkkeen tärkein



vaikuttava aine. se voidaan liuottaa jauheena veteen ja juoda, ja sitä annetaan
myös suonensisäisesti ensiapulääketieteessä. Tämä lopettaa välittömästi
jatkuvan käsien räpyttelyn. Se on kuitenkin otettava säännöllisesti, koska
ammoniakkia syntyy päivittäin ruoan sulatuksen aikana.
 
Faktat:
- Kirja Cure Autismi osa 1, Kerri Rivera
- Kirja Cure Autismi osa 2, Kerri Rivera
- Kirja Parantuminen on mahdollista, tohtori Andreas Kalcker
- Kirja Detoxifying sijaan myrkytyksen, Uwe Karstädt, Uwe Karstädt
 
Esitykset Spirit of Health -kongressissa 2014 Hannoverissa
- Autismi, ympäristön pilaantuminen ja myrkytyksen poistaminen, Dr. Dietrich
Klinghardt
- Klooridioksidi, rokotukset ja autismi, tohtori Andreas Kalcker
- Cure Autism, Kerri Rivera



2.5 MMS ja ylipaino / jojo-ilmiö
 
Kun puhutaan liikalihavuudesta, monet ihmiset ajattelevat ennen kaikkea
luonteen heikkoutta, sitä, ettei pysty olemaan maltillinen sen suhteen, mitä syö
ja kuinka paljon syö. Tämä voi olla jossain määrin totta. Mutta on myös toinen,
hyvin mielenkiintoinen selitysmalli, miksi jotkut ihmiset osoittavat tällaista
käyttäytymistä tai joutuvat käsittelemään jojo-ilmiötä kaikista ruokavalioista
huolimatta ja pyrkivät lihomaan.
 
Tässä mallissa oletetaan raskasmetallimyrkytys. Raskasmetalleja vastaan
elimistössämme ei ole ruoansulatusentsyymejä, ja myös vieroituselimet maksa,
munuaiset, keuhkot, suolisto ja iho eivät pysty hävittämään myrkkyjä tai eivät
pysty hävittämään niitä riittävässä määrin. Nyt elimistöllä on ongelma, sillä
raskasmetallien suuri pitoisuus veressä ja kudoksissa häiritsee lähes kaikkia
biokemiallisia reaktioita ja on siksi hengenvaarallinen.
 
Jos elimistö ei pysty erittämään tai neutraloimaan sille myrkyllisiä aineita, ainoa
jäljellä oleva strategia on turvallinen varastointi. Keho muodostaa siis
rasvasoluja ihon alle, mahdollisimman kauas sydämestä ja aivoista, ja varastoi
raskasmetallit niihin. Rasva varastoituu raskasmetallien ympärille ja deaktivoi
niiden haitalliset vaikutukset mahdollisimman pitkälle.
 
Ongelma olisi nyt toistaiseksi ratkaistu, ellei ihminen ja peili tai vaaka olisi
olemassa. Mies luulee olevansa liian lihava ja aloittaa paastokuurit ja urheilun.
Henkilö, jolla ei ole raskasmetallimyrkytystä, voi hyvin nopeasti vähentää
painoaan merkittävästi ruokavaliolla ja urheilulla ja myös pitää sen ongelmitta
laihdutuksen jälkeen. Raskasmetallien myrkyttämä henkilö ei sen sijaan
huomaa ruokavalion vaikutusta pitkään aikaan.
 
Vasta kun hän kiristää ruokavaliota ja harrastaa vielä enemmän extreme-
urheilua, ensimmäiset onnistumiset tapahtuvat, koska keho ei halua liuottaa
epämiellyttäviä rasvasoluja ja vapauttaa raskasmetalleja takaisin vereen. Niinpä
myrkytetty henkilö joko lopettaa paastoamisen ennenaikaisesti ja elää ylipainon
kanssa tai tehostaa toimenpiteitä. Jos hän on sitten selvästi laihtunut ja lopettaa
laihdutusruokavalion, kilot palaavat hyvin nopeasti.
 
Sillä ei ole merkitystä, olitko vahva vai heikko luonteeltasi ruokavalion jälkeen.
Keho haluaa epätoivoisesti rakentaa rasvasolut uudelleen, jotta raskasmetallit
voidaan turvallisesti sijoittaa uudelleen. Tässä auttaa vain raskasmetallipäästö.



MMS voi hapettaa raskasmetalleja, kun sitä käytetään pidemmän aikaa, ja siten
saada ne erittymään virtsan kautta, mutta tähän on olemassa muita
tehokkaampia menetelmiä. Näitä kuvataan yksityiskohtaisesti toisessa
Back2Balance-kirjassa, joka käsittelee fyysisen tason puhdistustoimenpiteitä.
 
Faktat:
- Kirja Detoxifying sijaan myrkytyksen, Uwe Karstädt, Uwe Karstädt
 

2.6 MMS ja diabetes
 
Lukuisat menestystapaukset diabetes mellituksen parantamisessa ovat myös
hyvin dokumentoituja. Mutta se ei johdu siitä, että MMS voi tehdä jotain
nimenomaan tätä tautia vastaan. MMS puhdistaa vain kehon tai kehon nesteet
tauteja aiheuttavista bakteereista. Jos tämä johtaa siihen, että myös diabetes
mellitus paranee, siitä ovat todennäköisesti vastuussa pöpöt ja haimatulehdus.
 
Jos bakteerit ja siten tulehdus on saatu poistettua, insuliinia tuotetaan yleensä
taas riittävästi, ja insuliinin ulkoinen lisääminen voidaan jättää yhä enemmän
pois. Jos haluat nähdä yhden monista kansainvälisistä tapaustutkimuksista, etsi
kerran YouTube.comista hakusanalla MMS and diabetes tai katso yli 400
videokoetta mms-seminar.com-sivustolta.
 
Faktat:
- Video suosittelun parannuskeino diabetekseen



2.7 MMS ja malaria
 
Vuoden 2012 lopussa kolme riippumatonta kansainvälistä kameraryhmää
dokumentoi malariatutkimuksen Punaisen Ristin asemalla Ugandassa. Neljän
päivän aikana tutkittiin 781 ihmistä, joista 154 sai malariatartunnan. Tartunta
määritettiin ensin tavanomaisella malarian pikatestillä, minkä jälkeen jokainen
positiivinen epäilty tapaus vahvistettiin selvästi verikokeilla mikroskoopilla.
Joillakin oli jopa kaksoistartunta, jossa oli kaksi viidestä mahdollisesta malarian
taudinaiheuttajasta.
 
Kaikille aikuisille annettiin kerta-annoksena 18 aktivoitua tippaa ja kaikille
lapsille 9 aktivoitua tippaa MMS:ää juotavaksi. Vuorokauden kuluttua vain
yhdelletoista 154:stä todetusta malariapotilaasta oli todettu
malariapositiiviseksi. Kaikki muut olivat oireettomia ja oireettomia. Yksitoista
tartunnan saanutta kertoi, etteivät he juoneet sitä kokonaan tai oksentelivat
pian sen ottamisen jälkeen. Heille annettiin toinen annos samaa määrää
valvotusti, ja kaikki olivat malariavapaita myös seuraavana päivänä.
 
Tämä hyvin dokumentoitu malariatutkimus kuitenkin kyseenalaistettiin eräässä
tv-selostuksessa. Väitettiin, ettei ollut todisteita siitä, että MMS olisi parantanut
malarian 24 tunnissa, koska yksikään lääkäri ei ollut ollut paikalla
vahvistamassa tätä. Tämä väite voidaan kiistää täysin allekirjoitusten,
valokuvien ja saatavilla olevien asiakirjojen perusteella. Toisaalta
televisioraportissa kuitenkin myönnettiin, että MMS:n käytön jälkeen kaikki
malariapotilaat olivat itse asiassa olleet oireettomia. Miten tämän olisi pitänyt
tapahtua? Tähän päivään mennessä ortodoksinen lääketiede ei saa
malariapotilaita oireettomiksi näin lyhyessä ajassa.
 
Faktat:
- Malariatutkimus, 2012, Uganda



2.8 MMS ja flunssa
 
Flunssa on erityistapaus. Kysyin Jim Humblelta henkilökohtaisesti, miksi MMS
tai CDS voi johtaa flunssan nopeaan paranemiseen monilla, mutta tuskin
parantaa mitään toisilla. Jim selitti, että flunssa voi johtua kahdesta eri syystä.
Yksi syy ovat todelliset bakteerit, ja silloin MMS voi auttaa voittamaan
infektion nopeasti, hän sanoi. Toinen syy liittyy usein siihen, että ihminen
rasittaa itseään fyysisesti ja henkisesti liikaa liian pitkään eikä anna kehon
palautua.
 
Myös tämä flunssa tuntuu oireiltaan samankaltaiselta, mutta tässä tapauksessa
keho vaatii saada tarvitsemansa levon. Jäljelle jää vain vuodelepo. Itse asiassa
minulla oli myöhemmin itselläni tällainen tapaus. Sovelsin Claran 6+6-
protokollaa illalla ennen nukkumaanmenoa flunssan ensimmäisten merkkien
ilmaantuessa. Monta kertaa olin pystynyt yksinkertaisesti pysäyttämään tulevan
flunssan. Tällä kertaa päänsärky ja raajojen kipeytyminen kuitenkin jatkuivat, ja
nenä jatkoi vuotamista.



2.9 Vaaralliset rokotukset
 
Aiemmin ei niin yleisten sairauksien, kuten äkillisen lapsikuoleman
oireyhtymän, ADHD:n, autismin, neurodermatiitin, allergioiden ja
intoleranssien dramaattinen lisääntyminen viittaa yhä selvemmin suoraan
yhteyteen moninkertaisten rokotusten kanssa. Tätä on tarkasteltava
tarkemmin.
 
Teorian mukaan henkilö rokotetaan tapettujen virusten osilla, hän saa
immuunireaktion sairastumatta ja on sitten suojattu myöhempää todellista
tartuntaa vastaan. Ilmeisesti tämä ei toiminut lainkaan, koska tällä välin ihmiset
ovat hiljaisesti siirtyneet eläviin rokotuksiin, mikä tarkoittaa, että nykyään heille
ruiskutetaan eläviä viruksia, jotka on kasvatettu kananmunista. Tämäkään ei
näytä toimineen, sillä nyt rokotuksiin on pitänyt lisätä niin sanottuja
vaikutuksen tehostajia, jotta elimistö ylipäätään reagoi.
 
Nämä aktiiviset tehosteaineet koostuvat kuitenkin allergiaa aiheuttavista
alumiini- ja elohopeayhdisteistä, ja niitä käytetään pitoisuuksina, jotka ovat
vauvojen ja lasten kohdalla 200 kertaa korkeammat kuin näiden aineiden
aikuisille sallitut raja-arvot. Tämäkään ei näytä vielä vaikuttavan riittävästi, ja
siksi annetaan jopa kolme rokotusta, joissa on sama vaikuttava aine.
 
Tähän liittyvät seuraukset, erityisesti kasvavalle keholle, ovat itse asiassa
ennakoitavissa, mutta ne kuitenkin kielletään täysin. Koska
MMS/klooridioksidi kykenee tappamaan turvallisesti kaikki tunnetut virukset,
rokotusten järkevyys kyseenalaistuu täysin. Onko kaikki terveet lapset
rokotettava kaikkia tunnettuja taudinaiheuttajia vastaan huolimatta tilastollisesti
vähäisestä todennäköisyydestä? Vai riittääkö, että vain muutamaa sairasta
ihmistä hoidetaan MMS:llä?



Kriittisiä kysymyksiä rokotuksista:
 
Miksi rokotusten vastustajat tai rokotuksista kieltäytyjät syrjäytetään ja
luokitellaan vaarallisiksi? Jos rokotukset todella toimisivat, miten
rokottamattomat voivat vaarantaa rokotetut?
 
Mikseivät he näytä minulle rokotteiden pakkausselostetta?
 
Miksi lääkärit eivät saisi enää tulevaisuudessa nähdä tätä pakkausselostetta?
 
Miksi lähes kaikki sairaat lapset rokotettiin kunnolla kolminkertaisesti
viimeisten tuhkarokkoepidemioiden aikana?
 
Miksi Obama antoi lain, joka suojelee kaikkia rokotevalmistajia kaikilta
vastuukanteilta?
 
Miksi rokotteet toimitetaan elimistöön näille viruksille epätyypillisellä
tavalla (injektiona)?
 
Miksi vauvoja ylipäätään rokotetaan ennen kahden vuoden ikää? Heidän
oma immuunijärjestelmänsä, joka voisi oppia jotain rokotuksista, ei ole
vielä muodostunut tähän aikaan!
 
Miksi alle kaksivuotiaita lapsia ylipäätään rokotetaan, jos heidän veri-
aivoesteensä ei ole vielä muodostunut ja raskasmetallit voivat näin ollen
päästä suoraan aivoihin?
 
Miksi kymmeniä tuhansia sotilaita pakotettiin rokottamaan skvaleenilla ja
miksi he kärsivät nykyään Persianlahden sodan oireyhtymästä?
 
Miksi valtio kouluttaa tällä hetkellä niin paljon rokotusneuvojia FRG:ssä?
 
Miksi Bill Gatesin ensimmäiset rokotteet sisälsivät salaa hormoneja, jotka
tekivät afrikkalaisista naisista hedelmättömiä?
 
Miksi Bill Gates haluaa rokottaa kolmannen maailman malariaa vastaan?
Edullinen ja sataprosenttisen tehokas hoito MMS:llä on saatavilla, eikö
olekin?

 
Faktat:
- Kirja Me emme rokota! , Michael Leitner
- Video Me emme rokota! , Michael Leitner





2.10 Luettelo sairauksista, joissa MMS on onnistunut
hyvin
 
Tämä on epätäydellinen luettelo raportoiduista onnistuneista sisäisistä ja
ulkoisista parannushoidoista MMS:n, CDS:n, CDSplus:n, klooridioksidin ja
DMSO:n avulla. On käynyt ilmi, että suurin osa sivilisaation
epidemianomaisesti leviävistä sairauksista johtuu todennäköisesti infektioista,
puutoksista ja myrkytyksistä.
 

Aids/HIV
Akne
aktiininen keratoosi
Allergiat
Allerginen keuhkoputkien aspergilloosi
Alzheimerin tauti
Amyotrofinen lateraaliskleroosi ALS
Amoebinen punatauti
Angina pectoris
selkärankareuma
Anemia
Pernarutto
Aphthae
Aivoinfarkti
Niveltulehdus
Nivelrikko
Astma
Atheroma
Autismi
Silmäsairaudet ja näköhäiriöt
Autoimmuunisairaudet
Heisimato infektiot
Tyvisolusyöpä
Haimataudit
Haimasyöpä
Bazinin tauti
Bartonelloosi
beeta-talassemia minor
Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt



Virtsarakon infektiot
Verisieni
Mustelmat
Hypertensio
Lymen tauti
Keuhkoputkentulehdus
Rintasyöpä
Utaretulehdus
Candidamycosis
Chikungunya-infektio
Krooninen lantion alueen kipuoireyhtymä CPPS
Krooninen masennus
Krooninen lihavuus
Krooninen väsymysoireyhtymä
Krooninen munuaissairaus
Krooninen lymfaattinen leukemia
Kohdunkaulan oireyhtymä
haavainen paksusuolen tulehdus
CORONA/COVID-19-infektiot
Cushingin oireyhtymä
Dakryokystiitti
Paksusuolen syöpä
Ripuli
Dengue-kuume
Diabetes mellitus tyyppi I ja II
Divertikuliitti
Syylät
Verenkiertohäiriöt
Ekseema
Eppstein-Barr-viruksen aiheuttama tauti
Flunssa
kyhmyruusu
Fibromyalgia
Kuume
Kiehuu
Kohdunkaulan syöpä
Nivelkipu/tulehdus
Keltainen kuume
Giardia lamblia



Kihti
Tippuri
Flunssa
Vyöruusu
Kuulon menetys
Hiustenlähtö
Peräpukamat
Kurkkukipu
UTI
Ihottuma
Ihon sieni
Ihosyöpä
Hiivatulehdukset
Heliobacter
Hepatiitti A, B, C
Herpes labialis, genitalis
herpes zoster
Sydämentykytys
Sydämen rytmihäiriöt
Tulehduksellinen sydänsairaus
Heinänuha
Ihmisen papilloomavirukset (HPV)
Aivokalvontulehdus
Kilpirauhasen liikatoiminta
Iskias
Idiopaattinen dilatoiva kardiomyopatia
Interstitiaalinen kystiitti
Hyönteisten puremat
Karies
Rannetunnelin oireyhtymä
Kaihi
Leuan tulehdus
Luun kipu
Luusyöpä
Kurkunpäätulehdus
Polvikipu
Sidekalvotulehdus
Kondylooma
Päänsärky



Suonikohjut
Erilaiset syövät
Ruokamyrkytys
Halvaus
Leishmaniaasi
Lepra
Leukemia
Leukosytoosi
Leukytoosi
Keuhkokuume
Keuhkosyöpä
lupus erythematosus
Lymfoomat
Lymen tauti
Mahahaava
Ruoansulatuskanavan infektio
Malaria
Nielurisatulehdus
Megaesofagus
Melanooma
Aivokalvontulehdus
Metastaasit luissa
Metastaattinen rintasyöpä
Migreeni
Crohnin tauti
Cushingin tauti
Morgellons
MRSA-infektio
Dupuytrenin tauti
Hyttysen purema
Väsymys
multippeli myelooma
Multippeliskleroosi (MS)
Lihasreuma
Lihasjännitys
Lihaskipu
Lihaskireys
Lihasjännitys
myasthenia gravis



Sydäninfarkti
Mykoplasman aiheuttamat sairaudet
Myoma
Kynsien sieni
Kynsien sairaudet
Arpiongelmat
Nenän tukkoisuus
Sinuiitti
Nokkosihottuma
Neurodermatiitti
Neuropatia
Munuaissairaus
Munuaiskivet
Munuaisten vajaatoiminta
Nefriitti
Norovirusinfektio
Turvotus
Avoin jalka
Korvatulehdus
Ruokatorven sairaudet
Osteopenia
Osteoporoosi
Osteosarkooma
Munasarjakysta
Parodontiitti
Loistartunta
Parkinsonin tauti
Parvovirus
suutelun tauti
Valitse
poskiontelomykoosi
Sienitaudit
Siitepölyallergia
Polyartriitti
Eturauhastulehdus
Psoriasis
Q Fever
Levottomat jalat -oireyhtymä
Ärtynyt rakko



ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS)
Retinoblastooma
Reumaattinen kipu
Punatauti
Ruhr
Sarkoidoosi
Tulirokko
Kilpirauhasen sairaudet
Bursiitti
Raskasmetallimyrkytys
Skolioosi
Psoriasis
Sikainfluenssa
Sepsis
Shigelloosi (punatauti)
Sirppisoluanemia
Sinuiitti
Närästys
Aurinkoallergia
sammas
sukupuolielinten sammas
Selkärangan ahtauma
Jännityspäänsärky
selkärankareuma
Äänihuulihalvaus
Keulan sivuontelotulehdus
Keulan sivuontelotulehdus
Kuppa
Tuberkuloosi (TBC)
Jäykkäkouristus
Trombosytopenia
Tinnitus
Nielurisatulehdus
Kolmoishermosärky
Kasvaimet
Lavantauti
Ylipaino
Yhteensopimattomuudet
ihon palovammat



ihon kuumennukset
Myrkytykset
Eteisvärinä
Syylät
Vaippaihottuma
Vesirokko
Haavan paranemisen häiriöt
Verenvuotavat ikenet
Ikenien tulehdukset
Hampaan juuren tulehdus
Punkin purema
Kirroosi
Kystat
Kystinen fibroosi

 
Tämä luettelo ei ole teknisesti oikea eikä täydellinen. Se kuitenkin osoittaa, että
useimmat sairaudet johtuvat bakteereista tai myrkytyksistä. Klooridioksidilla
voidaan turvallisesti käsitellä molempia. Ensi silmäyksellä haluaisi epäillä, että
lääkkeen pitäisi olla tällainen monitaituri. Mutta MMS itse asiassa vain
puhdistaa kehon vettä ja useimmat sairaudet katoavat.
 
En väitä, että jos sinulla on jokin edellä mainituista sairauksista, MMS toimii
sataprosenttisesti sinun kohdallasi. Tämä edellyttäisi lukuisia näyttöön
perustuvia kaksoissokkotutkimuksia kussakin yksittäistapauksessa. Lisäksi
sairauden kehittymisen syyt ovat usein hyvin erilaisia ja yksilöllisiä. Se, mikä
auttaa ihmeellisesti yhtä, auttaa toista vähän ja kolmatta ei lainkaan. Lisää tästä
muualla.
 
On kuitenkin olemassa monia yksittäisiä raportteja tai tiivistettyjä
kokemuskertomuksia, jotka voivat ainakin antaa toivoa. Jokaisella pitäisi olla
ainakin tietoa näistä kokemuksista. Olipa sitten kyse MMS:llä tehtävästä
itsehoidosta tai sen vastustamisesta, jokainen päättää siitä omasta vastuustaan.
 
Johtopäätös: MMS:llä/klooridioksidilla on hyvin paljon todistettuja ja
onnistuneita hoitoja myös klinikoilla maailmanlaajuisesti. Näyttöön perustuvia
kaksoissokkotutkimuksia on kuitenkin vain vähän, muun muassa siksi, että
kaikki pystyivät heti erottamaan klooridioksidiliuoksen tehottomasta
vertailuliuoksesta maun ja hajun perusteella.
 
Faktat:



- Seegartenin klinikka Sveitsi
- malariatutkimus
- Kirja The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Varaa MMS kliinisesti testattu



2.11 CDS ja Corona-pandemia
 
Kriisin tausta
Vuosi 2020 alkoi huonoilla uutisilla Kiinasta. Siellä ihmisiä kuoli kuin kärpäsiä
kaduilla. Väitetään, että mutatoitunut taudinaiheuttaja oli siirtynyt Wuhanissa
eläinten viikkomarkkinoilla olleesta lepakosta ihmisiin. Sitten se tapahtui hyvin
nopeasti, ja yhtäkkiä meillä oli maailmanlaajuinen pandemia, joka rajoitti
huomattavasti jokapäiväistä elämää. Emme ole kiinnostuneita poliittisesta
taustasta vaan terveysnäkökohdista.
 
Monet sairaat kuolivat hengitystieoireyhtymään. Tässä yhteydessä keskitytään
keuhkoihin, ja hapenottokyky keuhkorakkuloissa on todennäköisesti
häiriintynyt. Vuoden 2020 loppupuolella tilanteeni oli seuraava: Monissa
Euroopan maissa ja erityisesti Saksassa oli pikemminkin mediapandemia kuin
terveyspandemia. Kaikki tiedotusvälineet olivat täynnä yhä suurempia lukuja
tartunnan saaneista ihmisistä ja kuolemantapauksista. Samaan aikaan käytetty
PCR-testi ei keksijänsä mukaan kykene missään vaiheessa havaitsemaan
infektiota, sairautta tai infektioriskiä.
 
Kaikkien kuolemantapausten määrä vuonna 2020 Saksassa ei myöskään ollut
tilastollisesti korkeampi kuin aiempina vuosina. Tämä päti myös moniin
muihin Euroopan maihin. Monet asiantuntijat protestoivat, mutta heitä ei
kuultu. He jatkoivat itsepäisesti lukitusohjelmaa, joten monet kutsuivat tätä
pandemiaa plandemiaksi. Sairaalat ja päivystyshuoneet olivat ensimmäisessä
aallossa täysin tyhjiä. Vaarallista virusta ei siis voinut olla tulossa. Jotkut
vertasivat sitä enemmänkin tavalliseen flunssaan, johon liittyy komplikaatioita.
 
Sain kuitenkin aivan toisenlaisia raportteja Etelä-Amerikan maista, kuten
Meksikosta ja Boliviasta. Täällä kymmenientuhansien ihmisten, mukaan lukien
tuhansien lääkäreiden, sanotaan todella kuolleen. Edes heidän ammattimainen
suusuojansa ei ilmeisesti ollut tehnyt heille hyvää. On selvää, että tähän on
täytynyt olla jokin muu syy. Oliko kyseessä Corona-viruksen toinen muunnos,
toinen biologinen tai kemiallinen ase vai jopa säteilyn aiheuttama, sitä en osaa
sanoa varmaksi tässä vaiheessa.
 
Uusin matkapuhelinstandardi, 5G, voi myös lähettää 60 GHz:n taajuusalueella
- taajuudella, jolla hapenottokyvyn keuhkorakkuloissa tiedetään heikentyneen
vakavasti. Joka tapauksessa useimmat potilaat olivat vaarassa tukehtua
hapenpuutteeseen. Jotkut lääkärit muistivat Andreas Kalckerin useissa Etelä-



Amerikan maissa pitämät lukuisat MMS-luennot. He ottivat häneen yhteyttä, ja
hän vahvisti, että CDS voisi auttaa ja että siitä ei varmasti olisi haittaa potilaille.
 
MMS:n läpimurto tapahtui vasta, kun jotkut lääkärit, poliitikot ja kenraalit itse
sairastuivat vakavasti ja kaikki toipuivat ottamalla klooridioksidiliuoksia suun
kautta. Boliviassa hyväksyttiin hätäisesti jopa laki, joka nimenomaisesti salli
klooridioksidin käytön Covid 19 -potilaiden hoidossa. Yliopistot alkoivat nyt
valmistaa suuria määriä klooridioksidia ja jakaa sitä laajalti väestön
keskuudessa. Tämä laski lopulta 160 kuolemantapauksesta päivässä vain
kuuteen kuolemantapaukseen päivässä. Andreas Kalckeria haastateltiin tämän
jälkeen lähes kaikilla näiden maiden televisioasemilla. Argentiinalainen TV-
juontaja Viviana Canosa joi klooridioksidiliuosta lähetyksensä lopussa ja sanoi
siitä: "En suosittele, vaan näytän teille, mitä teen. «
 
Yli 4000 lääkäriä 20 maasta perusti kansainvälisen yhdistyksen www.
COMUSAV.com, koska he kaikki olivat käyttäneet CDS/klooridioksidiliuosta
menestyksekkäästi yli 150 000 COVID-19-potilaaseen! He saavuttivat lähes
sataprosenttisen paranemisen näissä potilaissa vain neljässä päivässä - ja ilman
sivuvaikutuksia! Mihin tarvitaan maailmanlaajuisia rokotuksia, jos sairaita
voidaan hoitaa menestyksekkäästi?
 
Johtopäätökseni: Pandemian laukaisijoita on ainakin kaksi erilaista. Yksi niistä
on hengenvaarallinen tai kuolemaan johtava. Sillä, onko tauti tarttuva vai
aiheutuuko se taudinaiheuttajien tai säteilyn leviämisestä, ei ole loppujen
lopuksi merkitystä. Klooridioksidilla voi ennaltaehkäisevästi ja akuutisti torjua
vaaran ja selvitä turvallisesti tästä hyökkäyksestä.
 
Tästä lähtien kehotan kaikkia tätä lukevia hankkimaan riittävästi klassisia
MMS- ja CDS/CDSplus-varastoja. Kun lukitukset alkavat uudelleen,
pakettipalvelut ovat ylikuormitettuja tai ne yksinkertaisesti suljetaan joistakin
maista, kuten ensimmäisen aallon aikana. Varmista varastosi nyt!
 
 
Toimiiko klooridioksidi todella koronaviruksiin?

Uskotpa MMS:ään/klooridioksidiin tai et, tässä on muutamia sovelluksia, joita
jokainen - jopa kaikkein jyrkimmät MMS-kriitikot - voivat tehdä suojellakseen
itseään ja perhettään. Kiinalaisessa tutkimuksessa osoitettiin, että klooridioksidi
voi turvallisesti tappaa koronaviruksia hyvin alhaisella 40 ppm (päivitys: ei 3
ppm) (miljoonasosaa) -pitoisuudella. Tutkimus, jonka nimi on Study on the



resistance of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus, on peräisin
kesäkuulta 2005, ja siinä oli mukana vain kaikki siihen mennessä tunnetut
coronavirukset. Kyllä, tutkimus osoitti vain, että klooridioksidi, jopa pieninä
määrinä, voi poistaa virukset verestä, virtsasta ja ulosteesta in vitro. Nämä
onnistumiset tapahtuivat in vitro, kehon ulkopuolella! Tieteellisesti katsottuna
on kuitenkin olemassa myös suuria perusteltuja toiveita siitä, että se voisi
auttaa myös in vivo, eli kehon sisällä. Klooridioksidi näyttää joka tapauksessa
olevan erittäin hyvä desinfiointiaine Corona-viruksia vastaan. Tutkimus on
linkitetty verkkosivustolla www.mms-seminar.com.
 
Periaatteessa MMS/klooridioksidia, kuten tässä kirjassa on tähän mennessä
kuvattu, voidaan käyttää desinfiointiin monilla jokapäiväisen elämän alueilla.
Seuraavassa on joitakin esimerkkejä. Yksityiskohtaiset sovellukset selitetään
yksityiskohtaisesti tämän kirjan vastaavissa luvuissa.
 
desinfioi elintarvikkeet
Joissakin maissa klooridioksidia käytetään hedelmien, vihannesten, lihan ja
kalan sterilointiin. Täytä esimerkiksi puhdas keittiön tiskiallas kylmällä vedellä,
aktivoi noin 10 tippaa MMS:ää 45 sekunniksi ja lisää se veteen. Nyt ruokaa
kastetaan siihen yhdestä kahteen minuuttiin. Se on nyt täysin desinfioitu, ja jos
vihanneksissa oli vielä glyfosaattia (jota usein ruiskutetaan juuri ennen
sadonkorjuuta), myös se on hapettunut pois. Pieni miellyttävä sivuvaikutus:
salaattipäät ja kurkut säilyvät nyt yli 10 päivää jääkaapissa ja ovat silloin vielä
raikkaita.
 
 
Esineiden ja pintojen desinfiointi
Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää desinfiointiaineina sekä MMS:ää että
CDS:ää, CDL:ää ja CDSplus:aa. Mahdollinen yliannostus on vaaraton.
Esimerkiksi 20 aktivoitua tippaa MMS:ää litraan kylmää vettä. Pyyhi esineet
klooridioksidiliuoksella ja anna sen vaikuttaa noin 30 sekuntia.
 
Autojen ja huoneiden desinfiointi
Tämä on mahdollista vain klassisella MMS:llä eikä CDS:llä, CDL:llä tai
CDSplus:lla desinfiointiaineena! Tärkeää: Huoneissa tai esimerkiksi autossa ei
saa olla ihmisiä tai eläimiä kaasutuksen aikana! Tuuleta hyvin sen jälkeen! Tässä
kaksi ainetta sekoitetaan (noin 20-30 tippaa kumpaakin) eikä vettä lisätä, jolloin
syntyy jatkuvasti klooridioksidikaasua, joka leviää suljetussa tilassa ja desinfioi
kaiken jo pieninä pitoisuuksina.
 



Desinfioi pyykit, pesukone ja kuivausrumpu.
Normaalisti pesuaineen ja lämpötilan pitäisi riittää tappamaan monet bakteerit.
Jos haluat silti olla varma, ota esimerkiksi 6 aktivoitua tippaa MMS:ää veteen ja
kaada seos viimeiseen huuhtelujaksoon. Kuivausrumpua varten kasta rätti
pieneen määrään tätä liuosta, heitä se tyhjään kuivausrumpuun ja käynnistä
käyttö. Tämä desinfioi kaikki laitteen ilmakanavat. Sen jälkeen laitteet
tuoksuvat neutraaleilta ja kuin uusilta.
 
Desinfioi kädet
Suosittelemme varmuuden vuoksi vähintään 30 ppm. Tällaista vesipohjaista
klooridioksidiliuosta voidaan käyttää käsien pesuun. Paras tapa tehdä tämä on
käyttää pumppusumutinpulloa: suihkuta muutama tuoksu käsiin ja hiero sitä
sisään.
 
Desinfioi kasvot
Samaa suihketta voidaan suihkuttaa kasvoille silmät kiinni ja hieroa.
 
 
desinfioi silmät
Kiinalainen lääkäri sanoi, että hän käytti koko ajan suusuojaa ja sai silti
tulehduksen. Hän epäilee saaneensa tartunnan silmien kautta. Tässä voidaan
tehdä hyvin heikko CDS-liuos - ei MMS-liuosta, koska liuoksessa on
happojäämiä. Otetaan esimerkiksi1-2 ml CDS:ää 10-20 ml:n pipettipulloon.
Tiputa 1-2 tippaa kumpaankin silmään ja odota 1-2 minuuttia. Se ei pala
klooridioksidin vuoksi, vaan siksi, että liuoksessa ei ole suolaa. Myös tavallinen
vesijohtovesi polttaa silmään, esimerkiksi suihkussa käydessä.
 
desinfioi suun ja kurkun
Kaikkien, jotka ovat olleet kosketuksissa muiden mahdollisesti tartunnan
saaneiden ihmisten kanssa tai jotka ovat olleet samassa huoneessa pitkään, on
huuhdeltava suunsa ja kurkkunsa.
 
Desinfioi ilmaa, hengitysteitä ja keuhkoputkia.
Syvemmät hengitystiet ovat keuhkoputket ja keuhkot. Käytä tätä varten jälleen
liuosta pumppusumutinpäällä ja suihkuta sumua ilmaan. Hengitä nyt tätä
sumua. Tämä voidaan toistaa 3-5 kertaa.
 
kehon puhdistus, sisäinen
Tähän asti jokainen MMS-skeptikko voi vielä seurata tätä ilman, että hänen
tarvitsee luopua näkemyksestään. Mutta entä jos taudinaiheuttaja on kerran



elimistössä eikä sopivia lääkkeitä tai rokotteita ole saatavilla? Vaikka nämä
yhdessä yössä kehitetyt lääkkeet ja rokotteet olisivat saatavilla, kuinka turvallisia
ne ovat ilman muuten pitkiä testejä? Siksi Jim Humblen mukainen
itseohjautuva itseterapia voi olla jokaiselle yksilölle järkevää. Tämä on asia, joka
jokaisen on päätettävä itse. Jotta et tekisi mitään väärää eikä vahingoittaisi
itseäsi, on ehdottoman tärkeää lukea tämä ilmainen e-kirja kokonaan läpi.
 
Desinfioi naamarit
Kangasnaamioita ei tarvitse aina pestä kalliilla. Desinfiointi klooridioksidilla on
paljon nopeampaa. Aktivoit 4-5 tippaa kutakin pieneen lasikulhoon, etkä lisää
vettä. Sitten laitat naamiot tämän kulhon viereen ja peität kaiken isommalla
salaattikulholla. Noin 10 minuutin kuluttua kaasu on desinfioinut maskin
sataprosenttisesti.
 
Faktat:
Linkki tutkimukseen
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 



3 MMS-menestystä eläinten kanssa
 
Ihmisiin sovelletut MMS-sovellukset ovat yleensä siirrettävissä eläimiin, lukuun
ottamatta joitakin erityispiirteitä. Monet asiasta kiinnostuneet ihmiset ovat
antaneet MMS:ää eläimilleen epätoivosta jo toivottomissa tapauksissa
(eläinlääkäri on luopunut siitä). Kun he sitten hämmästyivät, miten hyvin se
toimi, he päättivät usein käyttää sitä itse. Koska minulla ei ole ollut
lemmikkieläimiä pitkään aikaan, pyysin asiantuntijan neuvoja Steffi Reiniltä.
Hän on Facebookin eläimille suunnatun MMS-ryhmän
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) perustaja ja ylläpitäjä
ja tarjoaa energeettistä eläinkommunikaatiota sekä muita vaihtoehtoisia
parannusmenetelmiä eläimille (http://www.energetik-sr.de). Tässä on
yhteenveto hänen kokemuksistaan ja suosituksistaan.
 
Tärkeitä huomautuksia MMS:n ja CDS:n vastuullisesta käytöstä
Älä koskaan sekoita MMS:ää ja CDS:ää keskenään, CDS:ää annostellaan paljon
enemmän. Aktivoitua MMS:ää tai sen yksittäisiä komponentteja ei saa koskaan
antaa puhtaana, koska se voi syövyttää (happopitoisuus), joten laimenna aina
vedellä! CDS taas on pH-neutraali liuos, mutta se on myös laimennettu vedellä.
Näin laimennettu liuos vedetään usein ruiskuun ilman kanyylia ja annetaan
eläimille suun kautta.
 
MMS ja CDS eivät kuulu rehuun!
Jos eläin ei halua hyväksyä vesipohjaista klooridioksidiliuosta puhtaana, voit
sekoittaa sen lihaliemeen tai kermaan. Pysäytä aina ensin klassisen MMS:n
aktivointi lisäämällä siihen vettä ja lisää se sitten johonkin näistä nesteistä.
Steffi laimentaa CDS:n uudelleen vedellä.
 
Tarvittava vesimäärä
Hän suosittelee, että eläimille lisätään vähintään 10 ml vettä 1 pisarasta
aktivoitua MMS:ää, mieluummin enemmän. Mitä korkeammalle pisaroiden
määrä nousee, sitä enemmän vettä on lisättävä. Hänen kokemuksensa mukaan
ihmiset ja suuret koirat eivät yleensä tarvitse enempää kuin 2 tippaa MMS:ää tai
enintään 4 ml CDS:ää kerta-annosta kohden. CDS:n osalta se riippuu
valmistajasta. Ei-stabiloidun CDS:n kanssa tarvitaan esimerkiksi 4 tippaa vain 1
ml vettä, mutta stabiloidun CDSplus:n kanssa tarvitaan näille 4 tippaa
vähintään 2 ml vettä maun vuoksi.
 
Annostussuositukset



Se aloitetaan aina pienimmällä määrällä ja lisätään sitten hitaasti. Se, kuinka
kauan MMS/CDS-valmistetta on annettava, riippuu taudista ja eläimen
yleistilasta. Nuoret ja hyväkuntoiset eläimet eivät saa antaa sitä koskaan yhtä tai
kahta viikkoa kauemmin. Puolustusjärjestelmä voi siis myös antaa oman
panoksensa. Jos syöpäsairauden tms. vuoksi sitä on annettava pidemmän aikaa,
hän suosittelee pitämään tauon noin kolmen viikon kuluttua, jotta keho saa
antioksidantteja, ja aloittamaan sitten uudelleen pienimmällä mahdollisella
määrällä MMS:ää tai CDS:ää. Yleensä kaksi tai kolme MMS-annosta päivässä
riittää, sillä MMS voi kaasuuntua myös eläinten vatsoissa jopa seitsenkertaiseen
määrään seuraavien tuntien aikana.
 

3.1 Pieneläimiä koskevat pöytäkirjat
 
Pienille eläimille, kuten kaneille, marsuille, linnuille, hamstereille jne. Steffi Rein
suosittelee CDS:n käyttöä. Eläimen koosta riippuen vakavissa tapauksissa ½-4
tippaa ja noin 3-5 kertaa päivässä yhdestä kolmeen viikon ajan ovat erittäin
tehokkaita. Muuten samat kerta-annokset kahdesti päivässä yhden tai kahden
viikon ajan riittävät.
 

3.2 Kissoja ja pieniä koiria koskevat protokollat
 
Kissat
Omien kokemustensa perusteella, joita hän on saanut kissojen ataksia- ja
muista tartuntataudeista, hän on kehittänyt oman kissojen hoitoprotokollan.
Hänen CDS-kissaprotokollansa annokset sopivat myös kaikkiin syöpiin.
Klassisesta MMS:stä riittää kissoille ¼ tippaa, joka valmistetaan seuraavasti:
aktivoi 1 tippa ja lisää noin 20 ml vettä 45 sekunnin odottelun jälkeen. Tästä
liuoksesta otetaan sitten ruiskulla 5 ml, jonka voit antaa kerta-annoksena.
Loput jätetään yksinkertaisesti käyttämättä eläimelle.
 
Pieniin kipuihin ja särkyihin
Anna 3 annosta päivässä. Aloita kaksi ensimmäistä annosta 4 tippaa CDS:ää
(3000 ppm tai 0,3 prosenttia) kummallakin. Kolmannesta annoksesta alkaen
lisää yksi tippa kerrallaan seuraavien annosten aikana, enintään 12 tippaan asti.
Joko annat kolme kerta-annosta aamulla, keskipäivällä ja illalla tai noudatat
intensiivistä protokollaa ja annat nämä kolme annosta vain tunnin välein
(kuten tohtori Andreas Kalckerin intensiivinen protokolla). Näin voit käyttää
päivän tehokkaammin ja esimerkiksi antaa homeopaattisia lääkkeitä aamulla,



soveltaa intensiivistä protokollaa ja lisätä imeytysaineita rehuun illalla.
Käytämme imeytysaineina parantavaa maata, zeoliittia tai bentoniittia, kutakin
noin ½ teelusikallista rehussa.
 
Tartuntatautien ja hengenvaarallisten sairauksien, kuten syövän, osalta.
Aloita täältä kolmena ensimmäisenä päivänä 5-7 annosta päivässä. Aloita kaksi
ensimmäistä annosta 4 tipalla CDS:ää ja lisää kolmannesta annoksesta alkaen 1
tippa joka kerta, jolloin enimmäisannos on 20 tippaa. Neljännestä päivästä
alkaen voit ottaa kolme kertaa päivässä viikon ajan. Anna sitten
enimmäisannos kahdesti päivässä vielä viikon ajan.
 
Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että räätälöimällä ne eläinkohtaisesti saadaan
parhaat tulokset.
 
Parvoviroosin kaltaisissa sairauksissa, jotka ilmenevät voimakkaana ripulina,
MMS:ää tai CDS:ää ei pitäisi käyttää välittömästi, vaan olisi annettava
lääkehiiltä. Vasta kun ripuli on hävinnyt, voidaan antaa MMS:ää ja CDS:ää,
mutta silloin pyydän, että annat sitä ajallisesti viivästyneenä ja että annat
rehuun jälleen yhden edellä mainituista imeytysaineista.



3.3 Keskikokoisia ja suuria koiria koskevat pöytäkirjat
 
CDS:n kerta-annoksia voidaan nostaa 1 ml:sta 4 ml:aan, ja MMS:n annoksia
voidaan nostaa ½ pisarasta enintään 2 pisaraan. Tartuntatautien, "Välimeren
tautien" (esimerkiksi leishmaniaasi), syövän ja aineenvaihduntasairauksien
yhteydessä Steffi Rein suosittelee antamaan MMS:ää tai CDS:ää kahdesta
kolmeen kertaa päivässä kolmen viikon ajan. Tässäkin on otettava huomioon,
että kehossa on paljon myrkkyjä, ja siksi myös tässä tapauksessa on aina
annettava imeytysainetta ruoan kanssa.
 

3.4 Hevosia koskevat pöytäkirjat
 
Steffi käyttää CDS:ää mielellään hevosille itselleen. Hän aloittaa 4 ml:lla
annosta kohti ja voi sitten lisätä annosta 10-20 ml:aan hevosen koosta
riippuen. Klassista MMS:ää on lisättävä 5:stä enintään 20-30 tippaan.
Pienimmästä määrästä alkaen (4 ml CDS ja 5 tippaa MMS) käytä vähintään 250
ml vettä. MMS:n kanssa on hyödyllistä lisätä 1-2 tippaa DMSO:ta suurempien
annosten kanssa. Tällä voidaan estää kloraattien muodostuminen (ks. luku
DMSO). Jälleen kerran, ei ole niinkään tärkeää, kuinka korkealle tasolle
nostetaan, vaan se, kuinka usein ja kuinka kauan annamme MMS:ää tai CDS:ää
ja mitä muuta eläimelle voidaan tehdä. Koska hevoset eivät voi oksentaa,
meidän ei pitäisi edes vaarantaa pahoinvoinnin rajaa. Omien kokemustensa ja
Facebookin MMS-eläinryhmän raporttien perusteella hän voi sanoa, että
vakavia sairauksia, kuten sorkkasyöpää, laminiittia ja sen seurauksia,
aineenvaihduntasairauksia, allergioita, tartuntatauteja jne. on voitu parantaa
hyvin onnistuneesti tässä jo mainitulla menettelyllä (annostellaan kolme
viikkoa, kaksi tai kolme kertaa päivässä, sitten pidetään kahden viikon tauko ja
sitten taas kolme viikkoa, aloittaen taas pienimmästä määrästä). Eräälle
hevoselle, jota hän hoiti borrelioosin vuoksi, annettiin MMS-valmistetta vain
viikon ajan, ja sitä annettiin 5:stä 20 tippaan. Merkittäviä parannuksia havaittiin
MMS-annosten jälkeen.
 
Vaikka Steffi on suuri MMS:n kannattaja, hän ei koskaan käsittele hoitoa vain
yhdellä lääkkeellä tai menetelmällä, vaan aina kokonaisvaltaisesti. Tämä on
ainoa tapa varmistaa, että ilmeisten oireiden lisäksi myös todelliset syyt
löydetään ja ratkaistaan.
 



3.5 Märehtijöitä koskevat pöytäkirjat
 
Märehtijät eivät saa saada MMS:ää tai CDS:ää suun kautta, koska vielä ei ole
täysin selvitetty, missä määrin metsämahan suolistoflooraa voidaan häiritä. Ei
ole myöskään selvää, voimmeko saada aikaan mitään vaikutusta, koska kaasu
poistuu taas ulos märehtimällä siitä, mistä se tuli sisään, tai se voidaan jopa
hengittää sisään. Lampaiden, vuohien ja nautaeläinten hoito kuuluu siis tällä
hetkellä edelleen ammattilaisten käsiin, joilla on jo riittävästi kokemusta
peräruiskeista ja infuusioista. Voimme kuitenkin hoitaa utaretulehduksia itse
aktivoimalla 10 tippaa MMS:ää, täyttämällä sen 200 ml:aan vettä ja
huuhtelemalla tällä liuoksella nisien maitokanavat esimerkiksi ruiskulla ilman
neulaa.
 
Haavahoidot
Paikoissa, joissa eläin voi nuolla itseään, valmistele seos aina niin kuin antaisit
sitä sisäisesti. Muuten voit sekoittaa 10-20 tippaa MMS:ää 100-200 ml:aan
vettä. Jos hän ei voi suihkuttaa seosta, hän käyttää mielellään paperista
nenäliinaa, jota hän kastelee liuoksella ja pitää sitä useita minuutteja
hoidettavan kohdan päällä. Hänen mielestään CDS ei ole niin hyvä ulkoiseen
hoitoon, koska se poistuu liian nopeasti.
 
Mitä tehdä, jos et voi antaa eläimelle MMS- tai CDS-valmistetta ja ottaa
sitä kermassa tai lihaliemessä?
Sitten voidaan antaa tässä poikkeuksellisesti vain natriumkloriittiliuosta
NaCIO2 yksinään veteen, kun juominen aktivoituu itse vatsan suolahapon
kanssa ja haluttu klooridioksidikaasu kehittyy. Kyseessä on kuitenkin
viivästynyt klooridioksidin muodostuminen, eikä se ole suoraan verrattavissa
aktivoituun MMS:ään. 1 - 5 tippaa 250 - 500 ml:aan vettä tai 6 - 10 tippaa 1
litraan vettä olisi hyvä suositus.
 
Yleiset virheet MMS:n ja CDS:n käsittelyssä eläimillä
Jos vettä lisätään liian vähän, voi olla, että eläimet hylkäävät MMS:n
tulevaisuudessa sen maun vuoksi. Jos annos on liian suuri ja sen jälkeen
esiintyy ripulia tai oksentelua, eläin ei halua enää ottaa MMS:ää vastaan, koska
se liittyy tähän. Jos imeytysainetta ei lisätä ja eläimen tila huononee entisestään,
tämä voi myös johtaa siihen, että MMS hylätään tulevaisuudessa. Saksaksi:
Luoja tietää, että eläimet eivät ole tyhmiä!
 
Vaikka Steffi Rein itse asiassa suosii energisen parantamistyön lisäksi muita
hellävaraisia lääkkeitä ja menetelmiä, kuten homeopatiaa, Schüsslerin suoloja ja
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Bachin kukkia, hän käyttää MMS/CDS:ää usein. Bioenergisten
testimenettelyjen avulla hän testaa yleensä kaikki mahdolliset
korjaustoimenpiteet erityisesti kyseiselle eläimelle. Testi osoitti hyvin MMS:n ja
CDS:n soveltuvuuden ja/tai hyödyn eläimille. Näin hän törmäsi myös sen
hienovaraiseen vaikutukseen, jota hän oppi arvostamaan ajan myötä.
Eläimiemme sairaudet tai valitukset liittyvät paljon omistajaan ja hänen
ongelmiinsa. Joskus omistajan konfliktin ratkaiseminen johtaa eläimen
sairauden paranemiseen. Siksi Steffi kohtelee usein omistajaa ja eläintä yhdessä
yhtenä yksikkönä. Lisää tästä hänen omalla verkkosivustollaan www.energetik-
sr.de.
 
Yhä useammat eläinlääkärit työskentelevät klooridioksidin kanssa ilman suurta
kohua. Loppujen lopuksi ihmishenkien pelastaminen ja kärsimyksen
lievittäminen on tärkeintä. Tässä on tuore raportti eläinlääkäristä, joka teki
asiasta julkista, joutui vaikeuksiin viranomaisten kanssa ja osoitti sitten
moraalista rohkeutta.



3.6 Eläinlääkäri vakuuttunut klooridioksidista
 
Tunnettu hampurilainen eläinlääkäri Dirk Schrader hoitaa eläimiä erittäin
menestyksekkäästi monin eri tavoin, myös klooridioksidilla. Hänet määrättiin
10 000 euron sakon uhalla lopettamaan välittömästi käsittelyt
klooridioksidiliuoksella. Tämän jälkeen hän ryhtyi vastahyökkäykseen ja esitti
vastalauseen tätä päätöstä vastaan. Hän käytti klooridioksidihoitoja osittain
vähemmän tehokkaiden ja kalliimpien antibioottien sijaan, mutta osittain myös
eläimille, jotka olisi muuten pitänyt lopettaa toivottomina ja parantumattomina.
Terveys- ja kuluttajansuojaviranomaisten röyhkeä lähestymistapa, heidän
ammatillinen tietämättömyytensä ja lopulta kielto pelastaa eläimiä kuolemalta
saivat Schraderin ryhtymään aktiiviseksi. Hän teki nyt rikosilmoituksen
paikallisviranomaisia vastaan Hampurin syyttäjävirastolle yleisen virka-aseman
väärinkäytön perusteella. Hänen mielestään jokainen lääkäri voi käyttää mitä
tahansa keinoja ja menetelmiä - myös hyväksymättömiä - terapeuttisessa
hätätilanteessa.
 
Joitakin mielenkiintoisia kohtia perusteluista
"Erityisesti natriumkloriitin/klooridioksidin (MMS), vetyperoksidin ja
hypokloriitin (esim. MMS2) osalta on jo vuosikymmeniä sitten todettu
immunologisessa perustutkimuksessa (ja osittain myös "aateloitu" Nobel-
palkinnoilla), että niitä esiintyy tai tuotetaan fysiologisesti ihmisen/eläimen
soluissa esimerkiksi infektioiden, syövän jne. aiheuttaman kuumeen reaktion
yhteydessä.". Hapettuvilla aineilla on se ratkaiseva etu, että mikro-organismit
eivät pysty muodostamaan niille vastustuskykyä, minkä voimme todistaa
"evoluution" miellyttäväksi ennakointikyvyksi. Toisin päin katsottuna
ihmisen/eläimen solut sietävät luonnostaan tietyn määrän hapettavia aineita,
kun taas mikro-organismit tai muut antigeenit (eli tauteja aiheuttavat
taudinaiheuttajat) tuhoutuvat paljon pienemmissä pitoisuuksissa. (…)«
 
Jatka:
 
"Tätä taustaa vasten nykyinen tunnepitoinen ja epäoikeudenmukainen
'noitavaino' vuosikymmeniä laajalti käytettyä hapetusainetta vastaan on
asiallisesti käsittämätön. Ainoastaan tieteellisen perustiedon selvä puute olisi
voinut johtaa hallinnolliseen määräykseen, johon liittyy rangaistuksen uhka ja
joka on riitautettava. «
 



Minusta on erittäin jännittävää, että Dirk Schraderin kaltaisten vannoutuneiden
eläinlääkäreiden lisäksi myös vaihtoehtolääketieteellisesti ja/tai energeettisesti
työskentelevät eläinterapeutit käyttävät MMS:ää ja klooridioksidia
menestyksekkäästi. Pelkästään vaikutus vaikuttaa vakuuttavalta!
 
Faktat:
- Eläinlääkäri tekee rikosilmoituksen MMS-kiellon jälkeen



4. MMS-median houkuttelu
 
Huhtikuuhun 2014 asti saksankielisissä maissa oli useita MMS:ää käsitteleviä
kirjoja ja arviolta puoli miljoonasta miljoonaan ihmistä, jotka olivat jo kuulleet
siitä tai käyttäneet sitä. Kyseessä oli kuitenkin pikemminkin sisäpiirin vinkki
sisäpiiriläisten keskuudessa. Haluamme muuttaa tämän ja siksi tuimme Jim
Humble Verlagin Leo Koehofia järjestämään Spirit of Health Congress 2014 -
kongressin Hannoverissa.
 
Tapahtuma oli suuri menestys, ja paikalle saapui reilusti yli 1 000 kävijää.
Yhtäkkiä myös joukkotiedotusvälineet heräsivät, ja useat televisioasemat tulivat
kongressiin ja tekivät haastatteluja. Ensimmäiset raportit sisälsivät varoituksia
MMS:stä, mutta niissä annettiin myös kongressin osallistujien sanoa
mielipiteensä. Eräs osallistuja kertoi, että hänen kasvaimensa oli kutistunut 90
prosenttia vain kolmen kuukauden kuluessa MMS:n käytöstä (NDR-raportti).
 
Tämä vaikutti siihen, että koko Saksa oli nyt kiinnostunut MMS:stä. Ja katso ja
katso - välittömästi sävy joukkoviestimissä (ARD Report, ARD Kontraste,
RTL Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online,
NDR Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) kiristyi MMS:ää vastaan.
Mielenkiintoista on, että eri televisio-, verkko- ja printtimedioiden toimittajat
käyttivät aina samoja lauseita, epätotuuksia, perusteettomia syytöksiä ja
vanhoja kyyhkyjä tuomitakseen aktiiviset puhujat.
Nämä totuudenvastaiset raportit olivat luultavasti yksi syy siihen, että kansa
valitsi "valehtelevan lehdistön" vuoden (epä)sanaksi. Niin sanotuista
laatutoimittajista, jotka tekevät riippumatonta tutkimusta
ennakkoluulottomasti, ei enää ollut kysymys. Kyseessä oli sopimusrikkomus, ja
yksi kirjoitti pois toisesta. Tästä syystä yksittäiset moitteet on tässä yhteydessä
asetettava vastakkain kuormittavien tosiasioiden kanssa, jotta jokainen voi
muodostaa oman arvionsa MMS:stä. Luotamme avoimuuteen propagandan
sijaan.
 
Faktat:
- Kokoelma MMS:n vastaisia tylsiä mediakeskusteluja
- Spirit of Health -kongressi 2014
- Spirit of Health -kongressi 2015



4.1 Syytös, jonka mukaan MMS on myrkyllistä
kloorivalkaisuainetta.
 
Jos Wikipediaan hakee termiä kloorivalkaisuaine, pääsee mielenkiintoisesti
suoraan puhtaaseen klooriin eikä klooridioksidia koskevaan tietueeseen eikä
myöskään MMS:n lähtöaineeseen, natriumkloriittiin. Mutta maallikko ei pysty
erottamaan tällaisia hienouksia!
 
Määritelmä: Hampurin yliopiston mukaan kloorivalkaisuaine, joka tunnetaan
myös nimellä kloorivalkaisulipeä tai Javellin lipeä, valmistetaan lisäämällä
(alkuaineista eli puhdasta) klooria laimennettuun natriumhydroksidiliuokseen.
 
MMS:n käyttöprotokollissa ei kuitenkaan ehdottomasti käytetä
kloorivalkaisuaineita! Raaka-aine natriumkloriitti eikä MMS:n
varsinainen vaikuttava aine, klooridioksidi, ole määritelmän mukaan
kloorivalkaisuaine!
 
Lisäksi natriumkloriittiliuosta ei siis oteta sellaisenaan, vaan ainoastaan hapon
kanssa aktivoimalla muodostuvaa klooridioksidia. Klooridioksidia on
puolestaan käytetty jo yli 100 vuoden ajan juomaveden - tärkeimmän
elintarvikkeemme - sterilointiin, ja sillä on steriloitu hedelmiä ja vihanneksia,
mutta myös lihaa ja kalaa, jo vuosia ja pidennetty niiden säilyvyyttä
(Yhdysvallat). Sitä ei tarvitse edes suodattaa uudelleen tai pestä pois ruoasta.
Esimerkiksi maitotuotteiden, oluen ja viinin jalostuslaitoksissa yksittäisten
tuotantoerien väliset putket steriloidaan ja puhdistetaan.
 
Se ei siis vahingoita ruokaa tai sitä käyttäviä ihmisiä ja eläimiä.
Klooridioksidiliuosten myrkyttömyys suun kautta otettuna on riittävästi
todistettu WHO:n ja EPA:n kansainvälisesti tunnustetuissa tutkimuksissa (ks.
jäljempänä). Jo Paracelsus totesi, että annos tekee myrkyn. Myrkyllisyysvertailu
osoittaa selvästi, että klooridioksidi on itse asiassa huomattavasti vähemmän
myrkyllistä kuin nikotiini, kahvi ja aspiriini.
 
Faktat:
- Uni Hamburg, kloorivalkaisuaineen määritelmä
- Wikipedia-kirjoitus klooridioksidista
- Wikipedia-tietue natriumkloriitista
- Wikipedia-kirjoitus kloorista
- Klooridioksidin myrkyllisyys



 
Wikipedia-kirjoitus klooridioksidista
"Korkeammat eliöt ovat suhteellisen epäherkkiä klooridioksidin
nauttimiselle nieltynä. Esimerkiksi ihmisillä tehdyssä tutkimuksessa
kymmenellä terveellä miehellä ei havaittu kielteisiä muutoksia sen jälkeen, kun
he olivat nauttineet 24 mg klooridioksidia yhdessä litrassa tai 2,5 mg kloriittia
500 ml:ssa vettä. Tämä on vastaavasti kymmenkertaisesti ja satakertaisesti
suurempi kuin Saksassa juomaveden käsittelyssä käytettävät enimmäisarvot,
jotka ovat 0,2 mg litrassa juomavettä. «
 
Faktat:
- Wikipedia-kirjoitus klooridioksidista
 
WHO:n tutkimus klooridioksidin saannista suun kautta
Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) teki vuosina
1982/1984 tutkimuksen, jossa kymmenen miestä nautti suun kautta
vesipitoisen klooridioksidiliuoksen, jonka nauttimisprotokollat ja annokset
vaihtelivat kahdentoista viikon ajan, mikä on kolme kertaa pidempi aika kuin
Jim Humblen MMS-1000-protokolla. Verenpainetta, hengitystaajuutta, pulssia
ja suun lämpötilaa seurattiin, ja potilaalle tehtiin EKG:t sekä laajat veri- ja
virtsa-analyysit.
Tulos: Mitään merkittäviä sivuvaikutuksia ei mitattu!
 
Faktat:
- WHO:n tutkimus klooridioksidin saannista suun kautta
 
EPA:n tutkimukset klooridioksidin saannista suun kautta
Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA) oli myös teettänyt lukuisia
ihmisillä ja eläimillä tehtyjä tutkimuksia, jotka koskivat klooridioksidin
vesiliuosten suun kautta nauttimisen seurauksia, tai tehnyt niistä yhteenvedon
kirjallisuudesta.
 
Tulos: Jopa satakertaisella ClO2-pitoisuudella, joka on laillisesti sallittu
juomavedessämme, ei ollut kielteisiä vaikutuksia ihmisiin tai eläimiin.
 
Faktat:
- EPA:n tutkimukset klooridioksidin saannista suun kautta
 
Johtopäätös: Kuka oletettuna kansan suojelijana tai kriittisenä toimittajana
kutsuu edelleen MMS:ää, natriumkloriittia tai klooridioksidia "myrkylliseksi
kloorivalkaisuaineeksi", valehtelee tarkoituksella ja jättää huomiotta saatavilla



olevat kansainväliset tutkimukset klooridioksidin myrkyttömyydestä suun
kautta otettuna!
 
MMS, lähtöaine natriumkloriitti tai varsinainen vaikuttava aine klooridioksidi
eivät ole kloorivalkaisuaine! Tällä petollisella ja tarkoituksellisella
sekaannuksella haluttaisiin harhauttaa uusia tulokkaita ja maallikoita hoitamaan
itseään vaarallisella kloorivalkaisuaineella myrkyttömän klooridioksidin sijasta,
jotta siitä aiheutuvista vahingoista voitaisiin sitten syyttää MMS-yhteisöä!
 
Tämä täyttää tahallisen ruumiinvamman yrityksen rikosnimikkeen!



4.2 Väite MMS:n tehottomuudesta
 
Kaikissa kemian oppikirjoissa sanotaan, että klooridioksidi on maailman paras
virusten ja bakteerien tappaja. Jim Humblen alkuperäisen päättelyn mukaan,
miksi jokin, jonka tiedetään tappavan luotettavasti kaikki tautia aiheuttavat
bakteerit kehon ulkopuolella, ei tekisi niin kehon sisällä? Kymmenettuhannet
positiiviset palautteet, myös lisensoitujen lääkäreiden antamat, antavat aivan
toisenlaisen kuvan. Tehottomuudesta esitetään vain väitteitä, mutta vankkaa
näyttöä ei esitetä.
 

4.2.1 Ugandan malariatutkimus
 
Vuoden 2012 lopussa kolme riippumatonta kansainvälistä kameraryhmää
dokumentoi malariatutkimuksen Punaisen Ristin asemalla Ugandassa. Neljän
päivän aikana tutkittiin 781 ihmistä, joista 154 sai malariatartunnan. Tartunta
määritettiin ensin tavanomaisella malarian pikatestillä, ja sen jälkeen jokainen
positiivinen epäilty tapaus vahvistettiin selvästi verikokeilla mikroskoopilla.
 
Joillakin oli jopa kaksoistartunta, jossa oli kaksi viidestä mahdollisesta malarian
taudinaiheuttajasta. Kaikille aikuisille annettiin kerta-annoksena 18 aktivoitua
tippaa ja kaikille lapsille 9 aktivoitua tippaa MMS:ää juotavaksi. Vuorokauden
kuluttua vain yksitoista 154:stä todetusta malariapotilaasta oli testattu
malariapositiiviseksi. Kaikki muut olivat oireettomia ja oireettomia. Yksitoista
edelleen tartunnan saanutta ilmoitti, etteivät he olleet juoneet sitä kokonaan tai
että he olivat oksentaneet pian sen ottamisen jälkeen.
 
Heille annettiin toinen annos saman verran valvotusti, ja kaikki olivat
malariavapaita myös seuraavana päivänä. Tämä hyvin dokumentoitu
malariatutkimus kuitenkin kyseenalaistettiin eräässä tv-selostuksessa. Väitettiin,
että ei ollut todisteita siitä, että MMS parantaisi malarian 24 tunnissa, koska
yksikään lääkäri ei ollut ollut paikalla vahvistamassa tätä. Tämä väite voidaan
kiistää täysin allekirjoituksilla ja valokuvilla. Toisaalta televisioraportissa
kuitenkin myönnettiin, että MMS:n käytön jälkeen kaikki malariapotilaat olivat
itse asiassa olleet oireettomia. Miten tämän olisi pitänyt tapahtua? Tähän
päivään mennessä ortodoksinen lääketiede ei saa malariapotilaita oireettomiksi
näin lyhyessä ajassa.
 



4.2.2 Dioksiinikloorin kliininen käyttö
 
Dioksikloori on aine, joka tuhoaa sieniä, bakteereja ja viruksia atomihapen
vaikutuksesta. Tätä tuotetta kehitettiin edelleen ja optimoitiin sekä
valmistusmuodoltaan että vaikutuksiltaan lukuisissa kokeissa Bradfordin
tutkimuslaitoksen tutkijoiden tiiviissä yhteistyössä Stanfordin yliopiston,
kansallisen syöpäinstituutin (NCI) ja Mayo-klinikoiden kanssa. Tämän
happivalmisteen tehokkuus on todistettu yli 50 000 infuusion yhteydessä eri
käyttötarkoituksiin maailmanlaajuisesti. Dioksiinikloorin vaikuttava aine on
nimensä mukaisesti klooridioksidi.
 
Lainaus Seegartenin klinikalta Sveitsistä:
"Influenssa, herpes I ja II, B-hepatiitti, Epstein-Barr, sytomegalovirus, polio,
toksoplasmoosi ja tuberkuloosi.". Dioksiklooria on käytetty menestyksekkäästi myös
virulentteihin mykosyytteihin, kuten Candida albicansiin ja mykoplasmaan, veren loisiin ja
pleomorfisiin bakteereihin, joita tavallisesti esiintyy useissa allergioissa. Muita sovellusalueita
ovat antibioottien pitkäaikaisen käytön jälkeinen jatkohoito ja niiden aiheuttamat haitat,
kuten krooninen väsymysoireyhtymä (CFS, Epstein-Barr- ja HHV-6-virus).
Dioksikloorihoidon vakuuttavan menestyksen myötä Euroopassa ja Yhdysvalloissa
käyttöaiheiden luetteloa on laajennettu koskemaan edellä mainittujen lisäksi myös muita
sairaustiloja: ientulehdus, immuunijärjestelmän heikkous, kystinen fibroosi, toistuva
keuhkokuume ja keuhkoputkentulehdus, johon liittyy toistuvia infektioita. «
 
 



4.2.3 EU:n lääkkeeksi hyväksymä natriumkloriitti
 
Natriumkloriitti on 19. kesäkuuta 2013 lähtien rekisteröity lääkkeenä yhteisön
harvinaislääkkeiden rekisteriin numerolla EU/3/13/1139. Esitetyn tutkimuksen
mukaan se näyttää pysäyttävän ALS:n (amyotrofinen lateraaliskleroosi)
etenemisen taudin hoidossa.
 
Wikipedian mukaan:
"Natriumkloriitti häiritsee makrofagien toimintaa, jotka ovat osa immuunijärjestelmää ja
osallistuvat tulehdusprosesseihin. Harvinaisen amyotrofisenlateraaliskleroosin (ALS)
uskotaan aiheuttavan makrofagien yliaktivoitumista, mikä johtaa aivojen ja selkäytimen
hermosolujen vaurioitumisesta vastuussa olevien sytokiinien korkeisiin pitoisuuksiin.
Yhdysvalloissa[10] ja EU:ssa[11] ALS:n hoitoon tarkoitetulla natriumkloriitilla on
harvinaislääkkeen asema, mikä hyödyttää lääkeyrityksiä lääkehyväksynnän saamisessa. «
 
En usko, että siihen on enää mitään lisättävää.
 

4.2.4 Hiv/aidsin torjunnan onnistuminen
 
Ensimmäisenä lääkärinä tohtori Klaus Schustereder teki yhteistyössä Keski-
Afrikan tasavallan terveysviranomaisten kanssa tutkimuksen klooridioksidin
vaikutuksesta HIV/aids-potilaisiin. Vaikka tohtori Klaus Schustereder ottaa
etäisyyttä Jim Humblen antamiin moniin parannuslupauksiin, hän tunnustaa
klooridioksidin terapeuttisen vaikutuksen HIV:n/aidsin hoidossa.
 
Hän kannattaa kattavaa kliinistä tutkimusta yhteistyössä valtion virastojen
kanssa, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin klooridioksidin mahdollisuuksia
epidemioiden hoidossa. Lisäksi tohtori Schustereder kehottaa tekemään
farmakologisia tutkimuksia, jotta klooridioksidin vaikutustapa voitaisiin
ymmärtää.
 
Tässä haastattelussa lääketieteen tohtori Schustereder selittää, miksi Afrikka
tarvitsee terapeuttisia lähestymistapoja, joiden tulisi täyttää seuraavat kriteerit:
Tehokkuus, myrkyttömyys, kustannustehokkuus ja kulttuurinen
yhteensopivuus. Schusterederin mukaan klooridioksidi täyttää nämä kriteerit, ja
hän pitääkin tätä lääkettä mahdollisuutena auttaa monia ihmisiä kolmannessa
maailmassa.
 

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


Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriön alainen National Institute of
Health (NIH) julkaisi tutkimuksen klooridioksidin käytöstä luovuttajien veren
puhdistuksessa, jossa tämä vaikutus vahvistettiin myös laboratoriossa.
Tutkimuksessa tutkittiin erityisesti klooridioksidin (MMS) vaikutusta AIDS-
viruksiin. Käytettiin kahta laimennosta kantaliuoksesta, jossa oli 15-prosenttista
maitohappoa ja noin 2,8-prosenttista natriumkloriittia. Laimennos 1:150 osoitti
HIV-1:n merkittävää mutta ei täydellistä eliminointia, ja 1:100 laimennettu
kantaliuos eliminoi sata prosenttia veressä olevista AIDS-viruksista viidessä
minuutissa in vitro.
 
Johtopäätös: Jim Humblen julistama MMS:n laajakaistatehokkuus monien
sairauksien kohdalla on enemmän kuin riittävästi todistettu tutkimuksilla ja
kokemuskertomuksilla!
 
Faktat:
- malariatutkimus
- Tutkimus dioksihloori
- Seegartenin klinikka Sveitsi
- EU:n lääkkeeksi hyväksymä natriumkloriitti
- Wikipedia-tietue natriumkloriitista
- Hiv/aidsin torjunnan onnistuminen Afrikassa
- Kansallinen terveysinstituutti, Klooridioksidi eliminoi AIDS/HIV-virukset.
- Patentti veren desinfiointiin klooridioksidilla
- Varaa MMS kliinisesti testattu



4.3 Väite, että MMS on pelkkää rahantekoa
 
Klassinen MMS-setti maksaa 15-25 €, ja se kestää yleensä kahdesta kolmeen
vuotta. Joka haluaa rikastua ihmelääkkeillä, ottaa yleensä huomattavasti
suurempia summia, kuten tällä hetkellä 200 000 euroa sairastunutta kohti C-
hepatiitin parantamisesta äskettäin kehitetyllä lääkkeellä. Väärän toivon
antaminen vakavasti sairaalle henkilölle olisi ja on moraalitonta mitä
suurimmassa määrin. Jim Humble on antanut tietonsa ilmaiseksi ihmiskunnalle
ensimmäisen ilmaisen kirjansa myötä ja elää yksinomaan lahjoituksista ja
muiden kirjojensa myyntituloista.
 
Olen käynyt hänen luonaan kahdesti. Ensimmäisellä vierailullani
Dominikaanisessa tasavallassa hän asui kolmen tunnin matkan päässä kaikista
turistikohteista keskellä paikallisen väestön slummeja. Hänen majoitustilansa
varustusta ei voisi kuvailla tarpeeksi spartalaiseksi. Jopa 50 vuotta sitten
nuorisotalot olivat paremmin varustettuja. Tähän päivään mennessä hän ei
omista autoa. Myös toisen vierailuni aikana Meksikossa sijaitsevaa kotia voi
kuvailla yksinkertaiseksi ja tavalliseksi. En ole tähän päivään mennessä nähnyt
hänessä mitään ylellisyysesineitä tai symboleja. Löytönsä jälkeen hän on
käyttänyt kaikki rahansa tämän ihmiskunnalle niin tärkeän parantavan tiedon
levittämiseen.
 
Johtopäätös: Ei ole mitään todisteita siitä, että Jim Humblesta olisi tullut
MMS:n avulla rikas mies, joka eläisi nyt ylellisesti.
 
Faktat:
- Kirja Parantuminen on mahdollista, tohtori Andreas Kalcker
- Artikkeli C-hepatiittilääke Sovaldi (...), Spiegel online



4.4 Jim Humblea ja skientologiaa koskeva väite
 
Kyllä, Jim Humble rakastaa esiintymistään valkoisessa puvussaan ja valkoisessa
hatussaan, jonka tavaramerkki on larimar-kivi. "The show must go on", hän on
kauttaaltaan amerikkalainen. Ja kyllä, hän oli skientologien mukana lähes alusta
alkaen. Silloin se oli liike, joka käytti Ron L. Hubbardin uudentyyppisiä
tekniikoita (Dianetiikka) puhdistaakseen mielen traumoista, peloista ja väärästä
ohjelmoinnista tästä ja edellisistä elämistä. Tuloksena oli vapaita ja
manipuloimattomia ihmisiä.
 
Myöhemmin tähän liikkeeseen soluttauduttiin, ja nyt sillä on kuva "rahaa
ahnehtivasta ja aivopesevästä kultista". En voi arvioida tätä lopullisesti, koska
en ole tietoisesti ollut tekemisissä tämän yhdistyksen tai sen jäsenten kanssa.
Olen kuitenkin perehtynyt Dianetiikkaa käsittelevään kirjaan ja DVD-levyihin,
jotka molemmat ovat mielestäni erittäin mielenkiintoisia ja ideologiasta vapaita.
Olen kysynyt Jimiltä tästä asiasta, ja hän on vastannut avoimesti jokaiseen
kysymykseeni.
 
Kun nämä kielteiset muutokset, kuten jatkuva keskeyttäneiden kiusaaminen,
alkoivat tässä organisaatiossa, hän, kuten monet muutkin tuohon aikaan, jätti
skientologit. Hänelle tämä luku on ollut kokonaan suljettu kolme
vuosikymmentä (!). MMS-koulutuksissaan ja myös kaikissa muissa
kokouksissaan Jim ei ole missään vaiheessa tuonut esiin skientologian aiheita
yksin tai käyttänyt mitään mielen manipulointitekniikoita. Voin todistaa tämän
ilman epäilyksen häivääkään. Hän on oikeastaan vain tavallinen vanha mies,
jolla on valloittavan ystävällinen hymy.
 
Johtopäätös: maailmanlaajuisella MMS-liikkeellä ei ole mitään, mutta ei
myöskään mitään tekemistä Scientologyn kanssa. Onko sillä todella väliä, mitä
henkilö käyttää tai käytti ennen? Vai ovatko nämä henkilökohtaiset
kunnianloukkaukset vain estääkseen katsojia (laatikko Scientology)
käsittelemästä sen varsinaista suuntaa-antavaa sisältöä ja lausuntoja?
 
Faktat:
- Kirja Dianetiikka. Ihmisen mielen opas
- DVD Kuinka käyttää Dianetiikkaa



4.5 Syytös Genesis II Kirkko
 
Kun Jim koulutti monia MMS:n vapaaehtoisia useissa Afrikan maissa, hän koki
samoja uhkia yhä uudelleen. Monet Afrikan maat ovat poliittisesti epävakaita,
ja melkein aina toisella puolella on aseistettuja kapinallisia ja toisella puolella
hallituksen joukkoja. Olivatpa hyvät ja pahat tässä pelissä keitä tahansa, häntä
ja hänen apulaisiaan pidettiin kerta toisensa jälkeen hallituksen tai kapinallisten
vakoojina, ja heitä uhattiin tappaa aseella uhaten. Hän näki tuolloin myös, että
henkilöt, joilla oli kansainvälisten uskonnollisten avustusjärjestöjen (Punainen
Risti, Punainen Puolikuu) henkilötodistus, olivat usein suojassa tällaisilta
epäilyiltä pelkästään henkilötodistuksen perusteella.
 
Niinpä hän perusti Genesis II -kirkon ja jakoi avustajilleen asianmukaiset
henkilökortit - se toimi varsin hyvin. Koska hyväksymättömien lääkkeiden
ilmaisjakelusta voitaisiin myös rangaista laillisesti monissa maissa, MMS:llä
steriloitu vesi nimettiin uskonnonvapauden nojalla epäröimättä uudelleen
sakramentiksi (kuten esimerkiksi vohveli tai pyhä vesi), jotta jakelua ja jakelijaa
voitiin suojella laillisesti.
 
Tällä välin lähes kaikki hänen maailmanlaajuisen MMS-liikkeensä seuraajat ovat
omaksuneet tämän ajatuksen ja liittyneet hänen "kirkkoonsa" ilman, että
heidän kotimaassaan olisi ollut tällaisia uhkia. Näin ollen se, mitä me
kuvittelemme kirkon alla tässä maassa, ei ole millään tavalla sovellettavissa.
Kyse ei ole uskonnosta, koska jokainen voi pitää aikaisemmat uskomuksensa.
Se on pikemminkin samanhenkisten ihmisten löyhä yhdistys. Ainoa tunnustus
jäseneksi pääsemiseksi on: "Ole hyvä ja tee hyvää." Sinäkin olet jo mukana.
Formalismia ja byrokratiaa ei ole.
 
MMS-koulutetuilla henkilöillä on pastorin asema. Jos on kouluttanut tai
neuvonut vähimmäismäärän ihmisiä MMS:n avulla, hänestä voi tulla
terveysministeri. Ne, jotka menevät tätä pidemmälle ja johtavat koulutuksia tai
tekevät muita suuria panoksia liikkeen hyväksi, julistetaan pikaisesti piispaksi.
Näihin titteleihin ei liity mitään todellista hierarkiaa, oikeuksia tai
velvollisuuksia, ja useimmat eivät edes käytä niitä, ja jos käyttävätkin, se
tapahtuu hymyillen. Kaikki näkevät toisensa tasavertaisina, ja se, mitä he
tekevät tai jättävät tekemättä, on heidän itsensä päätettävissä.
 
Kaikkina näinä vuosina minulle ei ole missään vaiheessa sanottu mitään siitä,
mitä minun pitäisi tai ei pitäisi tehdä tai mitä minun pitäisi tai ei pitäisi sanoa.



Jokainen antaa sen panoksen, jonka hän voi tai haluaa, jotta saavutetaan
yhteinen tavoite, jonka mukaan jokainen ihminen tällä planeetalla saa tietää
MMS:n tai klooridioksidin tarjoamista terveysmahdollisuuksista. Jätämme
sitten jokaisen itsensä päätettäväksi, mitä hän haluaa tehdä tällä tiedolla, ja
tuemme kaikkia, jotka haluavat tietää lisää. Tästä "kirkosta" voi myös poistua
milloin tahansa ilman ongelmia, Jim pitää tätä erittäin tärkeänä.
 
Haluatko sinäkin antaa oman panoksesi, jotta tämä liike voi menestyksekkäästi
saavuttaa tavoitteensa? Voit tehdä sen jo nyt puhumalla MMS:stä ja jakamalla
tätä e-kirjaa. Lahjoitukset ovat tietenkin aina tervetulleita!



4.6 Tiedotusvälineille esitetyt kysymykset - MMS:n
tehokkuus
 
Riippumatta siitä, mitä aihetta tutkit, kaikilla asioilla on sekä etuja että haittoja
tässä kaksijakoisuudessa. MMS:ää koskevassa raportoinnissa näyttää ilmeisesti
siltä, että toisaalta esitetään vääriä syytöksiä mahdollisista haitoista tai
yksinkertaisesti keksitään asioita tarkoituksella tai sekoitetaan niitä keskenään.
Toisaalta kuitenkin jätetään huomiotta ja salataan tahallaan ne onnistumiset ja
myönteiset vaikutukset, jotka MMS on osoittanut moneen kertaan. On selvää,
että näin pyritään tahallisesti herättämään negatiivinen tunnereaktio katsojissa
tai lukijoissa. Tätä ei enää kutsuta riippumattomaksi journalismiksi tai
avoimeksi raportoinniksi, vaan yksinkertaisesti propagandaksi.
 
Takaisin tosiasioihin ja muutamiin epämiellyttäviin vastakysymyksiin näille
joukkotiedotusvälineiden edustajille.
 

4.6.1 Missä ovat dioksiiniklooria koskevat raportit?
 
Dioksihloorituotetta (vaikuttava aine: klooridioksidi) kehitettiin edelleen ja
optimoitiin sekä valmistusmuodoltaan että vaikutukseltaan lukuisissa kokeissa
Bradfordin tutkimuslaitoksen ja Stanfordin yliopiston, kansallisen
syöpäinstituutin (NCI) ja Mayo-klinikoiden tutkijoiden välisessä tiiviissä
yhteistyössä. Tämän happivalmisteen tehokkuus on todistettu yli 50 000
infuusion yhteydessä eri käyttötarkoituksiin maailmanlaajuisesti. Miksi tästä
laajamittaisesta kliinisestä tutkimuksesta, joka koskee klooridioksidin
suonensisäistä käyttöä ja sen onnistumista, ei ole koskaan raportoitu? Ehkäpä
siksi, että he voivat edelleen väittää, ettei klooridioksidista ole kliinisiä
tutkimuksia?
 
Faktat:
- Tutkimus dioksihloori



4.6.2 MMS ALS:ää vastaan hyväksytty EU:ssa!
 
Julkkisten ja niiden, jotka luulevat olevansa julkkisten hauskoja jääkauhavetoja,
olet raportoinut laajasti vuonna 2014 televisiossa ja internetissä. Kun ihmiset
olivat kaataneet ämpärillisen jääkylmää vettä päänsä päälle, pidit kamerat siinä,
ja nämä matalan tason omakuvaukset pääsivät viikkojen ajan jopa
iltauutislähetyksiin.
 
Kaiken tarkoituksena oli muka kerätä lahjoituksia niin kipeästi tarvittavaa ALS-
tutkimusta varten. Mutta siitä, että Yhdysvalloissa ja myös EU:ssa on jo
olemassa lupaava hyväksytty lääke ALS:ää vastaan, nimittäin
MMS:n/natriumkloriitin pohjalta, jota olette niin paljon arvostelleet, ette sano
ettekä kirjoita sanaakaan. Miksi ei? Oletko sokea toisesta silmästä tai jopa
molemmista?
 
Faktat:
- EU:n lääkkeeksi hyväksymä natriumkloriitti
 
 
4.6.3 Klooridioksidipatentit terveydenhuoltoalalla
 
Hieman tutkimalla hakukoneita ja MMS-perhettämme, yhä useammat
hyväksytyt klooridioksidiin perustuvat lääkevalmisteet tulevat esiin.
 
Esimerkiksi Ciderm SP -suihketta eläinten haavojen desinfiointiin, joka on
hyväksytty Yhdysvalloissa, on saatavana täältä Frontier Pharmaceutical Inc. of
Melville, NY 11747 (www.cidermsp.com).
 
12/07/1977 päivätty patentti US-4035483, joka koskee natriumkloriitin
käyttöä myrkyttömänä antiseptisenä aineena. Tekstissä todetaan, että se
on hyödyllinen palovammojen ja muiden haavojen sekä infektioiden
hoidossa häiritsemättä luonnollista uusiutumisprosessia.
 
Saksalaiselle Oxo Chemie -yritykselle myönnetty 16.2.1988 päivätty patentti
US-4725437, joka koskee Heidelbergissä toimivan tohtori Friedrich W.
Kühnen keksimää ainetta nimeltä Oxoferin. Yhtiö pystyi myymään sen 45
miljoonalla dollarilla amerikkalaiselle yhtiölle, joka muutti nimen WF-10:ksi,
jonka FDA hyväksyi.
 

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


Patentti US-2701781, päivätty 08/02/1955, joka koskee yleiseen kliiniseen
käyttöön tarkoitetun antiseptisen liuoksen markkinointia.
 
Patentti US-5019402, 28.5.1991, myönnetty Alcide-yritykselle veren ja
verituotteiden desinfiointiin tarkoitetun, klooridioksidia sisältävän
tuotteen markkinoille saattamisesta. Sitä käytetään nykyään pääasiassa
verensiirtojen alalla infektioiden ehkäisemiseksi. Hei, hetkinen: veri on
elinehtomme, ja sitä käsitellään klooridioksidilla aiheuttamatta mitään haittaa?
Sittenhän se ei voi olla niin vaarallista?
 
Patentti US-5830511, päivätty 03.11.1998, sellaisen tuotteen
markkinoimiseksi, jonka ainesosa sisältää natriumkloriittia ja jonka
tarkoituksena on stimuloida immuunijärjestelmää. Se myönnettiin Bioxy
Inc. -yritykselle, sitä käytetään eläinten rehun lisäaineena ja se vähentää
kuolleisuutta, vähentää typen erittymistä, vähentää antibioottien ja
rokotusten käyttöä ja parantaa eläinten terveyttä vahvistamalla
immuunijärjestelmää.
 
Patentti US-5855922, päivätty 05.01.1999, myönnetty BioCide International -
yritykselle sellaisen tuotteen markkinointiin, jota käytetään huonosti
paranevien tai arpeutumattomien kroonisten haavojen ja muiden
ihosairauksien terapeuttiseen hoitoon. Tätä kokemusta on raportoitu myös
vuosia avoinna olleiden jalkojen kohdalla (useimmiten diabeetikoilla).
 
Bioxy Inc:lle myönnetty 08/08/2000 päivätty patentti US-6099855, joka
koskee immuunijärjestelmää stimuloivana tuotteena käytettävän tuotteen
kaupallistamista. Tuotteen tarkoituksena on parantaa eläinten terveyttä,
parantaa ravinnon käyttöä, vähentää kuolleisuutta, vähentää riippuvuutta
antibiooteista ja rokotuksista sekä parantaa yleistä terveydentilaa
parantuneen immuunitilan ansiosta.
 
Patentti US-4296102, myönnetty 20.10.1981 Felipe Lazolle, Mexico City,
sellaisen tuotteen markkinoinnista, jolla torjutaan ihmisillä esiintyvää
ameebista punatautia antamalla klooridioksidia suun kautta.
 
Procter & Gamble -yhtiölle 26. kesäkuuta 2001 myönnetty patentti US-
6251372 B1, joka koskee pahanhajuisen hengityksen ehkäisyyn
tarkoitetun tuotteen markkinointia.
 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5019402.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5830511.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5855922.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6099855.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6251372.pdf


Patentti US-4851222, päivätty 25.7.1989, myönnetty Oxolle
luuydinregeneraatiotuotteen markkinointia varten. Ilmiömäistä!
 
2. huhtikuuta 1988 päivätty patentti US-4737307, joka koskee tuotteen
markkinointia bakteerien, sienten ja virusten torjumiseksi
ihosairauksissa.
 
Patentti US-4317814, päivätty 02/03/1982, myönnetty meksikolaiselle Felipe
Lazolle ihon palovammojen hoitoon tarkoitetun lääkkeen kaupallistamiseksi.
 
Patentti US-5252343, 12.10.1993, myönnetty Alcide-yritykselle bakteeri-
infektioiden, erityisesti utaretulehduksen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon
tarkoitetun tuotteen markkinointiin, jossa käytetään enintään 1 000 ppm
klooridioksidia.
 
Patentti US-5877222 AIDSin aiheuttaman dementian hoitoon.
 
Patentit US-8029826B2 ja US-7105183B2, molemmat neurodegeneratiivisten
sairauksien hoitoon.
 
Unkarissa professori Zoltán Noszticziuksen johtama Budapestin teknillisen ja
taloudellisen yliopiston tutkijaryhmä ja Jósa András -klinikka ovat kehittäneet
ja patentoineet hyväksytyn, reseptivapaasti saatavan lääketieteellisen
klooridioksidiliuoksen (300-1 200 ppm). Hän sanoo: "Solumium (klooridioksidi)
on yksi tehokkaimmista desinfiointiaineista. Se tappaa kaikki taudinaiheuttajat, kuten
bakteerit, sienet, alkueläimet ja virukset, ja kaikki ilman haittaa, eikä sivuvaikutuksia
tunneta. "Käyttöalueita ovat mm. haavaumat, herpes, ihovauriot, avoimet
haavat, virtsarakon infektiot, ihoinfektiot, ihon sieni-infektiot, MRSA,
kurkkukipu, ientulehdus, parodontiitti, pahanhajuinen hengitys,
hammassäryt, juurihoidot, suukirurgia, tarttuvat suusairaudet, tukkoinen
nenä, nielurisatulehdus, kutina, silmänsärky ja emättimen suihkut ja
peräruiskeet (Patentit: EP2069232; US-8512671; CN101605720).
 
Tämä patenttiluettelo ei ole läheskään täydellinen. Lähetä meille lisää
patentteja, jos löydät niitä.
 
Faktat:
- Linkit patenttijulkaisuihin etusivulla
- Solumium, käsikauppalääke, jossa on klooridioksidia.
- Tutkimus klooridioksidista paikallisena antiseptisenä aineena
 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4737307.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4317814.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5252343.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5877222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8029826.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US7105183B2.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8512671.pdf


4.6.4 USA-armeija: MMS Ebolaa vastaan onnistui!
 
Maailmanlaajuisesti toimiva Johnson & Johnson -konserni markkinoi
tytäryhtiönsä ClorDiSys Systemsin kautta klooridioksidipatenttia huoneiden ja
lääkinnällisten laitteiden desinfiointiin.
 
Yhdysvaltain armeijan verkkosivustolla www.army.mil kehutaan
klooridioksidin vaikuttavaa ainetta seuraavasti:
"Klooridioksidi on kellanvihreä kaasu, jolla on kloorivalkaisuaineen kaltainen
heikko haju, mutta muuten se on aivan erilainen. " Aha, jos siis osaat tehdä
rahaa, tiedät hyvin eron klooridioksidin ja kloorivalkaisuaineen välillä!
 
"ClorDiSys on ylpeä voidessaan auttaa torjumaan Ebolan leviämistä Afrikassa", sanoo
ClorDiSys Systemsin teknologiajohtaja Mark Czarneski.
 
"Klooridioksidi on laajakirjoinen biosidi, joka tappaa itiöitä, bakteereja, viruksia ja sieniä.
Toistaiseksi yhdenkään patogeenin ei ole todettu olevan vastustuskykyinen
ClO2:lle. Sitä on käytetty tehokkaasti bakteerien itiöitä vastaan, joita on paljon
vaikeampi tappaa kuin Ebolan kaltaisia viruksia", kertoo tohtori Christopher
Doona.
 
Nyt siis jälleen Jim Humblen ratkaiseva kysymys: Jos klooridioksidi voi
turvallisesti tappaa kaikki nämä bakteerit kehon ulkopuolella - kyllä, jopa
Ebola-patogeenin - miksei se voisi tehdä samaa kehon vedessä (eli
veriplasmassa ja interstitiaalisessa nesteessä)? Yksi afrikkalainen lääkäri
maailmanlaajuisen MMS-perheemme jäsenistä työskentelee jo varsin
menestyksekkäästi Ebolasta kärsivien ihmisten hoidossa. Hänen
suojelemisekseen emme kuitenkaan mainitse hänen nimeään tai sijaintiaan
tässä vaiheessa.
 
Faktat:
- Yhdysvaltain armeija: Klooridioksidia Ebolaa vastaan
- Yritys ChlorDiSys
 

4.6.5 Kaksoisstandardi "kloorattu kana".
 
Toisaalta MMS ja klooridioksidi esitetään tiedotusvälineissä hyvin myrkyllisinä
ja vaarallisina. Toisaalta sama liittovaltion riskinarviointivirasto ja sama



televisiokanava ylistävät samaa ainetta taivaisiin sen mukaan, mikä
propagandan tavoite kulloinkin on.
 
Monille kuluttajille kloorattu kana on tärkeä emotionaalinen linkki EU:n ja
Yhdysvaltojen välisestä TTIP-vapaakauppasopimuksesta käytävässä
keskustelussa. Tausta: Yhdysvalloissa kokonaiset kanat tai siipikarjan osat
upotetaan yleensä klooridioksidiliuokseen viimeisessä vaiheessa ennen
pakkaamista/pakastamista ja steriloidaan näin perusteellisesti. TTIP-
sopimuksen myötä tätä lihaa saisi myydä myös EU:ssa, mikä oli aiemmin
kielletty vuodesta 1997 lähtien. Klooridioksidi on pitkään hyväksytty EU:ssa
säilöntäaineeksi numerolla E926. Tasoittaakseen tietä Yhdysvalloille ARD
noudattaa ilmiselvää kaksinaismoraalia.
 
Jim Humblen mukaan MMS:llä tehdyissä terveyshoidoissa lähtöaine
natriumkloriitti tai vaikuttava aine klooridioksidi ovat "myrkyllisiä
kloorivalkaisuaineita", jotka aiheuttavat hirvittäviä vaaroja hengelle ja ruumiille
(ARD Kontraste). Jos Yhdysvallat kuitenkin käyttää samaa ainetta siipikarjan
sterilointiin, joitakin samoja asiantuntijoita ja laitoksia pyydetään vakuuttamaan
aineen vaarattomuus (ARD:n raportti).
 
Yhdysvaltalaiset REPORTTERIT saavat sitten BfR:n asiantuntijan
Ellerbroekin samasta liittovaltion riskinarviointivirastosta esittämään
vetoomuksen siipikarjatuotteiden klooridioksidikäsittelyn puolesta myös
Saksassa - sama laitos, joka varoittaa niin voimakkaasti MMS:stä. Myös muut
tutkijat, kuten Berliinin vapaan yliopiston lihahygienia- ja teknologiainstituutin
johtaja Reinhard Fries ja Hannoverin eläinlääketieteellisen yliopiston
epidemiologi Thomas Blaha, korostavat selkeitä etuja ja kannattavat
siipikarjatuotteiden tällaista käsittelyä.
 
Yhteistä kaikille kolmelle lausumalle on kuitenkin se, että niissä puhutaan
tarkoituksellisesti vain "käsittelystä klooriyhdisteillä" ja "siipikarjan
kloorikäsittelystä". Puhdas kloori ja useimmat klooriyhdisteet ovat kuitenkin
erittäin myrkyllisiä tai tuottavat kyseenalaisia yhdisteitä. Tosiasiallisesti
käytettyä vaikuttavaa ainetta, eli natriumkloriittia tai klooridioksidia, ei
tarkoituksella mainita tässä nimenomaisesti, jotta MMS:lle ja kumppaneille ei
annettaisi vapaata kulkulupaa.
 
Miten voimme selittää tyhmälle kuluttajalle, että klooridioksidilla käsiteltyjä
elintarvikkeita, kuten siipikarjaa tai juomavettä, voidaan syödä ilman epäröintiä
ja että uima-altaita voidaan kylvettää klooridioksidilla käsitellyssä vedessä ilman



epäröintiä, vaikka kyseessä on itse asiassa "myrkyllinen kloorivalkaisuaine"?
Miksi saman aineen, joka on osoittautunut niin tehokkaaksi ja myrkyttömäksi
kehon ulkopuolella, pitäisi olla tehoton ja myrkyllinen kehon sisällä? Jokainen
tähänastisista lukemattomista klooridioksidia koskevista virallisista
tutkimuksista on lopulta osoittautunut jälleen yhdeksi MMS:ää puoltavaksi
argumentiksi.
 
Itse asiassa pidän siipikarjan käsittelyä klooridioksidilla järkevänä ja
vaarattomana, koska joka viides kana teurastamossa ja siten myös
supermarketissa on salmonellan saastuttama. Tammikuussa 2013 ZDF:n
Zoom-lehti löysi jopa vaarallisia antibiooteille vastustuskykyisiä MRSA-
bakteereja useimmista supermarkettituotteista. On outoa, että yksikään
asiantuntija ei kehota noudattamaan erityistä varovaisuutta tai hygieniaa näiden
saastuneiden tuotteiden käsittelyssä yksityisissä kotitalouksissa, kun kyse on
nimenomaan kuluttajansuojasta. Paistettu, paistettu tai keitetty kana on
varmasti pöpötöntä. Mutta entä veitsi tai esimerkiksi keittiön leikkuulauta?
MMS-vihjeissämme näytämme, miten esimerkiksi leikkuulaudat, veitset ja keittiön
sienet voidaan tehdä täysin pöpöttömiksi MMS/CDS:n avulla.
 
Faktat:
- Liittovaltion riskinarviointiviraston (BfR) varoitus.
- BfR klooratun kanan osalta
- Hyvän akseli: Kloorikana - Vuoden lintu
- Der standard.at: Tulee kloorikana lentänyt
- ARD:n poliittinen aikakauslehti Report Mainz: Klooratut kanat eivät ole
epäterveellisempiä
- BUND hälyttää: kalkkunanlihassa on bakteereja



5. MMS-vinkkejä vapaa-aikaan, kotitalouteen
ja lomiin
5.1 MMS-vinkki nro 1: Homeet kotona
 
Paljon useammin kuin luullaan, asuintilojen avoin tai piilossa oleva
hometartunta on monien intoleranssien, allergioiden ja muiden sairauksien
varsinainen aiheuttaja. Home voi johtua kosteasta muurauksesta, joka johtuu
virheellisestä ulkopuolisesta eristyksestä tai myös vääristä
tuuletustottumuksista. Homeen sienet ja itiöt eivät yleensä ole ongelma
klooridioksidille. Hakemus voidaan tehdä kahdella tavalla.
 
Toisaalta kyseinen huone voidaan desinfioida klooridioksidikaasutuksella. Vain
klassinen MMS soveltuu tähän, koska vain se aiheuttaa voimakasta
kaasunmuodostusta aktivoinnin aikana. Huoneen koosta riippuen 30-40 tippaa
MMS:ää aktivoidaan lasikulhossa, mutta vettä ei lisätä. Sen sijaan reaktion
annetaan tapahtua kokonaan.
 
Aseta tämä tarjotin keskelle huonetta, sulje ikkunat, ovet ja muut raot ja
kaasuta huonetta useita tunteja (mieluiten yön yli). Tämä menetelmä tappaa
turvallisesti paitsi näkyvissä paikoissa olevat homeet ja homeen itiöt myös
ilmassa leijuvat itiöt. Lopulta liuos on kirkas, klooridioksidi on kaasuuntunut ja
hajonnut.
 
Varoitus: Ihmiset tai eläimet eivät saa olla tässä huoneessa kaasutuksen aikana!
Vaikka suurin osa klooridioksidista on jo hajonnut kaasutuksen jälkeen, huone
on ensin tuuletettava runsaasti varmuuden vuoksi.
 
Toisaalta homehtuneita kohtia voidaan suihkuttaa suihkepullolla aktivoidulla
MMS- tai CDS-liuoksella, joka on puhdasta tai esimerkiksi 1:10 vedellä
laimennettua. Tarvittaessa molemmat toimenpiteet voidaan yhdistää peräkkäin.
 



Muita sovellusalueita
 
desinfioi sairashuoneet
Jos perheenjäsenellä on tarttuva tauti, voi olla hyödyllistä kaasuttaa ja siten
desinfioida sairas huone tällä tavoin taudin välillä ja sen jälkeen, kun tauti on
voitettu. Tämä on mahdollinen toimenpide muiden perheenjäsenten tartunnan
estämiseksi.
 
Neutraloi voimakkaat hajut
Kun orgaaninen aines hajoaa bakteerien avulla, syntyy erittäin epämiellyttävä,
pistävä haju, erityisesti jos eläinten ruho tai ihmisen ruumis on ollut huoneessa
pidemmän aikaa. Huoneiden kaasutus on jälleen erittäin tehokas, ja huone on
jälleen hajuton ja täysin steriloitu.



5.2 MMS-vinkki nro 2: Jääkaapin, auton ja huoneiden
desinfiointi
 
Sain tämän vinkin Jimiltä itseltään. Koulutukseni aikana hän kutsui minut
pieneen asuntoonsa Barahonassa Dominikaanisessa tasavallassa ja kertoi, että
hänellä oli hyvin käytännöllinen MMS-vinkki. Silmäni syttyivät odottaessani
upouutta vinkkiä, jonka avulla hengenvaaralliset sairaudet, kuten syöpä,
voidaan hävittää entistä nopeammin. Sen sijaan hän halusi selittää minulle,
miten hän steriloi jääkaappinsa MMS:llä.
 
Olin aluksi pettynyt, mutta tämä vinkki osoittautui suureksi hitiksi MMS-
seminaareissani. Jimin mukaan bakteerit kerran kaadetuista tai mädäntyneistä
elintarvikkeista siirtyvät usein vastikään varastoituihin elintarvikkeisiin, joiden
säilyvyys ei sitten ole niin pitkä. Nämä pöpöt voivat olla myös vaarallisia
terveydellesi. Lisäksi hän oli aivan liian laiska siivoamaan pöpöistä jääkaappia
ensin taidokkaasti ja sitten pyyhkimään kosteana, varsinkin kun usein vain
hierotaan pöpöjä tänne. Tässä on siis vinkki:
 
Aktivoi 10-15 tippaa klassista MMS:ää lasikulhoon, lisää vettä ja laita kulho
yöksi jääkaappiin. Valmis! Hetkinen. Entä jääkaapin sisältö? Älä huoli, sille ei
tapahdu mitään. Klooridioksidikaasu täyttää koko huoneen ja steriloi kaikki
jääkaapin pinnat - myös hedelmät, vihannekset, lihat jne. - ilman, että
elintarvikkeisiin jää mitään vaurioita. Seuraavana päivänä kulhossa oleva liuos
on kristallinkirkas ja jääkaappi on täysin steriloitu.
 
Kaikki klooridioksidi yleensä kaasuuntuu ja sen jälkeen myös hajoaa.
Aktivoidun MMS:n jäänteet, joita ei enää tarvita, tohtori Andreas Kalcker
laittaa mielellään lasipulloon ja jättää korkin auki. Hän laittaa pullon
jääkaappiin, se tarjoaa edellä mainitusta kertaluonteisesta steriloinnista
poiketen jääkaapin pysyvän hitaan ja jatkuvan steriloinnin useiden päivien ajan.
Niinpä hedelmät ja vihannekset eivät enää koskaan mätäne, vaan ne vain
kuivuvat ja kuihtuvat hitaasti. Ainoat jääkaapin sisällöt, jotka voivat todella
vahingoittua, ovat kalliit erikoisjuustot, joissa on bakteeri- tai sienipinnoite.
 
Muita sovellusalueita
 
Steriloi auto/ilmastointilaite
Jossain vaiheessa ilmanvaihtoletkuissa ja auton ilmastointijärjestelmän
lauhduttimessa oleva kondenssivesi on saastunut, ja se haisee epämiellyttävältä



autossa, kun ilmanvaihto kytketään päälle.
 
Lisäksi esimerkiksi koiranomistajilla on usein se ongelma, että auto, erityisesti
auton istuimet, haisevat. Tämä johtuu orgaanisten aineiden, kuten kuolan,
bakteerien aiheuttamasta hajoamisesta. Korjaamot tarjoavat ainakin
ilmastointi- ja ilmanvaihtoputkien sterilointia noin 70 eurolla. Tässä tulee
vinkki, miten se tehdään 5 sentillä:
 
Aktivoi noin 15-20 tippaa klassista MMS:ää lasikulhoon ja aseta se jalkatilan
etuosaan. Kytke nyt ilmanvaihtopuhallin korkeimmalle tasolle ja säädä
ilmanvaihto siten, että ulkoilmaa ei vedetä sisään, vaan ainoastaan sisätiloista
(aseta ilmanvaihtopuhallin kiertoilmaan raitisilman sijasta).
 
Sulje nyt kaikki ikkunat ja ovet ja anna klooridioksidikaasun kiertää autossa
noin 15-20 minuutin ajan. Koska täysin päällä oleva puhallin voi herkästi
huuhtoa auton akun, voit jättää moottorin käyntiin lyhyeksi aikaa. Silloin koko
hommaa ei välttämättä pitäisi tehdä asuinkadulla. Koska tätä toimenpidettä
tehdään harvoin, tyhjäkäynnin pakokaasujen ympäristövaikutukset ovat
mielestäni vähäpätöisiä nykyaikaisissa moottoreissa.
 
Varoitus: Autossa ei saa olla ihmisiä tai eläimiä kaasutuksen aikana! Sen
jälkeen auto on tuuletettava runsaasti turvallisuuden vuoksi.



5.3 MMS-vinkki nro 3: Lomapelastaja (CDS-suihkupullo)
 
Yksi sairaus voi pilata koko hyvin ansaitun lomasi. WHO:n mukaan suurin osa
lomalla esiintyvistä ripulitaudeista johtuu saastuneesta juomavedestä. Lisäksi
on olemassa infektioita, jotka voivat tarttua esimerkiksi pilaantuneen tai
saastuneen ruoan ja tulehtuneiden haavojen kautta.
 
Siinä meillä on MMS-yhteisössä yleismaailmallinen ongelmanratkaisija: CDS-
suihkupullo. Jo 10 ml:n lasipullo, jossa on suihkupää (saatavana joiltakin
toimittajilta annosteluvälineenä tai -setissä), ja loma on pelastettu.
 
MMS:
Aktivoi 6-15 tippaa suoraan 10 ml:n lasipulloon ja täytä loput vedellä.
 
tai
 
CDS/CDSplus:
Kaada 2-5 ml valmista keltaista liuosta lasipulloon ja täytä loput vedellä.
 
Voit nyt kuljettaa tätä seosta käsilaukussasi jopa 14 päivän ajan ilman
jäähdytystä. Suihkupää estää klooridioksidikaasun liian nopean poistumisen.
Mitä korkeammat lämpötilat, sitä suuremmaksi voit tehdä edellä mainitun
annostuksen.
 
Menettely lomalla:
- Valmista tämä suihkepullo juuri ennen lomaa.
- Pakkaa MMS-sarja tai aktivoitu CDSplus koteloon.
- Suihkupullo voidaan kuljettaa lentokoneessa käsimatkatavaroissa, joissa on
  läpinäkyvässä pussissa, koska sisältö on alle 100 ml.
 
Huomautuksia:
Useimmilla seuraavista käyttöalueista ei ole periaatteessa merkitystä sillä, onko
liuos valmistettu MMS- vai CDS-menetelmällä, koska suihkutetaan vesisumua,
jossa on liuennutta klooridioksidia, eikä puhdasta ja siten mahdollisesti
vaarallista klooridioksidikaasua! MMS:n avulla tuotettu liuos on pH-arvoltaan
hapanta ja voi helposti vaikuttaa tekstiileihin suuremmissa määrissä (riippuu
hieman laimennoksesta!).
 
Mahdolliset sovellukset:
 



1. junan wc:t
Koneessa on vain kolme tai neljä käymälää 400 hengelle. Näin ollen
hygieniatilanne. 1-2 ruiskutusta ovenkahvoille ja wc-kannelle ratkaisee
ongelman muutamassa sekunnissa.
 
2. sairaat matkakumppanit
Lentokoneessa tai bussissa vieressäsi istuu joku flunssainen, joka aivastelee
sinulle jatkuvasti ja levittää siten pöpöjään ilmassa. Kuvittelet jo, kuinka vietät
kaiken aikasi lomalla räpläämällä apteekista yskä- ja flunssalääkkeitä, kun muut
lähtevät mukaville matkoille. Suihkuta 1 - 2 iskua korkealle ilmaan. Tämän on
osoitettu steriloivan ilman. Voit myös hengittää tätä sumutetta saadaksesi
hengityselimesi jälleen vapaiksi pöpöistä. Älä huoli, kyseessä on
klooridioksidiliuoksen aerosoli, ei puhdas klooridioksidikaasu, joten se on
turvallista!
 
3. tervetuliaisjuoma
Hotellille saavuttaessa tarjoillaan tervetuliaisdrinkki. Tämä on usein ok, mutta
jääkuutiot eivät yleensä ole. Useimmat jääkuutiokoneet ovat täysin
bakteeripitoisia. 1-2 suihketta lasiin, odota hetki - ja tämäkin ongelma voidaan
helposti kiertää.
 
4. hotellihuoneet/kylpyhuoneet
Tiedämme televisioraporteista, että hotellien kylpyhuoneet näyttävät
pinnallisesti puhtailta. UV-valossa käy kuitenkin usein ilmi, että bakteerit on
vain hierottu sisään. Suihkuta siis wc-kannet, altaat ja varusteet, odota hetki ja
huuhtele tai pyyhi sitten. Sinulla on jo hyväksyttävä kylpyhuone lomasi ajaksi.
 
5. hotellihuoneessa on tunkkaista
Korkean ilmankosteuden maissa hotellihuoneet, sohvat tai sängyt haisevat
usein homeelta. Tämä viittaa suureen bakteerikuormitukseen, sillä hajut
johtuvat lähes aina bakteerien hajoamisprosesseista. Jälleen kerran muutama
suihke voi olla hyödyksi. Jos kyse on koko huoneesta, huoneen kaasutus olisi
tässä tapauksessa hyödyllistä, kuten edellä edellisissä MMS-vihjeissä mainittiin.
Tämä toimii vain klassisen MMS:n kanssa.
 
6. ilmastointilaite
Kuumissa lomamaissa käytetään aina myös ilmastointilaitteita. Koska
lämpimässä ilmassa voi olla enemmän kosteutta kuin kylmässä ilmassa, näihin
laitteisiin kertyy kondenssia. Näillä on taipumus itää ajan mittaan, joten myös



ilmastointilaite ja sen syöttöjohdot voivat jatkuvasti saastuttaa huonetta
pöpöillä. Toinen suihkepullon käyttöalue.
 
7. ruoka/juomavesi
Matkalla torilla tai vuoristossa saatat joutua käyttämään juomavettä lähteistä,
jotka eivät ole turvallisia. Lämpimissä maissa hedelmät ja vihannekset voivat
myös levittää hepatiitti A:ta. Jälleen kerran muutama suihkaus juomaveteen tai
hedelmiin/vihanneksiin takaa, että voit jatkaa lomastasi nauttimista.
 
8. haavan desinfiointi
Jos viillät itsesi simpukkaan rannalla tai saat haavan patikoidessasi, voit
suihkuttaa sitä ja välttää haavan tulehtumisen.
 
9. kehon ja suun haju
Jos tapaat lomalla spontaanisti jonkun kivan ihmisen, voit lisätä
onnistumismahdollisuuksiasi suihkuttamalla kehoasi CDS:llä. Hiki haisee vain,
kun iholla olevat bakteerit muuttavat sen voihapoksi. Ei bakteereja - ei
kehonhajua! Tämä oli toiminut hienosti Jimille Dominikaanisessa tasavallassa.
Suihkuta myös muutama puhallus suuhusi ja anna sen imeytyä hampaiden
väliin minuutiksi tai kahdeksi syljen kanssa. Jo nyt ärsyttävä pahanhajuinen
hengitys ei enää ole tielläsi lupaaville treffeille. Älkää huoliko, hyvät naiset,
klooridioksidin haju häviää kokonaan muutamassa minuutissa molemmilla
käyttökerroilla.
 
10. pilaantuneen kalan tai äyriäisten aiheuttama ruokamyrkytys
Pilaantuneen kalan tai äyriäisten aiheuttama ruokamyrkytys on
hengenvaarallinen. Minulla itselläni oli kerran lähes viikon ajan jatkuvaa
oksentelua ja ripulia. Tuolloin minulla ei vielä ollut MMS:ää. Tohtori Andreas
Kalcker otti itse 6 aktivoitua tippaa MMS:ää tällaisessa tilanteessa ja sen jälkeen
tunnin välein kahdesti. Sitten kaikki valitukset loppuivat, ja keho voitti kisan
tässä supertulehduksessa.
 
Tiedän, että liiallinen hygienia voi myös tehdä herkästä ja sairaaksi. Tämä oli
kerran liioitellusti kerätty kaikki, missä MMS voi suorittaa mielekästä apua
lomalla. Jokainen voi valita tästä kirjosta sen, mikä häntä miellyttää. Ehkä voit
keksiä mielenkiintoisempia mahdollisuuksia. Auta parantamaan tätä panosta!



5.4 MMS-vinkki nro 4: Biofilmit kylpyhuoneessa, wc:ssä
ja keittiössä
 
Meillä on käsitys, että bakteerit uivat yksittäin ja lisääntyvät. Itse asiassa
bakteerit elävät usein yhdyskunnissa ja muodostavat yhdyskuntansa ympärille
suojaavan limakerroksen (biofilmin). Tämä tekee bakteereista vastustuskykyisiä
ja suojattuja erittäin epäsuotuisilta reunaehdoilta, kuten ympäristön pH-arvolta.
 
Tämä biofilmi suojaa niitä myös ulkopuolelta muilta uhilta, kuten monilta
biosideiltä tai antibiooteilta, ja tarjoaa parhaat elinolosuhteet niiden
sisäpuoliselle kasvulle. Esimerkiksi keittiöissä ja kylpyhuoneissa nämä biofilmit
voivat näkyä punertavina tai mustina raitoina laattasaumoissa. Näitä biokalvoja
muodostuu kuitenkin myös vesisäiliöihin, vedensuodattimiin, putkiin,
jääkaapin viemäröintiin tai aina kosteaan keittiön sieneen. Klooridioksidilla on
hyvin erityinen ominaisuus verrattuna moniin muihin biosideihin:
 
Klooridioksidi voi tunkeutua biokalvoihin hyvin nopeasti ja liuottaa ne
kokonaan.
 
Tämä tarkoittaa, että bakteerit ovat puolustuskyvyttömiä klooridioksidia
vastaan ja ne kuolevat perusteellisesti. Tätä vaikutusta käytetään esimerkiksi
panimoissa ja maidonjalostuslaitoksissa. Siellä putket ja säiliöt huuhdellaan
säännöllisesti klooridioksidilla ja desinfioidaan siten.
 
Vastaavasti myös ihmisten ja eläinten elimistössä olevat tauteja aiheuttavat
bakteerit muodostavat biokalvoja suojellakseen pesäkkeitään. Ehkäpä tämä
klooridioksidin ominaisuus selittää voimakkaan hapetuskyvyn lisäksi sen
nopean ja perusteellisen desinfioivan vaikutuksen elimistössä. Antibioottien
avulla olisi käytettävä yhä suurempia annoksia, jotta päästäisiin tämän biofilmin
läpi, ja sitten olisi vielä taisteltava bakteerien sopeutumiskyvyn kanssa, jotta ne
kehittävät vastustuskykyä mutaation kautta. Onneksi klooridioksidi ratkaisee
nämä ongelmat.
 



Ohjeet:
Valmistele MMS/CDS-suihkepullo MMS-vinkkiä nro 3 noudattaen ja suihkuta
biofilmiä useita kertoja kymmenen minuutin välein ja anna sen vaikuttaa,
kunnes se voidaan huuhdella helposti pois.
 

5.5 MMS-vinkki nro 5: Palauta DMSO-puhtaus takaisin.
 
DMSO:ta myydään usein puhtaana (noin 99,9 prosentin puhtausasteella). Jos
sitä säilytetään pidempään, se voi vetää puoleensa kosteutta ja siten vettä.
Tavallisesti tiedämme vain tapoja laimentaa jotakin. Nesteiden tiivistäminen
korkeammalle taas tiedämme oikeastaan vain kiehuttamalla.
 
Emme voi soveltaa tätä DMSO:n kanssa, koska se tuhoaisi kemiallisen
rakenteen. Voimme kuitenkin hyödyntää yhtä DMSO:n ominaisuutta melko
helposti: DMSO muuttuu kiteiseksi alle 18 asteen lämpötilassa ja siten
kiinteäksi, erityisesti jos sitä toimitetaan talvikuukausina. Jos nyt laitamme
DMSO-pullon jääkaappiin yöksi, DMSO muuttuu kiinteäksi, mutta vesi ei
vielä jäädy jääkaapin lämpötilassa ja laskeutuu sen päälle. Nyt vain kaadetaan
erotettu vesi pois ja suljetaan pullo uudelleen. Sitten laitamme DMSO-pullon
lämpimään tai lämmitämme sen lämpimässä vesihauteessa (ei
mikroaaltouunia!). Tällä yksinkertaisella menettelyllä olemme nostaneet
DMSO:n pitoisuuden jälleen lähes sataan prosenttiin.



5.6 MMS-kärki nro 6: DMSO-arven liuos
(tohtori Hartmut Fischerin mukaan, www.pranatu.de).
 
Tämä ihana vinkki on peräisin DMSO-asiantuntija tohtori Hartmut Fischeriltä
itseltään. Jopa vuosia vanhat arvet vammoista ja leikkauksista voivat hävitä
lähes kokonaan. Jotenkin DMSO näyttää toimivan solujen uusiutumisessa
palauttamalla vanhan solurakenteen ja -järjestyksen. DMSO voi myös korjata
DNA-vaurioita, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi säteilyn aiheuttamista
vaurioista, ja sitä olisi pidettävä käsillä hätälääkkeenä sädehoidon yhteydessä.
 
Arpiliuoksen sekoittaminen:
Ensin liuotetaan 35 grammaa magnesiumkloridia 1 litraan vettä. Suihku- tai
tippapullo (ks. kohta hankintalähteet) täytetään puoliksi DMSO:lla ja lisätään 2
ampullia prokaiinia. Täytä tämä seos edellä mainitulla magnesiumvedellä,
kunnes pullo on täynnä. DMSO ei saa joutua kosketuksiin muovien kanssa!
Nesteiden siirtämiseen ampulleista on parasta käyttää ruiskua, jossa on kanyyli.
Säilytä sitten tätä liuosta pimeässä! Tarvitset 100 ml:n lasipullon tätä seosta
varten!
 
Arpiliuoksen käyttö:
Jos se on hyvin siedetty, kostuta arvet runsain mitoin kerran päivässä
(pumpulipuikolla tai sormella) ja anna vaikuttaa pitkään ennen kuin ne puetaan
uudelleen vaatteisiin.
 
Säästä jäljelle jäänyt magnesiumvesi tai nauti päivittäin juomaan laimennettu
haulikkolasi täynnä. Se on loistava keino verisuonten puhdistamiseen.
 
Muuten: Jokaisella ihmisellä on arpi: navan kohdalla. Voin vain sanoa omasta
kokemuksestani, että tämä voi myös laukaista hyvin voimakkaita henkisiä ja
mentaalisia prosesseja. Mene makuulle, paljasta napa, tiputa sisään, sulje silmäsi
ja nauti!
 
Hankintalähteet:
katso www.mms-seminar.com osoitteessa hankintalähteiden kohdalla
- Magnesiumkloridi, DMSO ja annostelusarja (ruisku ja tippapullo), 2 kpl
Procain Pasconeural, 2 %, 5 ml ampullit (apteekki)



6. johtopäätös
Esitettyjen tosiseikkojen, tutkimusten ja kliinisten kokemusten perusteella
seuraava todennettavissa oleva päätelmä on vakuuttava:
 

- Klooridioksidia ei pidä sekoittaa puhtaaseen klooriin tai edes
kloorivalkaisuaineeseen!

 
- Klooridioksidi ei ole myrkyllistä eikä syöpää aiheuttavaa!

- Se hajoaa lopulta vedeksi, hapeksi ja keittosuolaksi.

- Klooridioksidi on paras bakteerien tappaja tällä planeetalla!

- Klooridioksidiliuosten oraalinen saanti on ollut
ei tunnettuja tai pysyviä sivuvaikutuksia!

- Klooridioksidi ei ole mutageeninen eikä vahingoita jälkeläisiä!

- Jim Humblen MMS-sovellusprotokollien mukaiset kerta-annokset
ovat turvallisia! (EPA-tutkimus)

- MMS-sovelluksen kesto kirjautuu Jimin mukaan.
Humble on turvassa! (WHO:n tutkimus)

- Klooridioksidilla on laajoja myönteisiä terveysvaikutuksia
Vaikutukset kehoon!

- Klooridioksidi toimii menestyksekkäästi muun muassa malariaa
vastaan,
HIV/aids ja jopa Ebola!

- Käynnissä on tarkoituksellinen valheellinen
mustamaalauskampanja, joka kohdistuu
MMS joukkoviestimissä!

- MMS:n pitäisi olla jokaisessa kotitaloudessa kriisivalmiutta varten.
on varastossa.

Lisäksi MMS:ää on kehitetty edelleen, kuten pH-neutraali CDS tai CDSplus.
Nämä ovat klooridioksidiliuoksia, joissa maallikoiden ei enää tarvitse käsitellä



korkeampia kemikaalikonsentraatioita. Vääränlaisesta käsittelystä johtuvat
vaarat ovat siten suurelta osin poissuljettuja.



Lisäksi MMS:ää on kehitetty edelleen, kuten pH-neutraali CDS tai CDSplus.
Nämä ovat klooridioksidiliuoksia, joissa maallikoiden ei enää tarvitse käsitellä
korkeampia kemikaalikonsentraatioita. Vääränlaisesta käsittelystä johtuvat
vaarat ovat siten suurelta osin poissuljettuja.
 
Joko runoilijoiden ja ajattelijoiden maassa ei ole enää perusteelliseen
tutkimukseen perustuvaa, tuloksiltaan avointa laatujournalismia tai sitten
klooridioksidista piirtyy tietoisesti ja tarkoituksella väärä kuva. Totuuden
tärkeiden osien salaaminen on minulle ehdottomasti yhtä kuin tahallinen
valehtelu. Kysymykseni kuuluu: "Cui bono? " Ketä tämä hyödyttää? Seuraa
rahajälkiä, niin löydät syylliset!
 
Loppupäätelmät voi ja pitääkin jokaisen tehdä itse. Esitän tässä
henkilökohtaisen yhteenvetoni todennettavissa olevien tosiasioiden ja lähteiden
perusteella. MMS on erittäin monipuolinen ja voi auttaa yksinkertaisissa
infektioissa aina hengenvaarallisiin sairauksiin, kuten malariaan,
verenmyrkytykseen (sepsis), ruokamyrkytykseen, MRSA-infektioon,
AIDS/HIV, malariaan, denguekuumeeseen, SARSiin, sikainfluenssaan,
Ebolaan, syöpään ja diabetekseen nopeasti ja tehokkaasti tai sillä on
mahdollisuus tehdä niin. Se on niin mielenkiintoinen antibioottien
korvikkeena, koska se tappaa myös mutatoituneet antibiooteille
vastustuskykyiset pöpöt turvallisesti eikä jätä vahinkoa suolistoflooraan. MMS
voi suojata tunnetuilta ja todennäköisesti myös tulevilta tuntemattomilta
pöpöiltä, joiden uskotaan voivan aiheuttaa pandemioita eli maailmanlaajuisia
epidemioita.
 
Suurin etu on kuitenkin luultavasti se, että hyvin monet ihmiset voivat
yksinkertaisesti käyttää MMS:ää hyvällä tuurilla tunnettuihin ja tuntemattomiin
sairauksiin, koska klooridioksidin suun kautta nauttimisesta ei tiedetä
aiheutuvan vakavia akuutteja tai pysyviä vaurioita suositelluilla protokollilla,
koostumuksilla ja annoksilla.
 
Näistä vaikuttavista vaikutuksista huolimatta MMS ei ole minulle ihmelääke.
En usko, että sellaista on olemassa puhtaasti fyysisellä tasolla. Sanon aina:
MMS tarjoaa sinulle elinaikaa ja elämänlaatua. Sinun tulisi käyttää tämä aika
sairautesi henkisten syiden löytämiseen ja niiden poistamiseen. Muuten käytät
tai väärinkäytät MMS:ää kuin tavanomaista lääkettä, pelkästään oireiden
lievittämiseksi ja -tukahduttamiseksi. Mutta vain todellisen syyn hoito johtaa
pysyvään ratkaisuun tai täydelliseen toipumiseen. Siksi viittaan tässä yhteydessä



webinaareihin ja e-kirjoihin Back2Balance ja Back2Health, joissa on uusia tapoja
palata fyysiseen ja henkiseen tasapainoon.
 
Back2Balance-kirjassa esittelen viisi suurta reittiä (esimerkiksi liikahappoisuus ja
kuona-aineet), jotka voivat johtaa myrkytys- tai puutosoireisiin elimistössä.
Onneksi voit myös kääntää kaikki nämä reitit ja löytää siten takaisin
tasapainoon. Back2Health tarjoaa nykyaikaisia, nopeita ja tehokkaita tekniikoita
traumojen, pelkojen, fobioiden, neuroosien, psykoosien, mutta myös
syyllisyyden, häpeän, surun ja anteeksiantamuksen kaltaisten ongelmien
jäljittämiseksi ja poistamiseksi henkis-emotionaalisella tasolla. Kokemukseni
mukaan vain kaiken tämän tiedon ja näiden tekniikoiden avulla on mahdollista
saada monipuolinen kuva kokonaisvaltaisesta näkemyksestä terveydestä ja
sairaudesta.
 

6.1 MMS-seminaarit ja työpajat
 
Sillä välin en enää pidä MMS-seminaareja ja työpajoja. Sen sijaan olen
nauhoittanut seitsemän tunnin mittaisen webinaarin ja julkaissut sen ilmaiseksi
verkkosivustolla www.mms-seminar.com. Yhdessä tämän ilmaisen kirjan ja
satojen monikielisten kokemusvideoiden kanssa sen pitäisi riittää palvelemaan
myös kaikkein uteliaimpia MMS:stä kiinnostuneita. Tilaa uutiskirje siellä ja tilaa
saksankielinen Telegram-kanavani AKASHA.TV.
 
Tätä varten järjestän vaihtoehtoisesti AKASHA-kongressin
BACK2HEALTH. Lisätietoja saat osoitteesta www.akasha-congress.com!



6.2 MMS Webinaarit
 
Tämän jännittävän parantavan tiedon levittämiseksi on myös MMS-
verkkokursseja. Nämä ovat tallennettuja verkkovideoita, joiden sisältö on sama
kuin kaksipäiväisissä MMS-työpajoissa. Näin jokainen voi säästää matkan,
yöpymisen, ruokahuollon ja pääsymaksut MMS-työpajaan paikan päällä.
Myöskään aikataulu- tai tilajärjestelyongelmia ei enää ole. Aloita MMS-
verkkoseminaari milloin ja missä haluat, ja toista mielenkiintoisia osia niin
usein kuin haluat. Säästän myös matka-, majoitus- ja tilavuokrakustannukset
sekä osittain tällaisten tapahtumien mainostamisesta aiheutuvat kustannukset ja
välitän tämän mielelläni teille MMS-verkkoseminaarien huomattavasti
alennetuilla hinnoilla. Jos arvostat edelleen henkilökohtaisen tapaamisen etuja,
olet tietenkin tervetullut AKASHA-kongressini BACK2HEALTH-
tapahtumiin paikan päälle.
 

6.3 Henkilökohtainen neuvonta
 
Seminaarieni kokemusten perusteella en voinut välttyä kokonaisvaltaiselta
terveysnäkemykseltä. Vaikka toisaalta fyysisen tason toimenpiteet, kuten MMS-
sovellus, voivat olla tarpeen, on myös välttämätöntä käsitellä tautia aiheuttavia
asioita henkis-emotionaalisella tasolla. Olen itse oppinut ja soveltanut
vapaaehtoisiin joitakin henkis-emotionaalisia tekniikoita, kuten auran
puhdistusta, Power-Lightia (eräänlainen Reiki ilman rajoja) ja CQM:ää
(kiinalainen kvanttimenetelmä Gabriele Eckertin mukaan), ja olen saanut niistä
erittäin mielenkiintoisia tuloksia. Ajan myötä oma 3-Steps-Back-tekniikkani on
kehittynyt näiden tekniikoiden ja joidenkin uusien elementtien sekoituksesta.
Tarjoan näitä kahdenkeskisiä istuntoja aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus, ja
pyydän, että vain ihmiset, jotka resonoivat näiden asioiden kanssa tai minun
kanssani, ilmoittautuvat. Ensimmäisellä kerralla teen periaatteessa
aurapuhdistuksen ja joitain muita asioita, kuten yhteyden palauttamisen
sieluun. Tämä herääminen on kokemukseni mukaan perusta. Silloin ihmiset
ovat paljon vakaampia, ja CQM ja muut henkiset tekniikat toimivat
nopeammin ja tehokkaammin tai eivät useinkaan ole enää tarpeen. Tämä
ensimmäinen istunto voi kestää puolitoista kolmesta tunnista kolmeen tuntiin,
ja se tehdään lahjoituspohjalta. Sen jälkeen sinun ei pitäisi ottaa paljon
enempää. Tähän mennessä 99 prosentissa tapauksista tämä on ainoa istunto,
koska sinun pitäisi pystyä hoitamaan kaikki muut asiat itse. Henkinen



parantaminen ei ole hyväksytty lääketieteellinen tekniikka, enkä voi luvata
mitään vaikutusta etukäteen. Sitä tapahtuu aina niin paljon kuin sielusi sallii.
Sitä paitsi en paranna mitään, vaan autan sinua parantamaan itsesi.
 

6.4 Uusi MMS-alusta
 
Verkkosivuston www.mms-seminar.com toiminnallisuutta on laajennettu
merkittävästi. Kun olet rekisteröitynyt sähköpostiosoitteellasi tai
yksinkertaisesti Facebook-tililläsi, saat monia ilmaisia tietomahdollisuuksia
MMS:stä ja muista vaihtoehtoisista korjaustoimenpiteistä ja menetelmistä.
Tämän e-kirjan lisäksi voit katsoa MMS:n esittelyn webinaarin ilmaiseksi, lukea
MMS-uutisia tai vaihtaa tietoja muiden käyttäjien kanssa. Lisäksi käytettävissäsi
on ajantasainen luettelo kirjoista ja hankintalähteistä sekä jatkuvasti kasvava
kokemustietokanta. Näiden ilmaisten tarjousten lisäksi tarjolla on myös
maksullisia webinaareja ja e-kirjoja muista kokonaisvaltaisen terveyden aiheista.
 

6.5 Ei enää lahjoituspyyntöjä!
 
Tässä kirjassa kerrotaan vain vaihtoehtoisista korjaustoimenpiteistä ja
menetelmistä. Sen tarkoituksena on antaa toivoa apua tarvitseville ihmisille ja
näyttää heille keinoja ottaa vastuu itsestään takaisin omiin käsiinsä. Kaikki tämä
tieto on kerätty vuosien varrella suurella rakkaudella, ajalla, kustannuksilla ja
henkilökohtaisella vaivalla, ja se annetaan sinulle täällä enimmäkseen ilmaiseksi.
 
Jos tämä tieto on auttanut sinua, perhettäsi, ystäviäsi ja tuttujasi tai
lemmikkejäsi millään tavalla, voit sinäkin tukea vaihtoehtoisen parantavan
tiedon levittämistä yleensä tai Jim Humble -liikkeen maailmanlaajuista
toimintaa erityisesti.
 
PÄIVITYS: Kaikki Paypal-tilit on keskeytetty, ja minut on kielletty
loppuelämäksi tästä pankista, joka ei koskaan ollutkaan pankki. Myös minun
Ing-Diba-tilini lopetettiin heti ensimmäisen lahjoituksen jälkeen. Andreas
Kalcker ja Kerri Rivera osaavat laulaa saman laulun. Siitä näkee, miten paljon
pimeä puoli pelkää yksinkertaista totuutta klooridioksidista.
 
Tästä syystä pidättäydyn kaikista rahalahjoituksista!
Totuus löytää tienne myös sitä kautta!
 



6.6 Tarvitsemme myös sinun apuasi!
 
Käännökset
Kielimuurit ovat yksi tärkeimmistä syistä siihen, että tieto vaihtoehtoisista
hoitokeinoista ja -menetelmistä jää usein paikalliseksi. Jos olet monikielinen ja
haluat, että tämän e-kirjan sisältö on saatavilla muilla kielillä, auta minua
kääntämään tai oikolukemaan tämä kirja. Ensisijainen tavoite minulle on
äidinkieliset käännökset englanniksi, espanjaksi, portugaliksi, turkiksi ja
ranskaksi. Mutta myös muut kielet ovat erittäin tervetulleita.
 
Jakelu
Hyvin monet ihmiset eivät ole vieläkään kuulleet tämän kirjan tiedoista. Puhu
MMS:stä ja lähetä tämä e-kirja sähköpostitse. Auta levittämään tätä tietoa
kaikkialla, esimerkiksi työpaikalla, kerhossa, muilla foorumeilla ja sosiaalisissa
verkostoissa.
 
Osoita yhteisöllisyyttä ja anna panoksesi yhteisen hyvän hyväksi!



6.7 Jim Humblen huomautukset
 
"Monilla teistä on myös sellainen vaikutelma, että tässä maailmassa on paljon
vialla. Tämä on myös totta, ja se tulee vielä kärjistymään meidän aikanamme.
Muinainen taistelu hyvän ja pahan kahden alkupään välillä on tulossa
huipennukseensa. Ennustettu niin sanottu "kultainen aika" ei tule itsestään.
Mitkään korkeammat voimat, kuten enkelit, energiaolennot tai avaruusolennot,
joiden olemassaoloa en halua kieltää, eivät tule pelastamaan meitä.
 
Se on meidän oma työmme. Siksi olette täällä juuri nyt. Ota siis vastuu
itsestäsi, elämästäsi, terveydestäsi ja ympäristöstäsi. Puhdista itsesi ensin
fyysisellä ja henkisellä tasolla.
 
Verkostoidu sitten samanhenkisten ihmisten kanssa ja muista varsinainen
tehtäväsi täällä. Tätä viimeistä suurta ratkaisevaa taistelua ei voiteta millään
aseilla eikä myöskään ulkopuolelta. Tätä varten teidän on mentävä sisimpäänne
ja tunnustettava ja hyväksyttävä, ettei tässä maailmankaikkeudessa ole teitä
suurempaa voimaa. MMS ei ole loppu, vaan vasta alku...".
 
(Otteita Jim Humblen haastattelusta Meksikossa joulukuussa 2014).
 
- END -
 
 



Kirjoittajasta
 
 

Dipl.-Ing. Ali Erhan - koneenrakennusinsinööri ja IT-konsultti, joka päätyi
vaihtoehtoisiin parannusmenetelmiin oman kärsimyksensä kautta. Onnistunut
MMS-itsehoito ja kouluttajakoulutus löytäjän Jim Humblen kanssa osoittivat
hänelle henkilökohtaisesti hänen tulevan polkunsa. Itsenäisenä
seminaarinvetäjänä hän on jo vuosia pitänyt iltaseminaareja ja käytännön
työpajoja aiheesta "Parantuminen MMS:llä?" saksankielisissä maissa. Täältä
löydät kaiken Jim Humblesta, hänen keksinnöstään, MMS:n tai klooridioksidin
vaikutustavasta ja käytöstä.

 
Tässä yhteydessä tuodaan kriittisesti esiin MMS:n mahdollisuudet, mutta

myös riskit ja sivuvaikutukset sekä rajoitukset, jotka ylittävät huomattavasti
tähän mennessä tunnetut julkaisut. Lisäksi hän kuvailee yksityiskohtaisesti
uudempaa kehitystä, kuten paljon paremmin siedettyä ja pH-neutraalia CDS:ää
(klooridioksidiliuos). Hänelle on tärkeää vahvistaa jälleen jokaisen yksilön
henkilökohtaista vastuuta ja välittää kokonaisvaltainen kuva terveydestä ja
sairastumisprosessista.
 
 
... ja meitä on tulossa yhä enemmän!
 
 
 
Vastaus on 42.
Rakkaus on vastaus!
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