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Köszönetnyilvánítás
 

Köszönetet mondok Teremtőmnek mindazért, amit kaptam, és mindazért,
amit elvettek tőlem. Hálát adok a létezésemért. Köszönöm a szüleimnek a
védett gyermekkoromat. Mindig is azt akarták, hogy orvos legyek. Mostanra
afféle egészségügyi mérnökké váltam. Köszönöm Jim Humble-nak, hogy új
irányt adott az életemnek. Köszönöm minden úgynevezett "ellenségemnek" és
azoknak, akik az utamban álltak. Neked köszönhetem, hogy képes voltam
fejlődni és azzá válni, aki ma vagyok. Köszönöm!

 
 

Az emberiség hősei
 

Sokan nagy személyes árat fizettek az alternatív gyógymódok és módszerek
kutatásáért, fejlesztéséért, alkalmazásáért és terjesztéséért. Elvesztették
állásukat, hírnevüket, vagyonukat, otthonukat, családjukat, szabadságukat,
egészségüket, sőt, egyesek még az életüket is.
 
Ennek ellenére legtöbbjük a végsőkig képviselte nézeteiket és érdekeiket.
Néhány név azonnal eszembe jut, más úttörők pedig olyan időszakban
tevékenykedtek, amikor még nem volt internet, hogy elterjesszék
eredményeiket, vagy üldözésük és elnyomásuk. Ezért nem lenne tisztességes,
ha itt csak néhány nevet említenénk meg kifejezetten, és így kiemelnénk őket.
 
Mi késztette ezeket az embereket arra, hogy minden üldözés és fenyegetés
ellenére folytassák? Empátia és jótékonyság! Valahogy így: "Tudok valamit,
ami sok embernek segíthet enyhíteni a szenvedésüket, vagy megmentheti őket
a korai haláltól, és nem tudok nyugodtan aludni, amíg az egész világ nem tud
legalább erről a lehetőségről. «
 
Ezért az ilyen emberek számomra az emberiség és az emberség hősei. Mi és az
utánunk következő generációk sokat köszönhetünk ezeknek az úttörőknek,
ezért gyakrabban kellene emlékeznünk rájuk!
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Gyógyító nyilatkozatok, kizárás és licencek
 
A könyvben, e-könyvben, weboldalainkon, szemináriumainkon és
workshopjainkon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem
gyógymód vagy orvosi kezelés helyettesítője. A helytelen diagnózissal vagy
kezeléssel járó kockázatot csak orvosi szakemberekkel való konzultációval
lehet csökkenteni. A betegségek terápiáját, diagnosztizálását és kezelését a
törvény kizárólag az orvosok, gyógytornászok és pszichoterapeuták számára
tartja fenn.
 
Ha oldalainkon vagy rendezvényeinken bizonyos eljárások indikációit,
adagolását vagy alkalmazását említik, az esetleges orvosi szándékokért vagy
eljárásokért nem vállalunk felelősséget. A felhasználónak azt tanácsoljuk, hogy
konzultáljon a fent felsorolt szakemberekkel annak megállapítása érdekében,
hogy az iránymutatások és ajánlások az adott esetre vonatkoznak-e. Bármilyen
alkalmazás, adagolás vagy terápia mindig a felhasználó saját felelősségére és
kockázatára történik.
 
A könyv/e-könyv/online ajánlat tartalma
A szerző/előadó, Dipl.-Ing. Ali Erhan nem orvos vagy gyógypedagógus,
hanem gépészmérnök és informatikus. Ebben a könyvben, e-bookban,
szemináriumain és workshopjain bemutatja Önnek a szakirodalmi
összefoglalót és az MMS felfedezőjével, Jim Humble-lal folytatott személyes
MMS trénerképzésének megállapításait.
 
Ezen túlmenően a többek között Dr. Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Leo
Koehof és Dr. med. Antje Oswald bennfentesekkel készített interjúkból,
valamint további kutatásokból származó meglátások is beépültek ebbe a
könyvbe. Mindez szabad és önrendelkező lényként csak az önfelelősségteljes
cselekvéshez szükséges információként szolgálhat. A szerző/előadó nem ad
ajánlásokat senkinek, hogy mit tegyen vagy mit ne tegyen. A szerző/előadó
maga nem fedezett fel vagy talált meg semmilyen gyógymódot -vagy módszert,
és saját magán kívül senkit sem kezelt.
 
A szerző/előadó nem vállal felelősséget az itt leírt módszerek alkalmazásából
eredő károkért, különösen nem az Ön egészségi állapotának javulásáért vagy
romlásáért. Ezek a kiadványok és rendezvények csak a lenyűgöző gyógyító
ismeretek megvitatását és terjesztését szolgálják. A szerző fenntartja a jogot,
hogy nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért,
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teljességéért vagy minőségéért. A megadott információk felhasználása által
okozott károkkal kapcsolatos felelősségre vonatkozó igényeket - beleértve a
hiányos vagy helytelen információkat is - ezért elutasítjuk.
 
Az említett szerek használati utasításait és figyelmeztetéseit, valamint
biztonsági adatlapjait be kell tartani. Az ajánlatok változhatnak és nem kötelező
érvényűek. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes
részeit vagy a teljes kínálatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa,
kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen
megszüntesse.
 
Hivatkozások és linkek
A szerző felelősségi körén kívül eső külső honlapokra (hiperhivatkozások)
történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetében a felelősségi
kötelezettség csak akkor lépne hatályba, ha a szerzőnek tudomása volt a
tartalomról, és technikailag lehetséges és ésszerű lenne számára a felhasználás
megakadályozása jogellenes tartalom esetén. A szerző ezúton kifejezetten
kijelenti, hogy a linkek létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon
nem volt azonosítható illegális tartalom.
 
A szerzőnek nincs befolyása a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli
kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten
elhatárolódik a linkelt oldalak minden olyan tartalmától, amely a link beállítása
után változott. Ez a nyilatkozat vonatkozik a saját internetes kínálatában
elhelyezett valamennyi linkre és hivatkozásra, valamint a vendégkönyvekben,
vitafórumokon, linkkönyvtárakban, a szerző által létrehozott levelezőlistákon
és minden más olyan adatbázisban található külső bejegyzésre, amelynek
tartalmához külső írásos hozzáférés lehetséges.
 
Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért és különösen az ilyen jellegű
bemutatott információk használatából vagy Nichtnutzung-jából eredő károkért
egyedül az oldal szolgáltatója felelős, akire hivatkozik, különösen az, aki csak
az adott kiadványra hivatkozik.
 
Szerzői jog és védjegyjog
A szerző törekszik arra, hogy minden kiadványban felhasznált képek, grafikák,
hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait tiszteletben tartsa.
Törekszik továbbá arra, hogy saját maga által készített képeket, grafikákat,
hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon, vagy



licencmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket
használjon.
 
Az e-könyvben vagy az internetes ajánlatban említett és adott esetben
harmadik fél által védett valamennyi márka és védjegy korlátozás nélkül a
mindenkor hatályos védjegyjogszabályok rendelkezéseinek és a mindenkori
bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. Egy védjegy
puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik személyek jogai!
A szerző által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag a
szerzőt illeti meg. A szerző beleegyezése nélkül tilos az olyan tárgyak, mint
például a diagramok, hangok vagy szövegek kereskedelmi célú sokszorosítása
vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban.
 
A jelen jogi nyilatkozat jogi érvényessége
Ez a nyilatkozat a könyvek, e-könyvek és internetes kiadványok részének
tekintendő, amelyekről az Önt megkeresték. Ha a jelen nyilatkozat egyes részei
vagy egyes kifejezései nem jogszerűek vagy helytelenek, a többi rész tartalmát
vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.
 
Az ingyenes és a fizetős teljes verzió licencek
A szerző úgy döntött, hogy a teljes könyvet ingyenesen elérhetővé teszi a
közösség számára e-book formájában. A teljes változat PDF formátumban
letölthető vagy a szokásos e-könyv platformokon elérhető, és tartalmazza az
összes fontos tényt, az aktuális recepteket és alkalmazási protokollokat,
valamint az MMS témakörében felmerülő kockázatokat és mellékhatásokat.
 
Ezen kívül érdekes információkat talál az MMS-ről, amelyek egy része még
soha nem jelent meg könyvben. A tartalomjegyzékben láthatja, hogy vannak-e
izgalmas témák az Ön számára is. A teljes változat nyomtatott változatban is
elérhető kemény vagy puha borítóval, valamint az összes e-könyv platformon
mobileszközökön. A praktikus e-book verzióval mindig kéznél van az összes
gyakorlati MMS-ismeret okostelefonján vagy táblagépén, például utazás vagy
nyaralás közben.
 
A könyv tartalmának szerzői joga a szerzőt, Dipl.-Ing. Ali Erhan-t illeti. Ön
azonban szabadon továbbadhatja az e-könyvet, például e-mailben, letöltés
útján vagy nyomtatott formában, magáncélra, annyi szerető embernek, ahányat
csak akar, feltéve, hogy semmit sem távolít el, ad hozzá vagy változtat meg. A
terjesztés mindig ingyenes és feltétel nélküli. A fizetett teljes változat



nyomtatott formában történő terjesztése kizárólag a szerzőnek van fenntartva.
Kizárólag az adott terjesztési platformok jogai érvényesek.
 
Forrás- és irodalomjegyzék
A könyvben szereplő valamennyi állítás harmadik felek tanulmányain,
publikációin vagy egyéb ellenőrizhető nyilatkozatain alapul. A www.mms-
seminar.com weboldalon a közel hétórás webináriumot is ingyenesen
megnézheti a Healing with MMS? Ott minden fejezet végén, a tények alatt
felsorolt források között megtalálja a közvetlen linket és az archivált változatra
mutató linket is.
 
 
 
FIGYELEM: Fordítások
Ez a könyv eredetileg német nyelven íródott. Ezt követően számos nyelvre
gépi fordítás készült, amely letölthető online a www.mms-seminar.com
platformról. A kézzel javított verziók mindig felismerhetők a verzióhoz csatolt
R betűről, azaz az 5.5.7-R verzióról. Ha az automatikus fordítás tisztátalan,
helytelen vagy félrevezető, a szerző mentesül minden felelősség alól. Kérjük,
ellenőrizze a vitatott részeket más nyelveken vagy az eredeti nyelven. Ha
nagyon jártas vagy a nyelvekben, akkor szívesen megkapod tőlem a Word-
verziót, és magad javíthatod ki.
 

 



Előszó
 
Az emberek és állatok számára készült MMS-alkalmazások egyre
népszerűbbek. A saját sikereik által vezérelve az MMS-t gyakran ajánlják
másoknak is. Így egyre több érdeklődő jön az MMS-hez. Ezek aztán nagy
tudásszomjjal rendelkeznek. Sajnos az MMS-alkalmazásokkal kapcsolatos régi
és új információk egymás mellett zsibonganak az interneten, és részben
ellentmondanak egymásnak. Néhány régi alkalmazási protokollt túl magasan
adagolnak, és gyorsabban vezetnek az elkerülhető kellemetlen
mellékhatásokhoz.
 
Jim Humble ezért kifejezetten ajánlja, hogy ne használjuk a régi
protokollokat az első könyvéből, az Áttörés! A szemináriumaimon gyakran
tapasztalom, hogy a kezdők ezekkel a teljesen elavult protokollokkal
dolgoznak, nem vagy csak kevés sikerrel, és frusztrációjukban idő előtt
feladják. Sajnos sok weboldalon is megtalálhatóak ezek az elavult MMS-
információk. Ezért ez a könyv vagy e-book célja, hogy gyorsan és átfogóan
tájékoztassa a régi motorosokat és az újonnan kezdőket egyaránt a világméretű
MMS-család jelenlegi tudásszintjéről. Ha tehát ezt az e-könyvet barátoktól vagy
ismerősöktől kaptad, mindig ellenőrizd a www.mms-seminar.com oldalon,
hogy neked is megvan-e a legújabb verzió, és szükség esetén töltsd le
ingyenesen.
 
Minden új verzió bővül és új fejezeteket tartalmaz az alapokkal vagy új MMS
tapasztalati jelentésekkel az emberek és állatok egészségének területén történő
alkalmazáshoz. Ezenkívül a klór-dioxid termékek otthoni, kerti és nyaralási
használatára vonatkozó gyakorlati tippek is bővülnek. Ezenkívül minden új
verzió hibajavításokat és fejlesztéseket tartalmaz a korábban közzétett
fejezetekhez.
 
Ezt a könyvet nagyon aprólékosan, több éves, részletes munkával állították
össze, és egy közösség, a világméretű MMS-család eredménye. Segíts nekünk
építő jellegű kritikával, tartalmas élménybeszámolókkal vagy akár új MMS
tippekkel!
 
Minden újonnan érkezőt arra kérek, hogy tényleg alaposan tanulmányozza át a
klór-dioxid termékek piaci áttekintését, aktiválási és alkalmazási protokolljait.
Itt követik el a leggyakoribb hibákat. Az MMS-sel vagy klór-dioxiddal történő
alkalmazások nem alkalmasak arra, hogy azonnal önkezelést végezzenek egy
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felületes pillantással a könyvben. Ha tudod, mit csinálsz, álmodhatatlan
lehetőségek állnak rendelkezésedre ezzel a sokoldalú, de kellemetlen szagú és
ízű szerrel.
 
Gyógyulást kívánok neked minden szinten, akaratod és lelked terve
szerint!
 
HeartLight
A te Ali Erhanod
 
... és egyre többen leszünk!
 
 
 



Előszó 2020
 
A 2020-as év nagy felfordulást hozott az egész emberiség számára. Hirtelen
úgy tűnt, hogy a bolygón mindenki egészségét veszélyezteti a Covid-19 nevű
kórokozó. Ez a koronavírusok családjába tartozó kórokozó az első
megjelenésével szinte egy időben világjárványt váltott ki. Nem akarok
belemenni a háttérben tomboló jó és rossz végső harcába és az egyes
agitátorok politikai indítékaiba - ezt más szerzők bizonyára jobban meg tudják
csinálni. Amennyire tudom, ez egy tervezett világjárvány, legalább két
különböző veszélyes kórokozóval.
 
Úgy tűnik, hogy az első hullámban Európa szinte csak az ártalmatlan
változatot kapta meg. Itt a világjárványt inkább a média szélsőséges túlzásai, a
diagnózis felállítására alkalmatlan PCR-tesztek és a mindennapi élet túlzott
korlátozása révén terjesztették. Ezzel szemben a világ más részeiről, például
Bolíviából és Mexikóból egészen más, megdöbbentő dolgokról számoltak be.
Andreas Kalcker szerint itt a fertőzöttek és az orvosok ezrével haltak meg,
mint a legyek. Állítólag még az orvosoknak szánt speciális maszkok sem
nyújtottak semmilyen védelmet. Csak ebben a szorult helyzetben, a saját életük
halálos fenyegetettségében jutott eszébe néhány orvosnak Andreas Kalcker
számos dél-amerikai előadása az MMS/CDS/klór-dioxid témában.
Kapcsolatba léptek vele, majd szájon át bevették, és nagyon sokan túlélték a
súlyos betegséget. A szenvedés nyomása olyan nagy volt, hogy egyre több
orvos használta a CDS-t, és a sikerek futótűzként terjedtek. Ez odáig vezetett,
hogy Andreas Kalcker szerint Bolíviában a CDS-t sietve törvényileg
jóváhagyták a Covid 19 betegek kezelésére. Ennek eredményeként a betegek
halálozási aránya több mint 90 százalékról kevesebb mint négy százalékra
csökkent mindössze két hónap alatt.
 
A bolíviai egyetemek jelenleg nagy mennyiségben állítanak elő klór-dioxid-
oldatokat, amelyeket a lakosság és a klinikák számára többnyire ingyenesen
osztanak szét. 2020 vége felé Andreas Kalcker arról számolt be, hogy ma már
létezik egy nemzetközi orvosi szövetség, amely több mint 20 országból közel
4000 orvost tömörít, és hogy több mint 140 000 sikeres kezelésről számoltak
be a Covid 19-ben szenvedőknél. Négynapos szájon át történő kezelés után
minden beteg tünetmentes volt, és nem fenyegette őket halálveszély. Az a tény,
hogy valószínűleg soha nem hallott erről a médiában, sokat elmond a
gyógyszeriparról, a tömegmédiáról és a politikáról, valamint azok céljairól. Az
emberiséget fenyegető legsúlyosabb veszélyre egyszerű, olcsó, biztonságos,



rendkívül hatékony és megbízható gyógymód létezik az MMS/CDS
segítségével, és ez a tudás nagyon lassan terjed.

Légy hős! Életeket menteni! Nem kell orvosnak vagy gyógyítónak lenned.
Nem kell mást tennie, mint továbbítani ezt a könyvet minél több barátjának és
ismerősének. Ha ők is így tesznek, akkor ez az információ végül egy olyan
személyt fog találni, akinek segíthetünk megmenekülni a közelgő haláltól
és/vagy csökkenteni a szenvedését! Ezt aztán neked köszönheti. Több mint
kilenc éve ez a hajtóerőm. Megtámadtak érte, feljelentettek, és jelentős
gazdasági veszteségeket szenvedtem el. De ez a mai napig hajt engem. Bízom
benne, hogy helyesen fogsz cselekedni.



1. MMS-sel gyógyulni?
 
Ez a könyv/e-könyv teljes V5.5.7 verziója Gyógyítás az MMS? A fordítások
kézzel javított verzióit mindig felismerheti a verzióhoz csatolt R betűről, azaz
az 5.5.7-R verzióról.
 
Állj! Mielőtt tovább olvasna, először ellenőrizze, hogy a legújabb verzióval
rendelkezik-e. A legfrissebb verziót mindig ingyenesen letöltheti PDF
formátumban a www.mms-seminar.com weboldalról. A nyomtatott változatok
és az Apple, a Google Android és az Amazon Kindle számára készült e-
könyvek szintén mindig naprakészek és ott vannak linkelve. Nem kötelező, de
ha ott feliratkozik a hírlevélre, mindig időben megkapja a legfrissebb verziót és
a legfrissebb információkat.
 

1.1 Hagyományos orvoslás és személyes felelősség
 
A mai modern ortodox orvoslásnak számomra két arca van. A helyes arc a
sebészet és a kézművesség arca. Az elmúlt 50 év fejlődése meglehetősen gyors
volt. Még összetett és súlyos sérülések esetén is, például autóbaleset
következtében, a csontok, ízületek, inak, idegek, erek és a bőr
működőképessége gyakran több mint 90 százalékban helyreállítható. Tisztelet!
Ebben a tekintetben örülök, hogy ebben a korban élhetek. A sürgősségi és
intenzív terápia nagyon sokak életét mentette meg.
 
Sajnos még mindig ott van a hagyományos orvoslás bal oldala: a rendkívül
jövedelmező kísérlet arra, hogy a betegségeket mesterséges, a természetben
nem előforduló anyagokkal kezeljék. Itt 50 éve valójában csak az F minta
létezik, gyors fejlődés vagy áttörés nélkül, mint a sebészetben. Alapvetően jól
ismert és rendkívül hatékony természetes anyagokat szándékosan rossz hírbe
hoznak, betiltják a piacról, és mesterségesen előállított anyagokkal helyettesítik,
amelyeknek kevés vagy semmilyen hatásuk sincs, és jelentős mellékhatásokat
okoznak. De mivel ezek újak és mesterségesek, szabadalmaztathatók, és így
felháborítóan magas haszonkulccsal értékesíthetők (egyetlen iparágban sincs
nagyobb haszonkulcs!).
 
Sajnos a beteg az út szélére kerül.
 



Ráadásul a múltban a személyes felelősség teljes mértékben a saját kezünkben
volt. Az elmúlt 50 évben úgy neveltek át bennünket, hogy minden apróság
miatt orvoshoz rohanunk, és a váróteremben a ruhatárban nemcsak a
kabátunkat, hanem a személyes felelősségünket is átadjuk. Ilyenkor csak az
áldozati bárány szerepében vagyunk, és feszülten várunk néhány laboratóriumi
értékre és azok orvosunk általi értelmezésére, hogy megítélhesse további
sorsunkat.
 
Ha ugyanazt a beteget ugyanazokkal a tünetekkel öt különböző orvoshoz
küldi, néha öt különböző diagnózist és öt különböző kezelési javaslatot kap.
Az "azonnal megoperálni", a gyógyszeres kezeléstől kezdve a "először menj
haza és figyeld meg egy ideig", minden ott lehet. Valóban tudományosan
megalapozott ez a megközelítés? És mindenekelőtt: Hol van a pontos
megismételhetőség ennek a tudásnak az alkalmazása során? Ez azonban nem
jelenthet szemrehányást a kezelőorvosnak.
 
A betegségek kialakulásának befolyásolási lehetőségei sokkal összetettebbek,
mint ahogyan azt általában tanítják; ráadásul minden ember egyéniség, nagyon
egyedi fizikai jellemzőkkel. Ezenkívül az is szerepet játszik, hogy az orvos
mikor szerezte meg a képzést, és milyen tapasztalattal rendelkezik. A beteg
számára azonban gyakran ez jelenti a különbséget a "láb le és láb fel" között,
vagy a túlélés kérdése.
 
Eközben a gyógyszerek mellékhatásai és az orvosi műhibák az első
számú halálozási okok, különösen a gazdag országokban (lásd a "Death by
Medicine" tanulmányt).
 
Ezért ma ismét nagyon fontos, hogy az orvost ne fehér ruhás félistennek,
hanem jó tanácsadónak tekintsük. Ha az embernek több tanácsadó tanácsa
van, akkor nem szabad hagynia, hogy a félelem vezérelje, hanem a megérzése,
amely a terápiát javasolta, amit alkalmazni szeretne. Mert a legtöbb halálesetet
ezen a bolygón nem a rák vagy a szív- és érrendszeri betegségek okozzák,
hanem a félelem betegsége.
 
A félelem kizökkent a középpontodból, az egyensúlyodból, és elveszi az
erődet. Csak így van esélyük a baktériumoknak és a betegségeknek. Ezért
kapod a túléléshez szükséges két legfontosabb tippet rögtön az elején:
 
1. Mindig maradj bizalomban, bízz a megérzéseidben és hallgass arra,
amit a szíved mond, ne a beprogramozott tudatalattid!



 
2. Vállalj újra felelősséget magadért és a testedért - erősítsd meg
egészségedet magad a tudás által!
 
Ezek lehetnek a legfontosabb lépések az Ön teljes gyógyulásához, és gyakran
jobban hozzájárulnak a sikerhez, mint az állítólag jobb terápia vonakodó
elviselése.
 
Tények:
- Gyógyszer okozta halál tanulmány (gyógyszerek és kezelések okozta halál)
 
Források és bibliográfia
A könyvben szereplő valamennyi állítás harmadik felek tanulmányain,
publikációin vagy egyéb ellenőrizhető nyilatkozatain alapul. A www.mms-
seminar.com weboldalon lehet foglalni a webináriumot Gyógyítás MMS-
szel? Ott a fejezet végén a tények alatt felsorolt minden egyes forráshoz
megtalálja a közvetlen linket és az archivált változatra mutató linket is.



1.2 Mi az MMS?
 
A klór-dioxid az emberiség által ismert legerősebb vírus- és baktériumölő,
amelyet világszerte évtizedek óta használnak, többek között az ivóvíz alapos és
biztonságos fertőtlenítésére. A betegségek öngyógyítása a gyógyszerészetileg
nem engedélyezett MMS-sel és annak tényleges hatóanyagával, a klór-dioxiddal
az utóbbi években világszerte ismertté vált Jim Humble könyveinek
köszönhetően.
 
Az amerikai Jim Humble színes egyéniség, sokféle foglalkozással. Miután
mérnökként dolgozott többek között a NASA-nál, részt vett az aranybányák
bányászati folyamatainak optimalizálásában. Több könyvet is írt a témában.
Egy nap ismét az egyik expedícióján volt az aranybányákba, mélyen a
dzsungelben, öt napra minden civilizációtól, amikor két munkatársa
maláriában megbetegedett. De mivel ezen a területen nem lehet malária, nem
volt náluk semmilyen nyugtató gyógyszer (a malária ellen nincs hagyományos
gyógyszer).
 
Ezért leltárt készített a nála lévő tárgyakról és gyógymódokról, és rábukkant
egy ivóvíz sterilizáló szerre. Logikusan közelítette meg a problémát, zseniális
ötlete volt, és sikeresen tudta kezelni a maláriát a sterilizálószerrel, ahogyan azt
később az MMS - Az áttörés című könyvében leírta.
 
Valójában eléggé mérnöki módon közelítette meg a kérdést. Tudni kell, hogy a
mérnökök lusta kortársak - ezt szabad mondanom. Amikor egy problémát kell
megoldani, a mérnökök mindig azzal kezdik, hogy hasonló, már ismert
problémákat keresnek, és megnézik, hogy az ott már rendelkezésre álló
megoldásokat lehet-e valahogy alkalmazni vagy adaptálni a jelenlegi
problémára.
 
Jim Humble alapgondolata az MMS felfedezésében tehát a következő
volt: Van az a jól ismert probléma, hogy az erősen szennyezett vizet ivásra
akarjuk használni. A már kifejlesztett megoldás egy olyan ivóvízfertőtlenítő
volt, amely még az erősen szennyezett vízben is megbízhatóan elpusztítja az
összes kórokozót, így a vizet habozás nélkül meg lehetett inni. Az aktuális
probléma az alkalmazottak maláriás megbetegedése volt, amelyet egy kórokozó
okozott, amely megbetegítette őket. Az emberi test körülbelül 70-80
százalékban vízből áll. Logikus megoldás: Miért ne lenne képes egy olyan
szer, amely az ivóvízben lévő összes baktériumot elpusztítja, elpusztítani a



vízben, azaz az ember vagy az állat vérében vagy interstitialis folyadékában
lévő betegséget okozó baktériumokat? Az alternatívák hiánya és a dolgozók
életveszélyes állapota miatt az elméletből gyorsan gyakorlat lett, és a dolgozók
szájon át hígított oldatot vettek be.
 
Mindössze négy órán belül a malária minden tünete, egészen a lázig és a
fájdalomig, megszűnt. Néhány nappal később Jim Humble maga is
megbetegedett maláriában, és ismét gyorsan meg tudta gyógyítani magát ezzel
a szerrel. Csak később fedezte fel ennek a fertőtlenítőszernek a tényleges
hatóanyagát, a klór-dioxidot, és különböző készítményekkel állította elő az
ásványi nátrium-kloritból (MMS).
 
Azonnal és ismételten hatott a malária ellen. Jim ezt a tudást számos afrikai
nemzetnek terjesztette, és ezért többször üldözték. Csak később jelentették
neki a felhasználók a világ minden tájáról, hogy az MMS nagyon sikeresen
alkalmazható számos más betegségre is, mint például influenza, akut vagy
krónikus hólyag-, torok-, fog- és foggyökérgyulladás, egészen az étel- és
vérmérgezésig, valamint a bélgombákig.
 
A számos beszámoló alapján úgy tűnik, hogy a baktériumok és a mérgezések
sokkal több betegség (például a rák és a cukorbetegség) okozói, mint amennyit
a hagyományos orvoslás ismer. Nagyon gyorsan Jim köré gyűltek az emberek a
sikerekkel, és teljesen bürokráciamentesen kialakult egy világméretű MMS-
család. Nemcsak aktív laikusok tartoznak ebbe a családba, hanem a
legkülönbözőbb szakterületek számos magasan kitüntetett szakembere is. A
világméretű MMS-mozgalom célja ennek a gyógyító tudásnak a terjesztése.
 
Hogy milyen gyorsan terjedt ez a tudás, és hogy a világon ma már hányan
ismerik és használják sikeresen az MMS-t, azt néhány számadat szemlélteti: Az
MMS-családnak 2014 végén több mint 2051 aktív tagja volt 110 ország 163
bázisán. Összesen 1465 embert képeztek ki az MMS használatára, és jelenleg
82 MMS-oktató van, akik közül én voltam az egyik első. Véleményem szerint
az egyetlen dolog, ami ennyi különböző fajú, nyelvű, vallású és kultúrájú
embert ilyen rövid idő alatt képes összehozni, az az MMS igazolható és
megismételhető hatása. Csak a német nyelvterületen már több mint 18 MMS-
könyv jelent meg, amelyek teljes példányszáma meghaladja a 300 000-et (2014-
ben). MMS-szemináriumaimon és workshopjaimon rendszeresen ülnek
orvosok, állatorvosok, fogorvosok, alternatív gyógyászok, gyógyszerészek és
pszichoterapeuták, de bírák, ügyvédek, bűnügyi nyomozók és patológusok is
az érdeklődő laikusok mellett, akiket többnyire lenyűgöz az elhangzottak



meggyőző logikája. A tömeges képzelet jelensége tehát teljesen kizárható az
MMS segítségével.
 
Térjünk vissza arra a kérdésre, hogy mi is valójában az MMS. Az MMS vagy
annak hatóanyaga, a klór-dioxid nem gyógynövény, nem szerves és Jim
Humble szerint nem is homeopátiás. Valójában egyáltalán nem illeszkedik a
szelíd gyógymódok és módszerek jelenlegi trendjébe, és ennek ellenére e
területek egyre több képviselője fogadja el teljes mértékben.
 
A klór-dioxid (ClO2) egy egyszerű kémiai vegyület, amely egy klór- és két
oxigénatomból áll. Ez egy erősen illékony gáz, amely nehezebb a levegőnél.
Ezért általában a nátrium-klorit ásványból (nem összetévesztendő a nátrium-
kloriddal = konyhasó) állítják elő egy aktiváló sav segítségével, röviddel a
felhasználás előtt. Szobahőmérsékleten borostyánszínű gáz, amelynek szúrós,
klórszerű szaga a fedett uszodáéhoz hasonló.
 
De a tiszta klórral ellentétben a klór-dioxid nem mérgező! Ez nagyon
fontos, mert a tisztességtelen kritikusok szeretik szándékosan összekeverni a
tiszta, mérgező klórral vagy a klóros fehérítővel. A klór-dioxid rövid időn
belül, még a használat után is vízre, oxigénre és ártalmatlan konyhasóra
bomlik. A klór-dioxidot 1811 óta ismerik, széles sávú hatása és ártalmatlansága
jól kutatott, és világszerte használják, többek között klórmentes
fehérítőszerként a cellulóziparban, élelmiszerek fertőtlenítésére, valamint
ivóvíz fertőtlenítésére.
 
Jim Humble tehát nem talált fel semmi újat, csak valami ismertet használt fel
más módon. Így nem kellett bizonyítania, hogy működik, sem azt, hogy
ártalmatlan!
 
A klór-dioxidon alapuló ivóvízfertőtlenítő termékek ipari és magánhasználatra
jogszerűen kaphatók. Az itt leírt egészségügyi alkalmazásokat, azaz az ivóvíz
fertőtlenítésére szolgáló kereskedelmi termékek egyéb célokra történő
felhasználását mindenki saját felelősségére végzi.
 
A túlbuzgó kritikusok azon kísérletei, hogy betiltsák az MMS-t vagy a klór-
dioxidot, mint nem engedélyezett gyógyszerkészítményt, már többször is
kudarcot vallottak bírósági szinten, mivel a klór-dioxid termékeknek számos
teljesen legális alkalmazási területe is van.
 



Ennek ellenére a hatóságok a médiában folytatott lejárató kampányok kapcsán
újra és újra, és egyes szakjogászok véleménye szerint részben teljesen
törvénytelenül próbálják megállítani, akadályozni vagy megfélemlíteni a
szolgáltatókat. A nyilvánosan hozzáférhető és ellenőrizhető tényeknek
segíteniük kell Önnek abban, hogy saját véleményt alkosson a témáról.



1.3 Hogyan működik az MMS?
 
A szájon át vagy bőrön keresztül bevitt klór-dioxid a vérplazmán keresztül - és
nem, mint feltételezik, a vörösvértesteken keresztül - mindenhol bejut a
szervezetbe. Ez azt jelenti, hogy az MMS segítségével hirtelen a klór-dioxid egy
második rendszer, amely képes oxigént szállítani a szervezetben.
 
Az MMS vagy annak tényleges hatóanyaga, a klór-dioxid oxidálószer, ami azt
jelenti, hogy reakciópartnereitől elektronokat von el, és így elpusztítja
biokémiai szerkezetüket. A baktériumok, gombák, atkák, spórák, prionok
(BSE) és kis paraziták így biztonságosan elpusztulnak. A vírusok esetében úgy
tűnik, hogy a fehérjék blokkolásával megállítja a szaporodásukat.
 
Érdekes megjegyezni, hogy a klór-dioxid (hatékonyság: 99,9999 százalék)
körülbelül ezerszer alaposabban fertőtlenít, mint például a jól ismert háztartási
tisztítószer, a Sagrotan (hatékonyság 99,9 százalék). Ez a rendkívül nagy
tisztítóerő úgy tűnik, annak is köze van ahhoz a tényhez, hogy egy klór-dioxid-
molekula képes öt elektront elvenni egy reakciópartnertől (csíra).
 
"Ha az MMS minden baktériumot megöl, akkor igen, akkor biztosan a jó
bélbaktériumokat támadja. " Ez a leggyakoribb ellenvetés az MMS szájon át
történő szedése ellen. A sűrített tapasztalati jelentések azonban azt mutatják,
hogy az MMS nem károsítja a jó bélflórát még hosszabb folyamatos szedés
esetén sem. Ezt Dirk Schrader állatorvos is megerősítette egy kutya
székletmintáival a CDS-kezelés előtt és után.
 
Erre nincs tudományosan bizonyított magyarázatunk, de vannak hihető és
logikus magyarázó modelljeink: a klór-dioxid oxidálószer. A hidrogén-peroxid
és az ózon nagyon erős oxidálószerek, és elpusztíthatják a testsejteket, valamint
a jó baktériumokat. A következő gyengébb oxidálószer az oxigén. Testünk
sejtjei és jó bélbaktériumaink (redox-potenciáljuk 1,45 volt) képesek megtartani
elektronjaikat az erős oxidáló hatású oxigénnel szemben. Az elektronok
megtartásának ezt a képességét nevezzük redoxpotenciálnak.
 
Ellenkező esetben minden egyes lélegzetvételünk sok ezer sejtet ölne meg a
testünkben. A klór-dioxid sokkal gyengébb oxidálószer. Tehát ha a sejtek
sikeresen meg tudják védeni elektronjaikat egy erős oxidálószerrel szemben,
akkor még inkább képesek erre a gyengébb klór-dioxiddal szemben (redox-
potenciál 0,95 volt).



 
Érdekes módon a legtöbb kórokozó baktérium (egyébként a betegségeket
okozó baktériumok gyakran anaerobok, és általában nem használnak oxigént)
redoxpotenciálja alacsonyabb, mint a klór-dioxidé, ezért az MMS először
megtámadja őket. Az MMS alkalmazási protokollokban általában csak olyan
koncentrációkat ajánlanak, amelyeknél a jó bélflóra megmarad.
 
Következtetés: A klór-dioxid nem támadja meg a testsejteket és a "jó"
baktériumokat!
 
Idézet a svájci Seegarten Klinikától, amely évek óta sikeresen alkalmazza az
MMS/klór-dioxidot a szabadalmaztatott dioxychlor formájában:
 
"A dioxiklór vírusok, baktériumok és gombák érintésekor atomos oxigént (O1) termel,
amely által a legtöbb mikroorganizmus védőmembránja lebomlik (pl. a gyermekbénulás
vírus esetében már 1 ppm alatti koncentrációnál = 1 millió vízmolekula között 1 klór-
dioxid molekula!). A dioxiklór hatása a felszabaduló ribo- és dezoxiribonukleinsavakat is
elpusztítja, különösen azok guanin nuklein bázisait. Ez megbízhatóan megakadályozza a
mikroorganizmusok új generációinak kialakulását. «
 
Az MMS oxidáció révén a nehézfémeket és más környezeti toxinokat is képes
eltávolítani, vagy vízben oldhatóvá tenni őket sóképződéssel, és így a vizelettel
kiválasztani. Ezért fertőtlenítő, méregtelenítő és nehézfém-eltávolító hatású.
Ezenkívül úgy tűnik, hogy a mitokondriumok elektromos szinten történő
aktiválásán keresztül jelentősen növeli a szervezet teljes anyagcseréjét.
 
A test minden folyamata felgyorsul és energiával telítődik. A számos
gyulladásforrás megszüntetése és e baktériumok minket elhomályosító
kiválasztási termékeinek semlegesítése révén kellemes tisztaságot és éberséget
eredményez szellemi-érzelmi szinten, és így lehetővé teszi az ezeken a
területeken esetleg régóta felhalmozódott problémák ledolgozását.
 
A rák számos típusában a sejtek cukorégető erőművei, a mitokondriumok
kikapcsolnak. A cukrot ezután csak az alkoholos erjedéshez használják fel. Ez
szintén súlyos helyi mérgezéshez vezet a sejtméreganyagokkal. A klór-dioxid
kémiai rokonával, a diklór-acetáttal (DCA) kapcsolatos kanadai kutatásokhoz
hasonlóan a klór-dioxid képes serkenteni és helyreállítani a mitokondriumok
működését, különösen ebben az esetben. A daganatos sejtek viszont
öngyilkosságot, programozott sejthalált (apoptózist) követnek el. A DCA-val



ellentétben azonban a klór-dioxid nem okoz olyan mellékhatásokat, mint
például az aktív hidrogének miatt zsibbadó lábak.
 
Az MMS/klór-dioxid öt hatása:
 

1. Mindenféle kórokozó csíra elpusztítása oxidációval
2. Nehézfémek eltávolítása és kibocsátása (sóképződés)     

és környezeti toxinok
3. A szervezet teljes elektromos forgalmának növekedése (több energia!)
4. a rákos sejtek programozott sejthalála (apoptózis) a következők révén

mitokondriumok aktiválódása és további oxigén a
sejt

5. csökkenti a szervezet túlsavasodását az oxigén hozzáadásával
6. pH-szelektív hatású! Az oxigént szívesebben bocsátja ki a

szervezetben, ahol a pH-savassága a legnagyobb. Érdekes: Mindenhol,
ahol rák van, az pH-savanyú!

7. elősegíti a spiritualitás felébresztését (igen, így van, erről máshol
bővebben).
erről bővebben máshol)

 
Következtetés: Az MMS sokkal célzottabban és szélesebb sávban hat, mint
például az antibiotikumok, és van még egy hatalmas előnye: az MMS a
genetikailag mutálódott baktériumokat is elpusztítja. Az antibiotikum-
rezisztencia, mint például az MRSA baktérium jelenlegi életveszélyes
terjedése a kórházakban (vagy például a fagyasztott csirkéken), így elveszíti
rémületét.
 
Tények:
- Könyv A gyógyulás lehetséges, Dr. Andreas Kalcker
- Dr. Helmut Ehleiter rákgyógyász
- Seegarten klinika Svájc
- Allgäui Biológiai Tumorközpont
- Tanulmány dioxiklór
- Amerikai hadsereg: Klór-dioxid az ebola ellen
- Vállalat ChlorDiSys



1.4 Kockázatok és mellékhatások
 
Szájon át szedve a klór-dioxid a jelek szerint legfeljebb két órán keresztül hat a
szervezetben.
 
Ezután oxigénre, vízre és konyhasóra bomlik, amelyek mind a vér
természetes összetevői.
 
Így egyáltalán nem maradnak maradék összetevők, mint a gyógyszerek
esetében, amelyeket a szervezetnek le kell bontania vagy meg kell
semmisítenie. A fő mellékhatások túladagolás esetén hányinger, hányás és
hasmenés lehetnek. Ez gyakran rövid életű. Úgy tűnik, egyik sem a tényleges
hatóanyaggal szembeni intolerancia miatt van, hanem egyszerűen azért, mert
túl alapos.
 
Az elpusztult baktériumok és gombák nagy mennyiségű hulladékmaradványa
ezután a vérben úszik, és azt meg kell semmisíteni. Ez mérgezési riasztást vált
ki a szervezetben, és a szervezet elindítja vészprogramját azzal, hogy mindent
kienged, ami fent és lent van. Az MMS esetében csak részben aktivált nátrium-
kloritról van szó, amely a gyomorban a savas körülményektől függően még
órákig reaktiválódhat, és így további klór-dioxidot termelhet. Ez nem
vonatkozik a használatra kész CDS-re vagy az aktivált CDSplus®-ra.
 
Dr. Andreas Kalcker szerint a klór-dioxiddal kapcsolatban a szakirodalomban
ismert néhány haláleset kizárólag nagy mennyiségű klór-dioxid gáz belégzése
(például egy műszaki rendszer hibája) miatt következett be - egyetlen haláleset
sem vezethető vissza vizes klór-dioxid-oldat szájon át történő lenyelésére.
 
Egy másik mellékhatásra is tudok következtetni a hozzám visszajelzett
beszámolókból: Bőrkiütés. Egyeseknél valószínűleg a bőrön keresztül is zajlik
a méregtelenítési folyamat. Ez vöröses, viszkető kiütésekhez vezethet. Ez csak
átmeneti, és eddig mindig maradandó károsodás nélkül gyógyult. Hogy a
legkisebb paraziták hagyják-e el a szervezetet, vagy az agresszívebb toxinok,
még vizsgálandó.
 
Egy állatkísérletben patkányoknak 400 mg klór-dioxidot adtak inni heteken
keresztül. A 400 mg-os dózis az emberi szervezetben alkalmazott adag
tízszeresének felel meg. Egyik állat sem pusztult el, és nem volt más betegsége
sem. A klór-dioxid nélküli kontrollcsoportban néhány állat elpusztult.



 
A klór-dioxid bevitele tehát ténylegesen növeli a várható élettartamot.
 
Tehát még tízszeres túladagolás esetén sem voltak mérgezésre vagy halálra
utaló jelek. A kutatókat meglepte, hogy a patkányok még a klór-dioxid-oldatot
is önként megitták. Egy patkány sem kapott rákot.
 
Így a klór-dioxid hatóanyag még tízszeres túladagolás esetén sem
mérgező és nem rákkeltő.
 
Később egy nyúltenyésztő több ezer állatnak adott 400 mg klór-dioxidot
hosszú időn keresztül. Nem volt egyetlen mutáció sem, és több és
egészségesebb utód volt (nagyobb születési súly).
 
A klór-dioxid tehát nem mutagén (génmódosító), és nem károsíthatja a
termékenységet.
 
Andreas Kalcker szerint a 400 mg-os dózis körülbelül négy év klór-
dioxid-bevitelének felel meg az embereknél!
 
Tények:
- Könyv Az MMS kézikönyv, Dr. med. Antje Oswald
- Könyv MMS klinikailag tesztelt
 
 
 



1.4.1 A Szövetségi Kockázatértékelési Hivatal figyelmeztetése
 
A teljesség és a tisztesség kedvéért meg kell említeni, hogy a Szövetségi
Kockázatértékelési Hivatal (BfR) 2012.07.02-i keltezésű figyelmeztetést adott
ki az MMS-ről.
 
A BfR 025/2012. sz. véleménye (2012. július 2.) (kivonat)
"A Miracle Mineral Supplement ("MMS") két kis üvegben lévő oldatként kerül
értékesítésre az interneten. Külföldi jelentések szerint ez a termék hatással
lehet a fogyasztók egészségére. Gyomor-bélrendszeri zavarokról, például hasi
fájdalomról, hányingerről, hányásról és hasmenésről, néha vérnyomás-
zavarokról és jelentős folyadékveszteségről számoltak be. A hígítatlan vagy
helytelenül kevert, használatra kész oldattal való közvetlen érintkezés bőr- és
nyálkahártya-irritációhoz, sőt kémiai égési sérülésekhez vezethet. Időközben
Németországban is ismertté váltak az "MMS" fogyasztását követő
nemkívánatos hatások egyedi esetei. Az ajánlatok egy része tartalmazza azt a
hivatkozást, hogy ez az eszköz alkalmas a víz fertőtlenítésére. Egyes
weboldalakon az "MMS" használatának hívei rámutatnak a termék szájon át
történő bevitelének lehetőségére. A BfR határozottan ellenzi a "csodaszer-
kiegészítők" ("MMS") fogyasztását és használatát (...)."
 
Ha részletesen elolvassa ezt a figyelmeztetést, a következőket fogja észrevenni:
Bár időközben Németországban több mint egymillió ember ismeri az MMS-t
és évek óta használja (2014-től), ez a hivatal nem tartotta szükségesnek saját
vizsgálatokat. Az egyik csupán a külföldről érkező figyelmeztetéseket idézi.
Valójában minden ország csak az amerikai FDA (Federal Drug
Administration) figyelmeztetését idézi, amely például mindeddig egyáltalán
nem lát problémát a súlyosan egészségkárosító aszpartám engedélyezésében.
Tehát a fenyegetettségi szint nem lehet olyan magas, ha nem végeznek saját
vizsgálatokat. Ebben a figyelmeztetésben
 
- nincs haláleset
- nincs életveszélyes helyzet
- nincs maradandó károsodás
 
az MMS szedése után. Ami tehát marad, az a jólét átmeneti zavarai. Ezek az
émelygéstől a hányásig és a hasmenésig terjednek, mivel eddig minden MMS
könyvben megemlítették őket. Másrészt, több ezer sikerjelentés van még olyan
betegségekről is, amelyeket gyógyíthatatlannak tartanak. Ez azt jelenti, hogy
mindenkinek saját felelősségére kell mérlegelnie az érveket.



 
Röviden: A Szövetségi Hivatal fenti figyelmeztetése valójában az
MMS/CDS/klór-dioxid legjobb betegtájékoztatója. A Bayer cég szeretne egy
ilyen ártalmatlan betegtájékoztatót a bestsellerükhöz, az Aspirinhez. Sajnos
olyan csúnya dolgokat mond, mint a tartós vérképváltozás és a gyomorvérzés.
Dr. Friedrich Hagenmüller, a hamburgi Asklepios Klinika munkatársa csak a
Német Szövetségi Köztársaságban 1000-5000 főre becsüli az aszpirin
gyomorvérzés mellékhatása által okozott halálos kimenetelű esetek számát, és a
be nem jelentett esetek száma valószínűleg sokkal magasabb. Mivel ő is
kételkedik ennek a mindenre képes szernek a fájdalomcsillapításban való
hasznosságában, a kereskedelem korlátozásáért kampányol. Philipp Mimkes
(Az aszpirin hazugság) szerint a gyógyszer 16 500 halálesettel a 15 leggyakoribb
halálozási ok egyike volt 2000-ben Amerikában.
 
Milyen potenciális veszélyről beszélünk itt az MMS/klór-dioxid esetében?
 
Tények:
- Könyv A gyógyulás lehetséges, Dr. Andreas Kalcker
- A Szövetségi Kockázatértékelési Hivatal figyelmeztetése BfR
- Hamburgi klinika: figyelmeztetés az aszpirin ellen
- Tanulmány Philipp Mimkes



1.5 Kölcsönhatások és ellenjavallatok
 
Aki rendkívül ritka klórallergiában szenved, ne vagy csak nagy óvatossággal
használja az MMS-t. Ezenkívül az MMS-nek enyhe vérhígító hatása van. Ezt a
Marcumar-pácienseknek figyelembe kell venniük, különösen a műtét előtt.
 
Az MMS és a C-vitamin, egy antioxidáns, kioltják egymás hatását. Ha valaki túl
sok MMS-t vett be, a kellemetlen mellékhatásokat C-vitamin vagy megfelelő
gyümölcslevek fogyasztásával csökkentheti. Elméletileg elképzelhetőek
lennének reakciók a gyomorban lévő élelmiszerekkel és gyógyszerekkel, de
eddig az MMS több éves világméretű alkalmazása ellenére gyakorlatilag nem
ismertek konkrét kölcsönhatások.
 
Dr. Andreas Kalcker szerint azonban az alábbi jellemzőkkel rendelkező
személyek nem használhatják az MMS-t, az MMS2-t vagy a CDS-t, illetve a
kezelést nagy körültekintéssel kell megközelíteniük:
 

- hosszú távú gyógyszeres kezelés során
- ismert klórallergia esetén
- májműködési zavarok esetén
- ha hemofíliásak
- véralvadásgátlóval történő kezelés alatt
- gázmérgezéssel kapcsolatos traumatikus élmény után

 
Nekem Dr. Klinghardt (www.ink.ag) ajánlása tetszik a legjobban, hogy az
MMS-felvételeket reggel kb. 18 óráig végezzük, és a szükséges gyógyszereket
és/vagy táplálékkiegészítőket (NEM) 3-4 óra távolsággal, tehát kb. 21/22 óra
után vegyük be. Konkrét kölcsönhatások más gyógyszerekkel eddig nem
ismertek. Kétség esetén 2-4 órás időintervallumot kell választani.
 
Antidotum túladagolás és súlyos mellékhatások esetén
Egy teáskanál nátrium-hidrogénkarbonátot (más néven nátrium-
hidrogénkarbonát, nátrium-hidrogénkarbonát, szódabikarbóna vagy Bullrich-
só) feloldhat egy pohár vízben, és beveheti, vagy megehet például egy almát.
Alternatívaként C-vitamin szedése is lehetséges.
 
Expectorant
 



Amikor a klór-dioxidot belsőleg használják a mikroorganizmusok kiirtására,
azok számos toxint bocsátanak ki, miközben elpusztulnak. Ezeket a
méreganyagokat a méregtelenítő szerveken, például a májon, a vesén és a
nyirokrendszeren keresztül kell eltávolítani a szervezetből.
 
Gyakran előfordul, hogy azoknál az embereknél, akik hosszú ideje betegek,
nem isznak elég vizet, vagy egészségtelen, finomított ételeket fogyasztanak, a
méregtelenítő szervek elzáródnak.
 
Ilyenkor a méregtelenítő szerek szedése a méregtelenítő csatornák megnyitása
érdekében előnyös lehet számukra.
 
Egy jó gyógynövényes méregtelenítő gyógymód a lavage. Mindezekről a
méregtelenítő szerekről és- intézkedésekről részletesebben a második
könyvemben fogok beszélni.
 
Tények:
- Könyv Az MMS kézikönyv, Dr. med. Antje Oswald
- Könyv MMS klinikailag tesztelt
- LAVAGE orvosság - www.detoxmetals.com



1.6 A klór-dioxid termékek piaci áttekintése

1.6.1 A fejlesztés első szakasza: Klasszikus MMS
 
A klór-dioxid termékek bizonyos határfeltételek mellett jogilag engedélyezettek
ivóvíz fertőtlenítésére, és jogszerűen kaphatók a piacon. A klór-dioxid a
levegőnél nehezebb gáz, amely gyorsan távozik. Ezért nem tárolható sokáig, és
gyakran röviddel a felhasználás előtt kémiai reakcióval állítják elő. Ehhez
nátrium-klorit NaClO2 oldatra és aktiváló savra van szükség.
 
Jim Humble először citromlevet használt erre a célra. Ezt követően először 10
százalékos, majd 50 százalékos citromsavat ajánlott különböző keverési
arányokkal. Más szolgáltatók borkősavas és tejsavas MMS-t is kínáltak
aktivátorként. Ilyen ajánlást azonban a Jim-Humble csoport eddig még soha
nem adott, ezért itt nem támogatjuk!
 
Hosszas próbálkozás és Kerri Rivera pozitív tapasztalatai után a különösen
érzékeny autista gyerekek sokkal jobb kompatibilitásáról, most már van egy új,
aktuális ajánlás. Itt csak 4-5 százalékos sósav ajánlott aktivátorként, mivel ez az
egyetlen szervetlen (szénmaradvány-molekula nélküli) sav, amelyet az
ivóvízkezeléshez jogilag engedélyeztek.
 
2013 februárjától Jim Humble csak a következő MMS-formulát ajánlja:
 

25 %-os nátrium-klorit-oldat (NaClO2) és
4-5 százalékos sósav (HCl) aktivátorként
a keverési arány mindig 1:1
az aktiválási idő mindig 45 másodperc

 
Ne aggódjon, nem kell most kidobnia meglévő MMS-készletét. A klór-dioxid
az klór-dioxid, és működik. De a jövőbeni vásárlásoknál ügyelni kell arra, hogy
mindannyian ugyanazt a készítményt használjuk. Így megismételhető
alkalmazási protokollokat és azonos klór-dioxid-koncentrációkat kapunk, és
végre megszűnhet a sok esetbeli különbségtétel és felhasználói kérdés, hogy
hogyan kell ezzel a készlettel csinálni, és hogyan kell azzal csinálni.
Aktiválás és adagolás
 



 
Az MMS adagolása minden könyvben és alkalmazási protokollban az "aktivált
cseppek" számában van feltüntetve, egy aktivált csepp valójában két
cseppből áll: egy csepp nátrium-kloritból és egy csepp aktiváló savból.
 
Az MMS alapértelmezett aktiválása:
 

1. Vegyünk egy száraz és tiszta poharat (kerámia igen, de ne fém).
2. Például cseppentsünk 3 csepp nátrium-klorit-oldatot (25 százalékos

NaClO2) az üvegbe.
3. Cseppentsünk az edénybe ugyanannyi aktiváló sósavat (4-5 százalékos

HCl).
4. Tartsa a poharat ferdén, hogy a cseppek találkozzanak és reagáljanak

egymással.
5. Várjon körülbelül 45 másodpercet, amíg a keverék sárgásbarna lesz, és

olyan szaga lesz, mint egy beltéri medencének.
6. Most töltse meg a poharat a kívánt mennyiségű vízzel (kb. 150-250

ml).
7. Használja ezt az oldatot azonnal, mert a klór-dioxid gáz ki akar

szabadulni.
 
Figyelmeztetés: Kérjük, ne menjen az orrával ilyen közel az üveghez, és
próbálja meg elkerülni a felszabaduló gázok belélegzését.
 
Ha a pohárban már van víz, akkor nem történik kémiai reakció. Nem számít,
hogy a két komponens közül melyiket dobja be először. A felhasznált víz
mennyisége Öntől függ. Ha erősen hígítva szereti, akkor több folyadékot kell
innia. Ha nem tud annyi folyadékot inni, akkor az íz erősebb lesz. Fontos,
hogy a bevitt klór-dioxid mennyisége mindig azonos legyen.
 
 
Háttérképek
 
Tiszta klór



Ez a reakció nemcsak klór-dioxidot, hanem mindig kis mennyiségű tiszta klórt
is termel. A tiszta klór viszont nagyon reakcióképes, és kis mennyiségű
mérgező klorát keletkezhet. Ez a mikromérgezés egy másik oka lehet annak,
hogy az érzékeny emberek hányingert éreznek.
 
Erősen savas
A vonatkozó MMS-könyvek korábbi állításaival ellentétben az aktiváló sav
nem fogy el a klór-dioxid előállítása során. Így nincs maradék sav, de a teljes
savasság megmarad, ami azt jelenti, hogy az előállított oldat pH-ja nagyon
savas (2,5-3). A krónikusan beteg emberek gyakran erősen túlsavasodottak, és
többek között ezért is tűrik kevésbé jól a klasszikus MMS-t. Ebben nagy
segítséget jelentenek a következő további fejlesztések, mint például a CDS és a
CDSplus®.



1.6.2 A fejlesztés második szakasza: használatra kész
CDS-megoldások
 
Dr. Andreas Kalcker a haszonállatok kezelésénél az MMS korlátaiba ütközött.
A gyomrukban lévő biokémiai határállapotok miatt a kérődzők, például a
tehenek, nem adhatók nagyobb mennyiségben szájon át klasszikus MMS-t. A
bakteriális emésztés esetleg teljesen leállhat, ami az állat elpusztulásához
vezethet.
 
Eddig a klasszikus aktivált MMS-t nem lehetett beadni a nagyon alacsony pH-
értéke (2,5-3) miatt. Ezért desztillációs eljárással pH-semleges klór-dioxid-
oldatot (pH-érték 5,5-7 3000 ppm mellett) állított elő intramuszkuláris
beadásra. Ezt nevezte CDS-nek (klór-dioxid-oldat). A desztillációs eljárás
során a klasszikus MMS-t víz hozzáadása nélkül aktiválják. A keletkező gázt
ezután egy második, hideg vizet tartalmazó edénybe vezetjük, amíg a víz
sárgára nem színeződik.
 
Figyelmeztetés: Laikusok ne használják a gyártó által a YouTube-on
megadott CDS-eljárásokat. Egyrészt egy laikus számára nehéz beállítani a
tényleges klór-dioxid-koncentrációt. Másrészt, ha nem megfelelő anyagot
választunk, vagy a koncentráció túl magas, könnyen előfordulhat, hogy a
gázkoncentráció robbanásveszélyes lesz. Ha túl sok klór-dioxid gázt lélegzel
be, életveszélyes cianózis alakulhat ki.
 
Következtetés: A CDS önálló előállítását inkább a technikailag
tapasztalt emberekre kell bízni!
 
A felhasználásra kész CDS-oldatokat egyetlen sárgás színű palackban szállítják.
Az aktiválás itt már nem szükséges.
 
A CDS ajánlott standard koncentrációja 3000 ppm vagy 0,3 százalékos oldat.
A terméknyilatkozat jogi okokból a legtöbb beszállító alig marad alatta (például
0,29 százalék).
 
 
A CDS előnyei:
 

0. - pH-semleges
1. - kevesebb szag



2. - kevesebb íz
3. - sokkal jobban tolerálható
4. - sokkal nagyobb adagban is adagolható
5. - kevesebb mellékhatás

 
Vannak azonban hátrányai is. A desztillációs folyamatot a hőmérséklet, a
nyomás és az idő befolyásolja. A klór-dioxid-koncentráció csak hígítással és
nagyon szűk tartományban mérhető tesztcsíkokkal. Más mérési módszerekhez
drága laboratóriumi berendezésekre van szükség. Ez az egyik oka annak, hogy
az egyes beszállítók és termékek klór-dioxid-koncentrációja (800 és 5000 ppm
között) nagymértékben eltér egymástól.
 
Ezenkívül a frissen töltött palackot már a beszállítónál hűvös helyen kell
tárolni, hogy a klór-dioxid gáz kiáramlása legalább lelassuljon. Elméletileg a
hűtési láncot a nyári szállítás során is fenn kell tartani. Ez azonban gyakorlati
okokból ritkán történik meg. Ha a felhasználó a palackot közvetlenül a
kézhezvétel után kinyitja, anélkül, hogy előtte legalább hat órára
hűtőszekrénybe helyezte volna, a klór-dioxid nagy része kiszökik.
 
Ezenkívül, függetlenül attól, hogy használja-e az üveget, az eltarthatósági idő a
hűtőszekrényben három-négy hónapra korlátozódik, és más módon nem
hosszabbítható meg. Ezért gyakran nem éri meg több üveg kész CDS-t
vásárolni készletezés céljából vagy válsághelyzetre való elővigyázatosságból. A
hatóanyag koncentrációja folyamatosan csökken közvetlenül a gyártási
folyamat után, a tárolás, a szállítás és a vásárlóknál történő kiszállítás során.
 
Következtetés: Egy mindig azonos és világszerte megismételhető CDS
alkalmazási protokoll esetében ezért sajnos nehéz mindig ugyanazt az adagot
elérni ugyanazzal a klór-dioxid-koncentrációval a használatra kész és jól tolerált
CDS-sel.
 
Háttérképek
 
Ingadozó és csökkenő koncentráció
Sajnos mindez gyakran ahhoz vezet, hogy a felhasználók mindig ismeretlen és
folyamatosan csökkenő klór-dioxid-koncentrációval dolgoznak, amikor kész
CDS-t használnak, ami elkerülhetetlenül eltérő adagoláshoz és eredményekhez
vezet.
 
Tiszta klór



Mivel a legtöbb felhasználásra kész CDS-oldatot a desztillációs eljárás után
aktivált klasszikus MMS-ből nyerik, a szabad klórral való kisebb mértékű
szennyeződés itt is fennáll. A desztilláció során nemcsak a kívánt klór-dioxid
gáz kerül az oldatba, hanem kis mennyiségű tiszta klór is. A különösen
érzékeny emberek esetében ugyanazok a lehetséges hátrányok érvényesek,
mint a klasszikus MMS esetében.
 
Nem stabilizált
A Marburgi Egyetem tanulmánya szerint a desztillációval előállított CDS nem
túl stabil, és meglehetősen gyorsan bomlik (még a hűtőszekrényben is).
 
UPDATE: A használatra kész CDS adagolása
Kezdetben sok hibát követtek el a CDS adagolásával. Dr. Andreas Kalcker
több spanyolországi egyetemen sertésgyomorral végzett kísérletekből tudja,
hogy az MMS lenyelése után akár hétszeres mennyiségű klór-dioxidot is képes
reprodukálni a gyomorsav. Emiatt az első MMS-CDS átváltási tényezők 1:4
vagy 1:7 arányban, csepp alapon, túlságosan gyengék voltak. Egy
tudományosan helyes átváltási tényező meghatározása szintén nem lehetséges,
mivel ez egy dinamikus folyamat, amelyre számos paraméter, például a
hőmérséklet, a sűrűség stb. hatással van.
 
Dr. Andreas Kalcker a CDS adagolását csak milliliterben és nem
cseppszámlálással javasolja. A világszerte egységes adagoláshoz ml címkével
ellátott adagoló pipetta (műanyag fecskendő kanül nélkül) ajánlott.
 
 

A durva átváltási tényező MMS to CDS a következő:
 
Külső alkalmazásokhoz:

3 aktivált csepp MMS kb. 1 ml CDS-nek felel meg.
(CDS esetén kb. 0,3 %-os klór-dioxid-oldattal, azaz 3 000 ppm)

 
 

Szájon át történő alkalmazásra (gyomorsav hatására):
1 aktivált csepp MMS kb. 1 ml CDS-nek felel meg.

(CDS esetén kb. 0,3 %-os klór-dioxid-oldattal, azaz 3 000 ppm)
 
Tehát ha valaki eddig 3 aktivált cseppet vett be a klasszikus MMS-ből szájon
át, akkor ez most a CDS használatával 3 ml, tehát a 3-szoros mennyiség!
 



1.6.2.1 ÚJ: CDSpure® ampullák
 
2021 közepe óta van egy másik trendteremtő új fejlesztés, amelyben jelentős
mértékben részt vettem:
 
A CDSpure® nagy tisztaságú klór-dioxid-oldat 2 990 ppm, mivel 3 000 ppm-
től kezdődően lényegesen több figyelmeztető címkét kell elhelyezni a
terméken.
 
Ehhez a tiszta klór-dioxid gázt egy speciális gyártási eljárás során alaposan
demineralizált és nanoszűrt vízben oldják fel. A CDSpure® pH-semleges, és
a CDSplus®-hoz hasonlóan klórmentes (nem tartalmaz elemi és így mérgező
klórt sem).
 
A CDSpure® kezdetben 5 ml-es üvegampullákban kerül forgalomba mobil
ivóvízfertőtlenítéshez. Az üvegampullának köszönhetően ezek legalább öt évig
hűtés nélkül (!) tárolhatók. Ezenkívül az üvegampulla átlátszó üvegből készült,
így a CDS-oldat sárga tónusa és így a klór-dioxid-tartalom közvetlenül látható.
 
A CDSpure® egy használatra kész CDS-oldat, amelyet ugyanúgy adagolnak és
alkalmaznak, mint a hagyományos CDS/CDL-oldatokat vagy a CDSplus®-t.
A CDS-oldatokkal szemben előnye, hogy hűtés nélkül évekig stabil.
 
 
 
 
 
*Jogi értesítés:
A CDSpure® és CDSplus® az AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-
prolife.com) bejegyzett védjegyei.
 



1.6.3 A továbbiakban nem ajánlott eljárások
 
A következőkben röviden ismertetünk néhány más módszert a CDS
megoldások előállítására, de bonyolultságuk, hibalehetőségük és az újabb és
jobb megoldások miatt nem ajánljuk őket a felhasználók széles tömegei
számára.
 
Az MMS klasszikus aktiválásakor mindig savfelesleg keletkezik. Ezért már
nagyon korán megpróbálták semlegesíteni ezt a savfelesleget, például egy
késhegynyi nátrium-hidrogénkarbonát (más néven nátrium-hidrogénkarbonát,
Kaiser-szóda, Bullrich-só vagy szódabikarbóna) utólagos hozzáadásával.
Ennek során rövid időre felhabzik. Időközben a Jim Humble Group
világszerte eltávolodott ettől, mivel úgy tűnik, hogy ez rontja a klór-dioxid
hatékonyságát. Most inkább nátrium-hidrogénkarbonátot használnak az MMS
túladagolásával ellenszerként. Emellett vannak időközben jobb módszerek és
eszközök is a pH-semleges oldat előállítására.
 
Az úgynevezett Gefeu-módszerben a nátrium-kloritot az aktiválószertől
függően külön kiszámítandó savmennyiséggel teljesen aktiválják, hogy a lehető
legnagyobb klór-dioxid-gázhozamot érjék el. Az oldat azonban nem pH-
semleges, és az előnyei nem igazán tűntek számomra értelmesnek.
 
Mivel egy MMS-készletet egyébként is elég olcsón lehet vásárolni, és általában
több mint két évig elég egy családnak, a tervezett költségmegtakarítás csak
minimális lehet. Hogy a teljesen aktivált MMS jobban működik-e, vagy jobban
tolerálható-e a még mindig pH-savas környezetben, arról nincs elég egyértelmű
tapasztalat.
 
Sőt, lehet, hogy éppen az MMS Dr. Andreas Kalcker által megállapított
gyomorban történő utóaktiválódása járul hozzá a jobb hatáshoz (retard). Sőt, a
Gefeu-módszert borkősavval és más savakkal is ajánlják aktivátornak, amit Jim
Humble soha nem említett vagy ajánlott. A szerves aktivátorokat a törvény
által nagyon pontosan szabályozott ivóvízfertőtlenítésben is kifejezetten
kizárják, mert akkor egy maradék molekula marad az oldatban, és az egész
gyorsabban újra baktériumos lesz. Vannak alternatív gyógyászok, akik
kifejezetten óvnak különösen a borkősav használatától. Emellett teljesen más
koncentrációkat és adagokat javasolnak, mint Jim Humble MMS/CDS-1000
protokolljaiban. Kíváncsi lennék, hol gyűjtötték össze az ottani nagy
tapasztalati bázist, mielőtt ilyen ajánlásokat tettek volna nyilvánosan.



 
A sok megértési kérdés, amely a fórumokon vagy a szemináriumaimon is újra
és újra felmerül, arra ösztönöz, hogy ne ajánljam ezt a módszert a tömegeknek.
Ez az önállóan fejlesztett mellékág egyrészt elhatárolódik Jim Humble-tól,
másrészt viszont a sikereket ugyanazokkal a betegségekkel könyveli el saját
módszerének számlájára. Ráadásul a Gefeu-módszer, amennyire tudom,
Németországon kívül teljesen ismeretlen a világ MMS-közösségében.
 
A CDH az MMS-csoport kísérlete volt arra, hogy a desztillációval nyert CDS-
oldatot tovább tartson. Ebből a célból nátrium-kloritot csepegtettek a CDS-be
újra és újra a tesztcsíkokkal végzett mérés után. Ez a szakemberek dolga, és
számomra túl bonyolult a tömegek számára; ez a módszer is csak egy nem pH-
semleges oldathoz vezet.
 
A CDI (klór-dioxid-injekció) klór-dioxid-oldat intramuszkuláris vagy
intravénás beadására szolgál. Dr. Andreas Kalcker klór-dioxid gázt juttat a
hígított tengervízbe. Így pH-semleges, és a vérhez hasonlóan megfelelő
sótartalommal rendelkezik. Ezenkívül a hideg és finomra szűrt tengervíznek
nagyon élénkítő és a gyógyulási folyamatokat felgyorsító hatása van, amint azt
Francisco Coll, a Laboratories Quinton International Alicante vezetője a Spirit
of Health 2014 kongresszuson bemutatta.
 
FIGYELMEZTETÉS: A klór-dioxid-oldatokkal történő infúziók csak
orvosok, alternatív gyógymódokat alkalmazó orvosok és más módon
képzett egészségügyi személyzet számára vannak fenntartva. Ezeket
mindig felügyelet mellett kell végezni! A kereskedelemben kapható
MMS, CDS és CDSplus változatok nem alkalmasak infúzióra.
 
Ellátási források:
lásd a www.mms-seminar.com oldalon az ellátási források között



1.6.4 A fejlesztés harmadik szakasza: CDSplus® - tartós
és stabil CDS
 
A harmadik és legújabb fejlesztési szakasz, amelyet itt csak CDSplus®-nak
nevezünk, egyesíti a klasszikus MMS előnyeit a CDS jobb tűrőképességével. Itt
egy folyadékkomponenst tartalmazó palackot és egy külön, pontosan
illeszkedő aktiváló tablettát kap. Az alacsony koncentráció miatt ez a folyékony
komponens nem veszélyes és nem is maró hatású (mint például az MMS).
Nem aktivált állapotban ez a termék évekig hűtés nélkül tárolható, akárcsak a
klasszikus MMS.
 
Aktiválás CDSplus:
 

         
 
Szükség esetén dobja az aktiváló tablettát a tasakból a folyékony
komponensbe, zárja le és rázza fel röviden az üveget, majd várja meg a
megadott aktiválási időt. Szobahőmérsékleten vagy annál magasabb
hőmérsékleten ez kb. 24 óra.
 
Így a palack teljes tartalma egyszerre és teljesen aktiválódik. Maga az aktiválási
folyamat is nagyon biztonságos, mivel sem spontán, heves kémiai reakció, sem
gáz- és nyomásképződés nem történik.
 
Az aktiválás után normál, de friss, stabilizált CDS-t kapunk, 3000 ppm
szabványosított koncentrációval.
 
Közvetlenül az aktiválás után pH-semleges, szagtalan és íztelen, így kiválóan
tolerálható. A használatra kész CDS-hez hasonlóan az aktiválási idő után
hűtőben kell tárolni (a gyártó szerint kb. hat-kilenc hónapig tárolható), és az
adagolás is pontosan ugyanúgy történik, mint az előző használatra kész CDS
esetében.
 
Az eltarthatósági időn kívül nagy előnye, hogy az aktiválás után mindig friss
CDS-t kap, szabványosított klór-dioxid-koncentrációval. Ez azt jelenti, hogy
végre lehetővé vált, hogy világszerte mindig megismételhető, azonos dózist



állítsunk elő. A CDSplus® fejlesztése szabadalmi oltalom alatt áll,* ennek
ellenére világszerte egyre több kereskedőnél kapható.
 
UPDATE: A CDSplus® adagolása
Mivel aktiválás után a CDSplus® szinte teljesen megegyezik a kész CDS-
oldatokkal, a CDS-re vonatkozó összes alábbi magyarázat és adagolási utasítás
a CDSplus®-ra is vonatkozik.
 
 
Külső alkalmazásokhoz:

3 aktivált csepp MMS kb. 1 ml CDS-nek felel meg.
(CDS esetén kb. 0,3 %-os klór-dioxid-oldattal, azaz 3 000 ppm)

 
 

Szájon át történő alkalmazásra (gyomorsav hatására):
1 aktivált csepp MMS kb. 1 ml CDS-nek felel meg.

(CDS esetén kb. 0,3 %-os klór-dioxid-oldattal, azaz 3 000 ppm)
 
Tehát ha valaki eddig 3 aktivált cseppet vett be a klasszikus MMS-ből szájon
át, akkor ez most a CDS használatával 3 ml, tehát a 3-szoros mennyiség!
 
A világszerte egységes adagoláshoz ml feliratozással ellátott adagoló pipetta (tű
nélküli műanyag fecskendő) ajánlott.
 
 
Háttérképek
 
Aktiválás
A CDSplus® esetében a használat előtt a teljes flakon egyszeri aktiválása
szükséges.
 
Szabványosított koncentráció
A palack egyszerű és biztonságos aktiválása szükség esetén teljesen friss klór-
dioxid-oldatot biztosít. A folyékony komponens és az aktiváló tabletta pontos
illesztésének köszönhetően a klór-dioxid-koncentráció mindig nagyon
pontosan 0,3 százalék vagy 3000 ppm, a kívánt értéknek megfelelően. Csak
ezzel a koncentrációval, amelyet bármely laikus mindig ugyanúgy előállíthat, a
klasszikus MMS alkalmazási protokollokhoz hasonlóan ismétlődő pontosság
érhető el.
 
Tiszta klór



A CDSplus® formulázási és aktiválási folyamata az egyetlen általam ismert
eljárás, ahol az aktiválás után azonnal nem mérhető szabad klór. Így a
klorátokkal való lehetséges mikromérgezés, mint az MMS és a CDS esetében,
nem fordulhat elő. Úgy tűnik, hogy a CDSplus® e tulajdonságát eddig teljesen
alábecsülték, amint azt az alábbi első helyszíni jelentések is mutatják.
 
Stabilizált
A CDSplus®-ban használt szabadalmaztatott pufferrendszer biztosítja, hogy
az előállított klór-dioxid-oldat stabilizált, és így általában hosszabb
eltarthatósági idővel rendelkezik, mint a kész CDS-oldatok (amelyeket
desztillációval állítanak elő). Mindazonáltal a hűtőben való tárolás előnyösebb,
hogy az eltarthatósági időt hat-kilenc hónapra hosszabbítsuk meg.
 
* Jogi közlemény:
A CDSplus® az AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com)
bejegyzett védjegye.



1.6.5 A klór-dioxid termékek összehasonlítása
 

ClO2 termékek   1. szakasz: MMS   2. szakasz:
CDS   3. szakasz:

CDSplus®
Aktiválás
Szükséges igen nincs igen

Az aktiválás
előtti
eltarthatósági idő

legfeljebb 5 év
6 hónap a
gyártástól
számítva

7 évig

Az aktiválás
utáni
eltarthatósági idő

max. 24 óra
üvegben

6 hónap a
gyártástól
számítva

9-12 hónap

Oldat
stabilizálva? nincs nincs igen

Hűtve tárolni nincs Igen, mindig nincs
Kémiai veszélyek igen nincs nincs

Klór-dioxid...
Koncentráció

nagymértékben
megismételhető

széles skálán
mozog

mindig pontosan
0,29 %/ 3,000
ppm

pH-érték az
alábbiak szerint
Aktiválás

Nagyon savas 
(2–3)

pH-semleges 
(6,5–7,0)

pH-semleges 
(6,5–7,0)

Ízlés erősen enyhe enyhe
Szagold meg nagyrészt enyhe enyhe
Aktiválás után
klórmentes* nincs nincs igen

Klorátképződés
miatti veszély igen igen nincs

Kompatibilitás 45–50 % 80–100 % 90–100 %

Ár 2 x 100 ml 
kb. 18-22 €

100 ml 
kb. 15-30 €

100 ml kb. 25 €
250 ml kb. 49 €



Magyarázatok
* Klórmentes: A korábbi feltételezésekkel ellentétben a klasszikus MMS
aktiválásakor nem csak a kívánt hatóanyag, a klór-dioxid keletkezik, hanem
mindig kis mennyiségű tiszta klór is. A tiszta klór szinte minden
reakciópartnerrel nagyon agresszívan reagál, és fennáll a klorátképződés
veszélye.
 
A klorátok, mint például a Weed-Ex, a heves szag és íz mellett ezekben a kis
mennyiségekben az MMS rosszabb toleranciájának oka is lehet. A
desztillációval (aktivált MMS-ből) előállított CDS is tartalmaz kis mennyiségű
szabad klórt. Ez a szabad klór elég jól megköthető, ha minden MMS- vagy
CDS-adaghoz legalább egy csepp DMSO-t adunk, röviddel a bevitel előtt (lásd
a DMSO-ról szóló fejezetet). Az új CDSplus® esetében viszont az aktiválás
során a tiszta klór keletkezése a szabadalmaztatott eljárásnak köszönhetően
biztonságosan kizárt.
 

1.6.6 Mikor mit vegyek be?
 
Mindezen előnyök mellett miért csak a CDSplus®-t kellene használnom?
Nem, én továbbra is használom az MMS-t, például láb- és teljes fürdőkhöz (a
CDS/ CDSplus® itt túl drága lenne) és mindenhol, ahol fumigálni és ezáltal
fertőtleníteni akarunk, illetve ahol sebeket vagy helyiségeket és tárgyakat
akarunk fertőtleníteni.
 
A nagy mennyiségű klór-dioxid gáz előállítása csak a klasszikus MMS esetében
működik. A szájon át történő bevitelhez azonban elsősorban a CDSplus®-t
használom. A szemináriumokról tudom, hogy tízből öt-hat újonnan belépő
személy idő előtt megszakítja az MMS-kúrát a szag, az íz és/vagy a hányinger
miatt. A CDSplus® esetében viszont általában mind a tízen a végsőkig
kitartanak.
 
Ezenkívül a CDSplus® sokkal nagyobb dózisban is alkalmazható akut
betegségek esetén a legkisebb mellékhatások nélkül (az eddigi tapasztalatok
szerint). A hűtés nélküli (aktiválás előtti) hosszú eltarthatósági idő és a
megismételhetően azonos klór-dioxid-koncentráció miatt a praktikusabb
CDSplus® középtávon valószínűleg a felhasználásra kész CDS termékekkel
szemben fog érvényesülni, és remélhetőleg az ár is lefelé fog alakulni. Sok
olyan országban, ahol hosszú és forró a nyár, a használatra kész CDS csak
hónapok múlva lenne szállítható.





1.6.7 Az első tapasztalati jelentések a CDSplus®
segítségével
 
Dr. Andreas Kalcker a CDS előnyeit többek között abban látja, hogy sokkal
nagyobb dózisban lehet adagolni, azaz naponta nagyobb mennyiségű klór-
dioxidot lehet bevinni a szervezetbe, mint a klasszikus MMS esetében. Ezeknél
a mennyiségeknél a hasmenés az MMS mellékhatása lenne, egyszerűen a
savasság miatt. CDS/MMS - Heilung ist möglich (CDS/MMS - A gyógyulás
lehetséges) című könyvében beszámol egy végső stádiumban lévő mellrákos nőről,
aki hat hónapon belül nagy napi CDS-dózisok hatására egy egyébként
rendkívül ritka spontán gyógyulást ért el. A CDS tulajdonságai így átvihetők a
CDSplus®-ra.
 
Kerri Rivera, a Cure Autism című könyv szerzője izgatottan várja, hogy milyen
egyszerűen lehet standardizált CDS-t készíteni a táblagépes CDSplus®
segítségével. A hosszú eltarthatóságot aktiválatlan állapotban eddig csak a
klasszikus MMS-ből ismerte. Csak a 3000 ppm klór-dioxid oldat
megismételhető, pontos előállítása teszi lehetővé a világszerte szabványosított
alkalmazást, kémiai ismeretek és mérőcsíkok nélkül. Az is gyanítható, hogy a
CDSplus® valóban egyértelműen jobb kompatibilitása a tiszta klór teljes
hiányán alapul. Ez eddig nem volt lehetséges az MMS és a CDS
desztillációjával. Számukra most már akár napi 50 ml CDS teljes adagja is
lehetséges.
 
Dr. Wassil Nowicky, a parlagfűből nyert Ukrain alternatív rákgyógyszer
kifejlesztője saját tapasztalatairól számolt be. Meglepődött, hogy a régi
szemölcsök már három-négy nap szájon át történő szedése és a CDSplus®-al
történő bedörzsölés után lehullottak. Az ukránjával észrevette: Minél tisztább
egy test, annál intenzívebben tud az Ukrain dolgozni (akár 500-szorosára is!).
 
Dr. Nowicky szerint sajnos az ukrán kezdeti hatékony beadása után a hatás a
későbbi beadásokkal csökken a keletkező bomlástermékek miatt. Ezért most
az ukrán protokollt a CDSplus® alkalmazásával kombinálta.
 
A beteg először 5 napig kap Ukrajnát, majd 5 napig napi 20 ml CDSplus®-t a
CDS-1000 szájon át szedhető protokollal. Ezután a beteg 10 napig Ukraint,
majd további 10 napig Ukraint és nagy dózisú C-vitamint kap. Ezt követően a
CDS-1000 protokollt napi 20 ml CDSplus®-mal 20 napon át szedik az ukrán
kezelés szünetében. Ezután 20 napon át váltakozik az ukrán és 20 napon át a



p p
CDSplus® alkalmazása. Megjegyzés: Az ukrán jelenleg csak tőle kapható
Bécsben, és csak orvosi tanulmányok céljából.
 
Dr. Dietrich Klinghardt, nemzetközileg elismert alternatív orvos, akinek
klinikái vannak az USA-ban és Németországban, meglepődött a CDSplus®
nagy tisztaságán (száz százalékos klórmentesség közvetlenül az aktiválás után).
A Herxheimer-reakció csak néhány esetben magyarázza a klór-dioxid-oldatok
lenyelése utáni rosszullétet. Az aktivált MMS-ben és a desztillált CDS-ben lévő
tiszta klór és az ezzel kapcsolatos esetleges klorátképződés sokkal inkább
megbízható magyarázat lehet. Ezzel a tiszta termékkel sokkal nagyobb dózisok
lehetségesek az ismert mellékhatások nélkül. Dr. Klinghardt egyike az első
világszerte ismert és elismert alternatív orvosoknak, aki az MMS-/CDS-
alkalmazásokat, különösen a beöntéseket, határozottan beépíti a kezelési
protokolljaiba.
 

1.6.8 MMS a válsághelyzetekre való felkészüléshez
 
Számos oka lehet annak, hogy válsághelyzet alakulhat ki még Európa szívében
is: a jelenleg szándékosan szított világjárvány, az állítólagos terrorista
fenyegetés, természeti katasztrófák, valutaösszeomlás, polgárháború, a
naptevékenység vagy az éghajlat változásai.
 
Válság esetén az első dolog, ami gyakran előfordul, hogy az áram bizonytalan
időre kimarad. Sok ukrán tud erről egy-két dolgot mondani. Kevesen ismerik
ennek a ténynek a valódi mértékét az elkényeztetett Európában. Áram nélkül
nem működnek a szivattyúk, és nincs víznyomás. Lehet, hogy a víz egy
bizonyos ideig még folyik a földszinti csapból, de a fölötte lévő emeleteknek
máshonnan kell beszerezniük a létfontosságú vizet.
 
Ráadásul egy válságtanulmány szerint Németországban a benzinkutak két
százalékának nincs vészhelyzeti generátora, ami azt jelenti, hogy nem lehet
több üzemanyagot szivattyúzni vagy tankolni. A következő napokban ez azt
jelenti, hogy a teherautók nem tudnak többé ételt és italt behozni a városba, és
a szemét is szanaszét hever.
 
Az emberek általában 30 napig is kibírják evés nélkül, de három napig ivás
nélkül nem. Most az esővizet kell összegyűjteni, vagy egy közeli folyóból vagy
tóból kell vizet venni és tárolni. A tárolt víz azonban néhány nap múlva



algásodni és csírázni kezd, és veszélyes biofilmeket képez. A fogyasztás ekkor
forralás nélkül életveszélyes lenne.
 
Itt egy mobil MMS-készlet nagyon hasznos az ismeretlen tisztaságú
forrásokból származó víz sterilizálására és biztonságos tárolására. De mivel a
személyes higiéniát és a konyha tisztítását is korlátozza a vízhiány, a higiénia
hiánya miatt betegségek fenyegetnek. Itt is nagyon hasznos lehet a
megelőzéshez például a lakás kiégetése (lásd MMS tippek) vagy a test vagy a
tárgyak permetezése MMS spray-vel.
 
Ha egy hosszabb ideig tartó krízis esetén el kell hagyni a lakást, akkor már nem
segítenek a helyhez kötött, csak víznyomással működő vízszűrők - de a két
könnyen szállítható MMS fiolánk igen. Nem kell tehát a szájon át történő
MMS-alkalmazások szószólójának vagy aktív felhasználójának lennie ahhoz,
hogy az ivóvízkezelő termékeket ésszerűen használja.
 
Még a fent vázoltnál normálisabb időkben sem lehet száz százalékig megbízni
a csapból folyó ivóvíz minőségében. Sajnos 2013 végén több száz beteg ember
és végül legalább három haláleset történt Warsteinben az ivóvízben lévő
legionella miatt. A sörfőzde szennyvize erősen szennyezett volt
baktériumokkal, és a későbbi szennyvíztisztító telep nem tudta azt teljesen
megtisztítani.
 
Következtetés: Számomra egy MMS-készlet minden háztartásban ott van,
már csak a válsághelyzetekre való felkészülés miatt is. Olcsó, tartós, kevés
helyet foglal, és többfunkciós, hasonlóan a svájci bicskához.



1.6.9 Az ivóvíztermékek forrásai
 
A klór-dioxid termékek világszerte jogilag engedélyezettek, többek között az
ivóvíz fertőtlenítésére, és jogszerűen kaphatók a piacon.
 
De kérem, ne kérjék a szolgáltatókat az MMS alkalmazási
protokollokért Jim Humble szerint!
 
Ezek jogi okokból nem adhatnak és nem is fognak erről információt
szolgáltatni. Ugyanez vonatkozik a medencetisztítóként használt kalcium-
hipoklorit (MMS2) szállítóira is. Ez a "másfajta" gyógyszeres alkalmazás nem
engedélyezett, és az ilyen önkezelések is mindig saját felelősségre történnek.
 
Amint azt az MMS a válságmegelőzéshez című fejezetben és a hátrébb található
MMS tippekben leírtuk, számomra az MMS minden háztartásban ott van, még
akkor is, ha Jim Humble szerint nem akarsz egészségügyi alkalmazásokat
végezni.
 
Mivel a klór-dioxid termékek beszerzési forrásaira vonatkozóan sok
megkeresés érkezik számos országból, ahol helyileg eltérő gyártók, beszállítók,
készítmények és minőségek vannak, és mivel nem áll módunkban mindet
folyamatosan tesztelni, az AQUARIUS pro life márka ivóvíz termékeihez az
alábbi beszerzési forrást jelentjük be:
 

www.aquarius-prolife.com
 
A termékek gyártása teljes mértékben a szigorú német ivóvízrendeletnek
megfelelően történik, megfelelnek a legújabb receptúráknak és fejlesztési
szakaszoknak (beleértve a CDSplus®-t), biztonságosan csomagolva vannak, és
tizenegy nyelvű használati utasítással vannak ellátva. A webáruház emellett
több mint tizenegy nyelven működtethető, és mindenekelőtt világszerte szállít. 

Ismerjük ezeknek a termékeknek a minőségét. Bizonyára vannak más,
megfelelő minőségű és hasonló elnevezésű források is, de nincs
tapasztalatunk, és nem nyilatkozunk róluk. Mindig követni kell az adott
gyártók termékinformációit és biztonsági adatlapjait. Kérjük, vegye
figyelembe az alábbi Fontos figyelmeztetések részben található, elavult
termékekre és készítményekre vonatkozó figyelmeztetéseket is!





1.6.10 Fontos figyelmeztetések
 
Sok felhasználó folyamatosan olyan kérdéseket tesz fel, amelyek arra utalnak,
hogy valamit félreértettek vagy rosszul csináltak. Ezért itt van néhány fontos
figyelmeztetés.
 
Az MMS és a CDSplus® komponenseket ne használja külön-külön.
Kérjük, soha ne használja az egyik komponenst önmagában kétkomponensű
termékekkel (például a klasszikus MMS vagy a CDSplus® esetében)! Kérjük,
soha ne nyelje le a CDSplus® aktiváló tablettáját. Kizárólag a termékkel együtt
szállított speciális folyékony komponens aktiválására szolgál. Ez a folyékony
összetevő nem tiszta víz!
 
3.000 ppm-nél vagy 0,3 százaléknál magasabb koncentrációjú termékek
Egyes szállítók 0,3 százalék vagy 3000 ppm feletti koncentrációjú CDS-
oldatokat kínálnak. Jelentősen magasabb koncentráció esetén a palackban lévő
folyadékszint feletti gázkoncentráció elérheti a robbanásveszélyes értékeket.
Ezenkívül a 3000 ppm-es alkalmazási protokollokra való áttéréskor könnyű
összezavarodni, és túl keveset vagy túl sokat alkalmazni.
 
CDS/CDL termékek, amelyek 3000 ppm-nél nem pH-semlegesek
Sok ilyen CDS vagy CDL jelzéssel hirdetett termék 3000 ppm
koncentrációban nem pH-semleges, és így valójában csak néhány csepp
nagyon drága aktivált hagyományos MMS-t vásárol. Dr. Andreas Kalcker
meghatározása szerint a CDS fő tulajdonsága a klór-dioxid-oldat pH-
semlegessége kb. 3000 ppm koncentrációban.
 
Ne állítson elő CDS-párlatot saját maga!
Kérjük, soha ne készítsen CDS-párlatot saját maga a YouTube-on található
Andreas Kalcker-filmek szerint. Már a nem megfelelő csőanyag kiválasztása is
okozhatja a csövek összetapadását. Ez egyre nagyobb és nagyobb nyomást hoz
létre, ami aztán az erek megrepedését okozhatja. Más desztillációs módszerek
(például a hűtőszekrényes módszer úsztatott üveggel) csak gyenge 300 ppm
koncentrációt eredményeznek, és ezután újra át kell alakítani minden
protokollt.
 
Egyszerre legfeljebb 30 csepp MMS-t aktiváljon.
Soha ne aktiváljon 30 cseppnél több klasszikus MMS-t. Még akkor is, ha
többre van szüksége, példáulegy nagy esővízgyűjtő tartály sterilizálásához,



aktiváljon legfeljebb 30 cseppet, és adja a sterilizálandó vízhez. Ezután
aktiváljon további 30 cseppet, és adja a vízhez, és így tovább. Ezekkel a 30
cseppnél nagyobb mennyiségekkel mindig jól szellőző helyiségben dolgozzon.
Jobb és biztonságosabb szakaszosan elérni a célt, mint mindent egyszerre
aktiválni.
 
Kiömlés esetén mindig vízzel hígítsuk fel.
Ha mégis kiöntené az aktivált klasszikus MMS-t, akkor mindig öblítse le és
tisztítsa meg sok tiszta vízzel, mert pH-savanyú. Ugyanez kisebb mértékben
érvényes a CDS/ CDSplus® megoldásokra is. A CDS/ CDSplus® pH-
semleges, de a klór-dioxid még így is enyhén oxidáló és ezáltal elszíneződést
okozó hatást gyakorolhat a szövetekre és felületekre.
 
Egyéb eljárások és készítmények
Számos más eljárás is létezik a klór-dioxid előállítására, különösen két tisztán
száraz komponensből. De tudomásom szerint ezeket Németországban más
műszaki alkalmazásokhoz engedélyezték, ivóvízkezelésre nem.
 
Ne használjon ipari méretű tartályokat
A klór-dioxid termékek ipari méretű tartályokban történő felhasználásához a
klór-dioxid kezelésével kapcsolatos átfogó képzésen kell részt vennie. A
robbanás vagy a cianózis okozta fulladás veszélye egyszerűen nagyon is valós
az ilyen nagy mennyiségű hatóanyag esetében. A költségmegtakarítás nem
olyan nagy ahhoz, hogy ilyen kockázatot vállaljunk.
 
A DMSO mindent mélységbe hoz és elszínteleníti a ruhákat.
A DMSO (dimetil-szulfoxidhatóanyag-erősítővel is óvatosan kell bánni. A
DMSO erős szerves oldószer, ami azt jelenti, hogy sok anyagot elszíntelenít.
Ha DMSO kiömlik, azt fel kell szívni vagy bő vízzel le kell mosni. A DMSO
feloldhatja a gumit (például a gumikesztyűt), de nem maró hatású. A DMSO
nemcsak a klór-dioxidot, hanem mindent a mélyebb szövetekbe juttat,
beleértve a szennyeződéseket is. Ezért mindig tisztán dolgozzon az alkalmazási
területen. Az 1.7.3. fejezetben többet megtudhat erről.



1.7 További segédeszközök

1.7.1 MMS2 - Kalcium-hipoklorit
 
A súlyos betegségek alkalmazási lehetőségeinek bővítésére, ahol az MMS1,
azaz a nátrium-klorit és egy aktiváló sav, vagy a CDS-oldatok nem vagy nem
eléggé segítettek, Jim Humble az MMS2-t ajánlotta. Az MMS2 szintén egy
olyan vegyszeren alapul, amely ivóvíz sterilizálására engedélyezett. A kalcium-
hipokloritot kapszulában lévő granulátum formájában kell bevenni. Az
aktivátor ebben az esetben a víz. Így képződik a szervezetben a hipoklór
(hipoklór) sav.
 
A szervezet immunrendszere általában maga használja ezt a hipoklórsavat a
baktériumok elpusztítására. A fehérvérsejtek körülveszik a kórokozó csírát,
majd ezzel a savval lebontják azt. Az elmélet szerint a krónikusan beteg
emberek túl keveset termelnek ebből a savból, például azért, mert elfogytak az
alapanyagok. Egy szakorvos ugyanis arról számolt be Dr. Andreas Kalckernek,
hogy azok az emberek, akiknek a vérében hiányos a myeloperoxidáz (MPO),
ilyen gyengeséggel pusztítják el az elegendő baktériumot. Ezt mindenképpen
tovább kell kutatni.
 
Az MMS2 kapszula beviteli protokollja
Jim Humble azt javasolja, hogy naponta legfeljebb 4 x 1 kapszulát vegyen be,
amelyek egyenként 400 mg kalcium-hipokloritot tartalmaznak, 2-3 nagy pohár
vízzel. Ideális esetben az MMS-2000 protokollt kell alkalmazni. Itt a váltakozó
kapszulabevitel az MMS-1000-/CDS-1000 protokollba illeszkedik, így az
ember egyszer MMS1/CDS, majd a következő órában MMS2-kapszulát vesz
be. Dr. Oswald azt tanácsolja, hogy kapszulánként sokkal kisebb adagokat
vegyünk be.
 
FIGYELMEZTETÉS: Ne szedjen sérült kapszulát! A granulátummal
való érintkezés esetén alaposan mosson le mindent bő vízzel!
 
Ha a kapszula lenyelés közben eltörik, vagy ha a kapszula bevétele után rosszul
érzi magát, mindig igyon több vizet. A hígítás segít itt a legjobban!
 
Nekem magamnak mindig gyakrabban kellett böfögnöm 20-30 perccel a
kapszula bevétele után, olyan szagot terjesztve, mintha úszás közben megittam
volna az egész medencét. Sok workshop résztvevője is beszámolt erről; ez



azonban inkább vicces, mint kellemetlen vagy veszélyes. Néhányan kissé
émelyegtek, de ezt gyorsan orvosolta egy újabb nagy pohár víz. Eddig nem
számoltak be egyéb mellékhatásokról.
 
Tapasztalat az MMS2-vel kapcsolatban
Minden MMS-ismeretünk végső soron a felhasználók sűrített tapasztalati
ismeretein és visszajelzésein alapul. Az MMS2-vel körülbelül 100-200-szor
kevesebb tapasztalati jelentésünk van, mint az MMS1-gyel. Nem a mindennapi
triviális fertőzésekre szedik, hanem akkor, ha a betegségek életveszélyesek.
 
Mindazonáltal a hozzám eljutott élménybeszámolók nagyon ígéretesek,
különösen olyan súlyos betegségek esetében, ahol a hagyományos orvoslás
egyszerűen nem tudta diagnosztizálni az ismert betegséget. Ismerek két
felhasználót, akik képesek voltak megállítani a betegségük további lefolyását, és
ahol még a gyógyulás is megkezdődött. Továbbá ismerek egy felhasználót, aki
hónapok óta szedi az MMS2-t egy szórt prosztatarákra, sokkal jobban érzi
magát vele, és nagyrészt abbahagyta a hagyományos gyógyszereket.
 
Egy berlini hölgynek a Borreliától a Trichomonádon át a Morgellonig szinte
minden parazitája volt, és nagyon beteg volt. Az MMS1 és az MMS2 hatására
állapota folyamatosan javult. Még nem sikerült teljesen átállnia, de azt mondja,
alig bírja ki a napot MMS2 nélkül.
 
Érdekes módon sok beszámolót kapok lovakkal kapcsolatos sikerekről. Itt
például a tulajdonosok a kapszulák tartalmát nagy mennyiségű vízben
feloldották, és azt adták az állatnak inni. Nagyon súlyos fertőzésből gyógyult
ki, bár az állatorvos hiábavaló intézkedései után elaltatását javasolta. A gyakori
laminitis (a pata szaruhártya aszeptikus gyulladása) esetében is átütő sikereket
értek el, ha a patákat egy vödörbe helyezték, amelyben kis mennyiségű MMS2
granulátumot oldottak fel.
 
Ellátási források/tartósság
Egyre kevesebb a kalcium-hipokloritot tartalmazó kapszulák beszerzési
forrása, mivel a jogszabályi előírások megkövetelik, hogy a terméket kínáló
vállalatnál legyen egy képzett biztonsági felelős. Ezenkívül az MMS2 csak
korlátozott ideig eltartható, mivel a kapszulák oxidatív tartalma miatt gyorsan
törékennyé válnak és szétmorzsolódnak.
 
Ellátási források:
lásd a www.mms-seminar.com oldalon az ellátási források között



 
Valami teljesen más ...
Ha lenne úszómedencém vagy esővízgyűjtő ciszternám, vagy saját kúthoz, ami
mindig csírázik és algásodik, akkor kalcium-hipokloritot vásárolnék
granulátumként egy kis vödörben. Véleményem szerint a melklorit 70/G
termék (például a www.melkam.de oldalon) a legjobb minőségű az internetes
kutatásaim szerint. Kérjük, feltétlenül adja meg, hogy csak az Ön
esővízgyűjtő ciszternájára vonatkozik. Egy kilogramm ára csak kb. 10 €, de
a vegyszerek szállítási költségei egy kicsit magasabbak! Más szállítóknál akár 15
százaléknyi oldhatatlan összetevőt is mértek a laboratóriumban. Ez a Japánból
származó termék csak 1,6 százalékos, ezért valószínűleg a legtisztább és
legbiztonságosabban kezelhető granulátum a piacon. Ha ezután például az
eBay-en zselatint vagy még jobb esetben 0-as méretű, üres cellulózkapszulákat
vásárol, akkor frissen töltheti meg saját fertőtlenítő golyóit. Az a jó ebben,
hogy az adagolást negyed vagy félig töltött kapszulákkal kezdheti, az igényeitől
függően, és csak annyi kapszulát készíthet, amennyire szüksége van.
 
FIGYELMEZTETÉS: A kalcium-hipoklorit kezelése és feldolgozása
során védőszemüveget és kesztyűt kell viselni, és a helyiséget jól kell
szellőztetni. Az ilyen kis vödörnyi granulátumból származó gázok irritálhatják
a szemet és a légutakat. Kérjük, hogy saját felelősségére és kockázatára járjon
el, és kövesse a termék vonatkozó biztonsági adatlapját!
 
... Azt sem tudom, miért csak most jutottam el ehhez a témához.



1.7.2 MMS2 helyettesítő nátrium-hipoklorit alapú MMS2
 
A közelmúltban egy gyenge (< 1 százalékos) nátrium-hipoklorit-oldatot
lehetett megvásárolni MMS2-helyettesítőként. Ez is végül hipoklórsavat termel
a szervezetben, mint a kalcium-hipoklorit alapú MMS2. Ezt az oldatot
cseppekben adagolják az MMS2-ről ismert kapszulák helyett. Itt is a víz az
aktivátor.
 
A WHO (Egészségügyi Világszervezet) és vele együtt számos egészségügyi
hatóság világszerte 5,25%-os nátrium-hipoklorit-oldattal történő fertőtlenítést
javasol az Ebola-vírussal való fertőzés esetén (szobák, ágyak, ruházat stb.).
Érdekes módon a nátrium-hipoklorit az MMS2 (kalcium-hipoklorit) rokona,
amelyet szintén használnak ivóvíz fertőtlenítésére.
 
Ha tehát a nátrium-hipoklorit már alaposan elpusztítja az Ebola-vírust, akkor a
15-ször hatékonyabb klór-dioxid (ivóvízrendelet 11. §, 2001) még inkább képes
erre. De a 0,95 V redoxpotenciálú klór-dioxid 1,4 V-os cellafeszültséggel
biztosan nem károsíthatja az egészséges testsejteket, míg az 1,49 V-os Na-
trium-hipoklorit igen; de itt is minden bizonnyal a koncentrációtól függ.
 
Én is szereztem magamnak egy fiolát, de idő hiányában még nem próbáltam
ki. Mivel nem rendelkezem saját tapasztalattal és nem áll rendelkezésemre
kellően nagy felhasználói bázis, nem tudok és nem is akarok itt ajánlást tenni.
Feltételezem, hogy az MMS2-kapszuláknál sokkal alacsonyabb hatóanyag-
koncentráció miatt ebből az oldatból ennek megfelelően több használható
(például 2 x 10 csepp reggel és este). De én maradok hangolva!
 
Ez a megoldás nem vált általánossá.



1.7.3 Aktív fokozó DMSO
 
A DMSO (dimetil-szulfoxid) egy természetes vegyület, egy szerves oldószer,
amely tiszta és enyhén büdös szagú, mint a fokhagyma. A DMSO a faanyagok
pépesítése során keletkezik. Ez a természetes DMSO azonban túlságosan
szennyezett vegyi anyagokkal, amelyek eltávolítása túl költséges lenne. Ezért a
DMSO-t mindig mesterségesen állítják elő. Kémiai szerkezetében és hatásában
azonban teljesen azonos a természettel. A DMSO már fizikai és kémiai
tulajdonságai alapján is kivételes és lenyűgöző.
 
Ezeket azonban egyértelműen felülmúlják változatos biokémiai tulajdonságai
és hatásmódjai. Meglepő módon egyesíti számos egyedi gyógyszer és
gyógymód hatását egyetlen megoldásban.
 
Először is, a DMSO körülbelül ötször kevésbé mérgező, mint az asztali só, és
így nagyon biztonságos terápiás szer. Az egyetlen ismert mellékhatás a bőrpír
és a bőrirritáció, de ezek mindig átmenetiek. Nagyon ritkán előfordulhat, hogy
az emberek intoleránsak a DMSO-val szemben, amit egy egyszerű teszttel ki
lehet zárni az alkalmazás előtt. Ehhez dörzsöljön néhány csepp DMSO-t a
karjára, és várjon két-három órát. Csak akkor nem tanácsos folytatni a DMSO
használatát, ha egyértelmű májfájdalom vagy bőrreakciók jelentkeznek. A
DMSO külsőleg és belsőleg is alkalmazható.
 
A szervezetben zajló lebomlási folyamat során időközben az étrend-
kiegészítőként ismert MSM (metil-szulfonil-metán) is keletkezik. Valószínűleg
ez a metilált kénkomponens az, ami számos terápiás alkalmazásban olyan
előnyös.
 
A DMSO tulajdonságai
A DMSO gyorsan és mélyen behatol az élő szövetekbe anélkül, hogy
károsodást okozna. Ezért használják többek között a kriokonzerválásban. A
sejtek a jéggé változott sejtvíz tágulása miatt szétrepedés nélkül megfagynak.
Ezért a transzplantációra szánt szerveket gyakran DMSO-oldatokba helyezik.
Ezenkívül kenőcsökben szállítóanyagként és hatóanyag-erősítőként is
használják.
 
FIGYELEM: Mivel a DMSO-val mindig a legkisebb szennyeződések is
bekerülnek a szervezetbe, itt a legtisztább Ph. EUR minőségű minőséget kell
előnyben részesíteni. Sok beszállító túllicitálta egymást a százalékos tisztasági



előírásokban, ugyanakkor árban is alákínáltak egymásnak. Itt a legnagyobb
óvatosság ajánlott, és a márkás termékeket kell előnyben részesíteni.



Íme a DMSO hatásainak részleges listája:
 

- Gyorsan behatol az élő szövetekbe károsodás nélkül
- más anyagokat szállít mélyen a szövetekbe
- fájdalomcsillapító (gyorsabb és kevesebb mellékhatással, mint az aszpirin)
- dekongesztáns
- gyulladáscsökkentő
- csíraölő
- gyorsítja a sebgyógyulást
- rendet hoz a szövetekbe (lásd az MMS tippeket a hegoldat alatt)
- semlegesíti a szabad gyököket
- növeli a permeabilitást
  sejtek és lehetővé teszi a sejtek jobb méregtelenítését
- enyhíti az allergiás reakciókat
- dehidratálás
- izomlazító
- szinte teljesen visszafejlődhetnek a régi hegszövetek is

 
Kimutatták, hogy kiválóan alkalmazható szkleroderma, égési sérülések,
gyulladásos és fájdalmas állapotok, sportsérülések, például zúzódások és
vérömlenyek, artritisz és reumatoid artritisz, arcüreggyulladások, interstitialis
cystitis, herpesz és övsömör, szklerózis multiplex, szisztémás lupus
erythematosus, szarkoidózis, pajzsmirigygyulladás, fekélyes vastagbélgyulladás,
lepra, rák és más betegségek esetén.
 
A DMSO közel 150 éve ismert, terápiás előnyeit több mint 60 éve kutatják, és
azt gondolnánk, hogy több mint 40 000 tanulmány és szakcikk alapján eléggé
ismert és elismert. Ennek ellenére a hivatalos gyógyszeres jóváhagyása még
mindig csak néhány betegségre korlátozódik (az interstitiális cystitis, a
húgyhólyag fájdalmas gyulladása). Ezenkívül a világon mindenütt, ahol
sugárterápiát alkalmaznak a rák kezelésére, a DMSO-t vészhelyzeti
gyógyszerként rendelkezésre kell bocsátani. Ez azért van így, mert a bőr és a
szövetek sugárkárosodásának gyors mérséklésére és hatékony kezelésére
használható.
 
Jim Humble szerint az MMS-/CDS-alkalmazásokban a DMSO szívesen látott
segédeszköz. Egyrészt 1-2 csepp DMSO képes megkötni a nem kívánt tiszta
klór kis mennyiségét a klasszikus MMS aktiválása után, másrészt fontos
hatáserősítő. Külső és belső klór-dioxidos kezelésekhez egyaránt használható.
 



A folyamat során a DMSO gyorsan bejuttatja a klór-dioxidot a mélyebb
szövetekbe, ahol az kifejtheti hatását, illetve felszívódhat a véráramban és
eloszlik a szervezetben. Ez nagyon jól látható az MMS-/CDS szájöblítéssel.
Míg a tiszta MMS-/CDS-alkalmazás itt csak a szájnyálkahártya, a nyelv és a
fogak felszínét fertőtleníti, addig a DMSO hozzáadásával a mélyebben fekvő
íny-, állcsont- és foggyökérgyulladások is hatékonyan kezelhetők. Az orális
MMS vagy CDS alkalmazása szintén jelentősen fokozódik a DMSO-val való
kombinációval.
 
A DMSO-t azonban csak a klasszikus MMS teljes aktiválása után szabad
hozzáadni (tehát 1:1 cseppet összekeverni, 45 másodpercet várni, majd vizet
hozzáadni), és mindig csak közvetlenül a tényleges alkalmazás előtt. Ha valaki
például egy MMS-1000-kúrához reggel elkészít egy palackot 1 liter vízzel,
aktivált MMS-sel, a DMSO-t nem szabad hozzáadni. De minden alkalommal,
amikor valaki kiöntött egy adagot, nem sokkal a bevitel előtt kell hozzáadni.
Rövid távon a klór-dioxid és a DMSO támogatják egymást, de hosszú távon
egymással keverve inkább kontraproduktívan hatnak. Általános szabály, hogy
mindig pontosan annyi DMSO-cseppet kell hozzáadni, ahány MMS-cseppet
aktiváltak.
 
A DMSO csodálatos lehetőségeit itt csak felületesen érinthetjük. Ha többet
szeretne megtudni, nem kerülheti meg Dr. Hartmut Fischer DMSO
kézikönyvét.
 
Figyelem: A DMSO 18 fok alatt kristályos és szilárd halmazállapotúvá válik.
Így előfordulhat, hogy télen kemény tartalmú palackot kap. Kérjük, melegítse
fel meleg vízfürdőben (ne mikrohullámú sütőben!), majd tárolja
szobahőmérsékleten (ne a hűtőszekrényben!).
 
Minden külső DMSO-val végzett kezelést körülbelül 70 százalékosra hígított
DMSO-oldattal kell végezni (7 rész 99,9%-os DMSO és 3 rész víz). A
kezelendő területnek tisztának kell lennie, és nem szabad letakarni, amíg az
oldat teljesen fel nem szívódik. A DMSO képes kioldani a festéket a
textíliákból, és be is juttatja azt a szövetbe. Hasonlóképpen, mindent, ami
gumiból készült, például gumikesztyűt, távol kell tartani a DMSO-tól, mivel a
gumit is feloldja, és annak összetevőit magával viszi a bőrbe.
 
Ellátási források:
lásd a www.mms-seminar.com oldalon az ellátási források között
 



Tények:
- Könyv DMSO kézikönyv, Dr. Hartmut Fischer
- Előadás DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Könyv DMSO - A természet gyógyítója, angol fordítás. Dr. Morton Walker
- DMSO - egy félreértett csodaszer? , Nexus Magazin
- Klór-dioxid toxicitás



1.7.4 Zeolit és bentonit
 
Jim Humble szerint az MMS protokollok kapcsán gyakran használnak további
támogató segédanyagokat. A zeolit és a bentonit mikroporózus szerkezetüknek
és elektromos töltésüknek köszönhetően nagy mennyiségű más anyagot képes
felszívni és megtartani. Itt ezeket a tulajdonságokat a nehézfémek és más
környezeti toxinok megkötésére és eltávolítására használják. Ekkehard Sirian
Scheller alternatív gyógyítóval együttműködve kifejlesztettem a két anyag
optimális keverékét, amely jelentősen fokozza az egyes anyagok egyedi hatásait.
 
Egyrészt a szemcseméret olyan finom, hogy a hatékony felület
maximalizálódik. Másrészt azonban nem szerepelnek benne nanorészecskék!
Így jött létre a GAIAgold®. Ezt ráadásul Ekkehard Sirian Scheller alternatív
gyógyító szerint infopátiásan tájékoztatták és energetizálták (a megzavart és
irritált rendszerek holisztikus önkorrekciójára vonatkozó információk átadása).
 
Reggel és este adjon 1 teáskanálnyi port egy pohár vízhez, keverje össze és igya
meg az oldatot. Csak műanyag vagy fakanalat szabad használni, mivel a fém
negatívan befolyásolja az elektromos töltést és így a porok kötőképességét.
 
Reggel és este utoljára ihat egy pohár oldott "homokot" vagy "vulkáni hamut".
Mellékhatások, igen, még a túladagolások sem ismertek itt. Nemrégiben a
GAIAgold® CAPS vegán kapszulák is megvásárolhatók. Itt elegendő 3-4
kapszula adagonként.
 
Mindkét anyagot és számos alkalmazási lehetőségüket részletesen ismerteti a
Back2Balance című második könyv.
 
* jogi figyelmeztetés:
A GAIAgold® az AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com)
bejegyzett védjegye.



1.8 A külső MMS alkalmazási protokollok
 

1.8.1 Szájöblítők
 
A szájüreg valószínűleg az egész testben a legszennyezettebb hely, mivel
állandóan érintkezik az élelmiszerekkel, a hővel és a nedvességgel. A ortodox
orvostudomány szintén egy bizonyos szájüregből származó csírának
tulajdonítja. Jim Humble azt állítja, hogy több száz olyan betegség van, amely a
szájból és a fogakból ered. Ezért megelőzésként heti három-négy MMS-
szájöblítést javasol.
 
MMS-szel:
Vegyen 6 aktivált csepp MMS-t, és azaktiválás után töltse fel a poharat félig
vízzel (150 ml).
 
A CDS/ CDSplus® segítségével:
Adjon kb. 2-3 ml CDS-t vagy CDSplus®-t egy pohár vízhez (150 ml) egy
adagoló pipetta segítségével.
 
Egyszerre csak egy kortyot vegyen be, majd gargalizáljon és öblítse a száját
legfeljebb 3 percig. Hagyja, hogy az oldat aAz ínygyulladás és a vérzés ellen is
nagyon megbízhatóan működik. Ha azonban az ínyben, az állcsontban vagy
akár a foggyökérben mélyebben van gyulladás, az MMS ott nem tud hatni,
mert oda nem jut el. Ehhez a kész aktivált oldathoz néhány csepp (vagy annyi
csepp, mint az MMS) szerves hatáserősítő DMSO-t (Dimetilszulfoxid) kell
adni.
 
A DMSO az MMS-t 2 cm mélyre juttatja a szövetekbe. Ezzel a
foggyökérgyulladást is sikeresen lehet kezelni napi három-négy öblítéssel egy-
két nap alatt. Aki nagyon gyakran készít szájöblítést, annak érdemes az MMS-
ről CDS/ CDSplus®-ra váltania, mert a túl sok sav hosszú távon
megtámadhatja a fogzománcot.
 

1.8.2 Lábfürdők és teljes fürdők
 
Az MMS kiválóan alkalmas láb- és teljes fürdők adalékanyagaként. Egy teljes
fürdőhöz kezdetben aktiváljon 16, a későbbi fürdőkhöz 60-ra növelhető,



aktivált csepp MMS-t (a CDS/ CDSplus® itt túl rossz és túl drága lenne), és
tegye egy tiszta, csak vízzel teli kádba - mindig további szappanok vagy
fürdőadalékok nélkül.
 
Fürödjön benne körülbelül 20 percig kellemes, de lehetőleg alacsony
hőmérsékleten. Vegye figyelembe, hogy túl nagy hő hatására a gáz klór-dioxid
néhány perc múlva teljesen kiszabadul, és nem tud tovább működni.
 
Lábfürdőhöz ennek megfelelően kisebb mennyiséget (10-20 aktivált cseppet)
vegyen. Az MMS-fürdőkben a klór-dioxid a bőrön keresztül jut a véráramba,
és így segíthet a különösen érzékeny embereknél a szájon át történő MMS-
bevitel toleranciájának gyors növelésében.
 

1.8.3 Az MMS gázzsák
 
Erről az érdekes MMS alkalmazásról Jimtől szereztem tudomást a Do minikai
Köztársaságban. A cél az, hogy a klór-dioxid a vérbe és ezáltal a szervezetbe
jusson, és teljesen megkerülje a gyomor-bél traktust. Ez a módszer különösen
alkalmas azok számára, akik egyáltalán nem tolerálják az MMS/CDS-t szájon
át, vagy a betegség előrehaladása miatt nem tudják szedni. Szerezz magadnak
egy nagy műanyag zsákot, amelyben nyakig állva teljesen el tudsz tűnni.
 
Ha szükséges, ragasszon össze két nagy zsákot a nyitóoldalon, és vágja ki az
egyik oldal alját. Ne menjen el a legközelebbi barkácsáruházba, és ne kérjen
egyszerűen olyan műanyag zacskókat, amelyekbe egy egész ember fér el. Ezért
letartóztathatják, mert veszélyt jelent az emberiségre, és furcsa pillantásokat is
kaphat.
 
A zacskón kívül szükséged lesz egy közepes méretű üveg- vagy kerámiatálra.
Aktiváljon 40-60 csepp MMS-t ebben a tálban, ne használjon hozzá vizet. A
CDS és a CDSplus® nem működik a füstölési protokollokkal. Helyezze a tálat
a kinyitott zsák közepére, és most vetkőzzön le a zsákba úgy, hogy a tál a lábai
között legyen, és ne lehessen felborítani. Most húzza fel a zsákot a nyakához,
és zárja le a nyílást a kezével a nyak alsó részénél.
 
Ebben a helyzetben csak a feje nézhet ki a zárt zsákból. Ez azért fontos, mert a
keletkező gáznak a bőrén kell lennie, nem pedig a tüdejében. Mindazonáltal ezt
az alkalmazást jól szellőző helyiségben végezze. Próbáljon meg így maradni



körülbelül 10-15 percig. Ne aggódj, nem fáj, itt az unalmas álldogálás az igazi
megerőltetés.
 
Ha ez gondot okoz, akkor egy székletet is betehet a zsákba, és ráülhet. Ezután
szálljon ki a zsákból, öntse az oldatot a mosogatóba bő vízzel, és szellőztesse
ki a helyiséget. Utána le is zuhanyozhat, de ennél tisztább és
baktériummentesebb nem igazán lehet. Az MMS gázzsák az egyik
legintenzívebb alkalmazás, amit személyesen tapasztaltam.
 

1.8.4 Szem-, fül- és orrcseppek
 
A szem (például kötőhártya-gyulladás), a fül (például középfülgyulladás) és az
orr vagy az orrmelléküregek gyulladása nagyon könnyen és hatékonyan
kezelhető MMS-sel. Először is készítsünk egy hígított bázisoldatot, amelyet
mindhárom alkalmazáshoz használhatunk.
 
MMS-szel:
Adjon 2 aktivált csepp MMS-t egy pohárba vagy palackba kb. 150 ml vízzel.
Az MMS-t a savassága miatt itt is be kell venni, de csak vészhelyzetben.
 
A CDS/ CDSplus® segítségével:
Adjon 1-2 ml CDSplus®-t egy kb. 20 ml vizet tartalmazó üveghez vagy
injekciós üveghez, azaz hígítsa fel 1:10-re vagy annál nagyobb arányban.
 
Itt mindig a pH-semleges CDS/CDSplus®-t részesíteném előnyben, amelytől
nem léphet fel bőr- vagy nyálkahártya-irritáció. Ezzel a hígított klór-dioxid-
oldattal megkezdődhetnek az alább felsorolt kezelések.
 
Szemcseppek
Hajtsa hátra a fejét, és az egyik ujjával formálja zsebre az alsó szemhéját.
Ezután pipettával cseppentsen 1-2 cseppet a hígított oldatból ebbe a zsebbe.
Ezután csukja be a szemhéjat, és mozgassa a szemet előre-hátra. Akut
gyulladás esetén ezt óránként akár naponta tizenkétszer is meg lehet ismételni,
de általában a harmadik alkalmazás után sikerrel jár.
 
Az enyhe égető érzés az elején nem az MMS-től származik, hanem attól, hogy
a szemfolyadék sótartalmának megtartása nélkül használunk vizet. Víz helyett
0,9%-os izotóniás sóoldattal ezt is orvosolni kell. Ezt a teljesség kedvéért meg
kell említeni, de nem feltétlenül szükséges a gyulladás kezeléséhez.
 



Kérjük, soha ne csepegtessen MMS komponenst önmagában vagy
hígítatlanul a szembe!
 
Fülcseppek
Itt fontos, hogy a fenti hígított alapoldat 2-4 cseppje eljusson a
dobhártyához, hogy a mögötte lévő gyulladást is elérje. Először az egyik fület
kezelje, és 1-2 percig maradjon oldalt fekve, majd kezelje a másik fület,
különben az oldat túl gyorsan kifolyik a fülből. Akut gyulladás esetén ezt
óránként akár naponta tizenkétszer is meg lehet ismételni.
 
Dr. Andreas Kalcker adott nekem egy jó tippet, amikor az embereknek
gondot okoz, hogy a cseppeket a dobhártyához juttassák. Az ember kb. 6
csepp klasszikus MMS-t aktivál egy pohárban, amelynek nyílása teljesen
körülöleli a fület. Most nem adunk hozzá vizet, hanem a fejet oldalra
helyezzük a függőlegesen álló pohárra úgy, hogy a fület teljesen lezárja a pohár
széle, és kb. 1-2 percig marad ebben a helyzetben. A keletkező klór-dioxid gáz
így folyadék nélkül közvetlenül a fülbe juthat. Az aktivált anyag az üvegben
marad, és nem érintkezik a füllel. Ez egy helyi fülgázosítás, a testrészek klór-
dioxid gázzal történő helyi részleges gázosításának egy speciális változata.
 
Orrcseppek
A homloküreg és az arcüregek kezelésénél a pH-semleges CDSplusból jóval
több cseppet használhat, mint a szem és a fül esetében. Ehhez feküdjön le úgy,
hogy a feje a kanapé szélén lógjon, hogy az oldat a jobb homloküregbe vagy az
arcüregbe áramolhasson. A csepegtetés után maradjon ebben a helyzetben 1-2
percig, majd forduljon a bal oldalára. Alternatívaként a gyógyszertárban
kaphatóak orröblítő készletek is, amelyekbe sós víz helyett 1-2 ml CDSplus-t
tölthetünk, és azzal öblíthetjük át a vizet.
 
Ez az alkalmazás szükség esetén naponta többször is elvégezhető. Itt is úgy
tűnik, hogy az esetleges enyhe égés az elején a víz hiányzó sótartalmával függ
össze, nem pedig az MMS/CDS-sel. Az MMS inhalációval ezt az oldatot egy
pumpás szórófejes flakonba porlasztjuk, és az aeroszolt a levegővel együtt
belélegezzük. Ezek az MMS aeroszolos kezelések gyorsan kezelhetik a tüdő-
és hörgőfertőzéseket.
 



1.8.5 Bél- és hüvelyi beöntések
 
A beöntéseket általában kellemetlennek tartják, de nagyon nagy hatásuk van,
mert a klór-dioxid itt nagyon gyorsan felszívódik a vérbe. Különösen ajánlott
azoknak, akiknek gondot okoz az MMS szájon át történő bevétele, vagy ha a
fertőzés a bélben vagy a hüvelyben is lokalizálódik. A gyógyszertárban
műanyagból készült beöntéskészleteket kínálnak bél- és hüvelyi beöntésekhez
való végdarabokkal. A legjobb, ha a fürdőszobában egy meleg takarót terítünk
a padlóra, és a beöntéskészlet víztartályát a radiátorra akasztjuk egy kampóval,
körülbelül övmagasságban.
 
A végdarab bevezetéséhez vazelinre (vagy jobb kőolajmentes termékekre) van
szükség. A víznek testhőmérsékletűnek kell lennie, mert minden eltérést
kellemetlennek érzékel, és akkor nem tudja a beöntést a szükséges ideig a
szervezetben tartani.
 
A bélbeöntéseknél először 2-3 beöntést kell végezni csak vízzel (és szükség
esetén 1 teáskanál konyhasóval), hogy kiürüljön a bélrendszer. Praktikusabb a
Reprop Clyster® használata, amellyel például állva is végezhet beöntést (lásd
alább).
 
MMS:
Kezdetben 2 aktivált csepp MMS-t, később akár 12 aktivált cseppet, a
beöntéskészlet víztartályába adjunk. Dr. Dietrich Klinghardt még azt is ajánlja,
hogy növelje 20 aktivált cseppre literenként, és nem észlelt semmilyen
jelentős mellékhatást a bélműködésre.
 
CDS/CDSplus:
Itt is a pH-semleges CDSplus-t részesítem előnyben, és kezdetben 1 ml,
később akár 4 ml CDSplus-t is adok a beöntő készlet víztartályába. Dr.
Klinghardt és Dr. Andreas Kalcker szerint akár 10 ml/liter is lehetséges.
 
Most feküdjön a hátára, óvatosan helyezze be a végdarabot, és lassan nyissa ki
a szelepet. Amikor a teljes vízmennyiség bejutott a bélbe/vaginába, emelje meg
kissé a medencét, és tartsa ezt a pozíciót 1-2 percig. A bélbeöntésekhez oldalra
is feküdhet, hogy minden tekercset elérjen. Átfolyásonként 2-3 beöntést és
napi 2-3 átfolyást végezhet. Ezután újra kiüríti a belet vagy a hüvelyt.
 
Ellátási források:



- Reprop® Clyster (jobb beöntéskészlet, mint a német gyógyszertárakban)
lásd a www.mms-seminar.com oldalon az ellátási források között



1.9 A belső MMS alkalmazási protokollok
 
A klór-dioxid-oldatoknak nagyon erős klórszaga és íze van. Sajnos pontosan ez
a hatóanyag, és ha a szag és az íz megszűnik, akkor általában a kívánt hatás is
eltűnik vele együtt.
 
Régebben ajánlott volt az oldatot gyümölcslevekkel, teákkal vagy más italokkal
keverni, hogy a bevitel elviselhetőbb legyen. Ezt mostanra teljesen elhagytuk,
mivel a legtöbb gyümölcslé gyengítő hatással lehet a klór-dioxid-oldatra. Ezért
a belső használatra vonatkozó összes jelenlegi protokoll csak vízzel hígítva
javasolja a szedését. Ez az az akadály, amelyet mindenkinek magának kell
leküzdenie, ha ki akarja használni a lehetséges hatásokat. A CDS és a CDSplus
segítségével a szag és az íz sokkal elviselhetőbbé vált. De ez valószínűleg
elsősorban az oldatok hiányzó savtartalmára vezethető vissza. Az MMS
kezelése során mindig ügyeljen a jó szellőzésre.
 
UPDATE:
Szájon át történő alkalmazásra (gyomorsav hatására):

1 aktivált csepp MMS kb. 1 ml CDS-nek felel meg.
(CDS esetén kb. 0,3 %-os klór-dioxid-oldattal, azaz 3 000 ppm)

 
Ha valaki eddig 3 aktivált cseppet vett be a klasszikus MMS-ből szájon át,
akkor ez a CDS szájon át történő alkalmazásával most 3 ml, tehát a 3-szoros
mennyiség! (Andreas Kalcker)
 

1.9.1 Az MMS-1000/1000+ protokoll
 
A szájon át történő bevitelre szánt Protocol-1000 az esetek több mint 90
százalékában elegendő, akár a szervezet egyszeri alaptisztítására, akár a
nehézfémek eltávolítására, akár megelőző intézkedésként, akár akut vagy
súlyos fertőzés/betegség esetén.
 
Az első MMS-könyvekben kevés, de magas napi egyszeri adagot ajánlottak.
Miután azonban kiderült, hogy a klór-dioxid általában két óránál tovább nem
hat a szervezetben, majd lebomlik, ezeket az ajánlásokat felülvizsgálták. A
rendkívül magas dózisok nagyon sok intoleranciához és gyakran az önkezelés
idő előtti befejezéséhez vezettek.
 



A modern Protocol-1000 esetében a lényegesen kisebb egyedi adagokat
naponta gyakrabban kell bevenni. Ez biztosítja, hogy a szervezetet
folyamatosan klór-dioxiddal öblítsék át. Ez sokkal elviselhetőbb és
hatékonyabb, mint a régi protokollok. A cél az, hogy a kezdetben 1, később 3
aktivált cseppet naponta egyszeri adagban, körülbelül nyolcszor egy nap
bevegye.
 
Praktikus okokból, hogy az ember például ne aktiválja a keverékét óránként a
munkahelyén a csodálkozó kollégák előtt, a teljes napi adagot reggel
összekeverik, egy jól zárható üvegpalackba töltik vízzel, és egész nap isszák.
Ezt a kúrát legalább három-négy hétig, akut betegségek esetén még tovább kell
tartani.
 
MMS-1000 protokoll
Kezdje például 8 x 1 = 8 aktivált cseppel. A 45 másodperces aktiválási idő után
adjon hozzá egy kevés vizet, és töltse ezt a keveréket egy lezárható
üvegpalackba, körülbelül 1 liter vízzel. Most próbálja meg ezt a palackot
körülbelül 8 adagban meginni a nap folyamán. Amíg ez jót tesz Önnek, növelje
a cseppek számát naponta, amíg el nem éri a 3 x 8 = 24 aktivált cseppet, és
folytassa ezt az eljárást három-négy hétig.
 
Ellátási források:
lásd www.mms-seminar.com az ellátási források alatt,
például az Ikea üvegpalack esetében
 
Az MMS-1000+ protokoll
Nagyon súlyos vagy makacs betegségek esetén a fenti készre aktivált MMS-
keverékhez a végén ugyanennyi DMSO-cseppet adunk, majd szájon át
megisszuk. A DMSO-t azonban csak az éppen megivandó adaghoz szabad
hozzáadni, és nem reggel az első dolgot a napra előkészített üveggel! Ez
nagyon hatásosnak bizonyult herpesz vagy candida gomba esetén.
 
Ezen a tisztítókúrán kívül van még néhány egyéb ajánlás. 60 éves korig heti 2
egyszeri adag 6 aktivált cseppet jelent megelőzésként egészséges emberek
számára, 60 éves kortól pedig napi 6 aktivált cseppet. Dr. Andreas Kalcker
szerint még a terhesség alatt (a harmadik hónap után) is lehetséges az MMS
alkalmazása napi maximum 6 aktivált cseppig, például antibiotikumok helyett.
 
Gyermekek és serdülők esetében a maximális adag 12
testsúlykilogrammonként 1 aktivált csepp MMS naponta. Csecsemők



esetében a kezdeti adag legfeljebb 1/2 aktivált csepp MMS lehet. Hogyan kell
elkészíteni a fél cseppeket? 1 csepp MMS-t 1 csepp sósavval aktiválunk, és
hozzáadunk kb. 150 ml vizet. Most ennek az oldatnak csak a felét használjuk
fel, és így fél adagot kapunk. Ezt a trükköt erős hígításokkal is alkalmazni kell a
kis állatok esetében.
 

1.9.2 A CDS-1000 /CDS-101 protokoll
 
Mivel a CDS/CDSplus sokkal jobban tolerálható, a dózis egy kicsit
magasabbra állítható. Kezdje itt 3 ml-rel, és növelje 10 ml-ig, amit egy adagoló
pipettával (műanyag fecskendő) adjon 1 liter vízbe. Sokan 5 vagy 10 ml-rel is
elkezdhetik a kezelést mellékhatások nélkül. Ezt az üveget is körülbelül 8-14
adagban isszák a nap folyamán. Az alkalmazás időtartama az MMS-1000
protokollhoz hasonlóan három-négy hét.
 
Életveszélyes állapotokban naponta legfeljebb 50 ml CDS teljes adagja
adható.
 
 



1.9.3.A CDS 115 protokoll (dengue protokoll)
 
Ezt a protokollt Karl Wagner, Carla Perez és Dr. Damarys Reyes
mikrobiológus fejlesztette ki a világméretű MMS családból, kifejezetten vírusos
betegségek, például a dengue-láz kezelésére. Fontos tudni, hogy a maláriát és a
dengue-fertőzést szúnyogok terjeszthetik. A dengue esetében a vírus a
kórokozó, a maláriánál pedig egy parazita. Míg a malária parazita egy nagy
sokkoló dózissal elpusztul, addig a vírusnak néhány óra folyamatos bevitelre
van szüksége. Szerencsére a klór-dioxid esetében ez nem jelent különbséget -
mindkét kórokozót hatékonyan elpusztítja.
 
A CDS 115 protokoll szerint 15 percenként 1 ml CDS/CDSplus-t 3000 ppm
koncentrációban adunk némi vízhez, és szájon át vesszük be. Súlyos
kórfolyamatok esetén 1 csepp 25%-os nátrium-klorit-oldatot (a klasszikus
MMS készletből) adhatunk hozzá ml CDS/CDSplus oldathoz. A régi MMS
dengue protokollban az elején egyszer 6 adagot vettek be, majd óránként 3
aktivált cseppet.



1.9.4 Az 5/5-100 protokoll (intenzív protokoll)
 
Dr. Andreas Kalcker szerint az 5/5-100 intenzív protokoll továbbfejlesztése.
Ebben a protokollban a DMSO (dimetil-szulfoxid) hatóanyagfokozót is
használják 70 százalékos koncentrációban.
 
Ehhez a 99,9 százalékos DMSO-t 7:3 arányban (7 rész DMSO + 3 rész víz)
vízzel kell hígítani. Kezdetben vegyen be 5 ml-t ebből a 70 százalékos DMSO-
oldatból 100 ml vízzel hígítva, szájon át, előadagolásként.
 
Ezután adjon 5 ml CDS/CDSplus-t kb. 100 ml vízhez, és ezt az adagot igya
meg. Az adagolás előtti DMSO és az intenzív dózisú CDS/CDSplus
kombinációját körülbelül egy-két óránként megismételjük, és ezt naponta akár
tizenkétszer is. Mint minden protokoll esetében, kellemetlen érzés vagy
hányinger esetén hasznos az adag csökkentése.
 

1.9.5 A 2000-es jegyzőkönyv (MMS1 + MMS2)
 
Ebben az akut életveszélyes betegségekre vonatkozó protokollban az MMS1
cseppeket és az MMS2 kapszulákat felváltva szedik a nap folyamán. Az MMS1
a jól ismert MMS-készletünk klór-dioxiddal, mint hatóanyaggal.
 
Az MMS2 alapanyaga a kalcium-hipoklorit, amely vízzel történő aktiválásával
alakul át hipoklórsavvá. A kalcium-hipoklorit ivóvíz fertőtlenítésére is
engedélyezett, és gyakran árulják medencetisztítóként.
 
Az MMS2 alkalmazásokat fentebb már részletesen ismertettük. Alapvetően az
MMS1-gyel a szokásos MMS-1000 protokollt végzi, azzal a különbséggel, hogy
a klór-dioxid-oldat minden második alkalommal történő bevétele helyett egy
MMS2 kapszulát iszik 2-3 nagy pohár vízzel. Jim Humble napi 4 kapszulát
javasol, amelyek mindegyike legfeljebb 400 mg kalcium-hipokloritot tartalmaz.
Ezt abszolút felső határértéknek kell tekinteni, Dr. Antje Oswald sokkal kisebb
mennyiséget javasol a kapszulákban. Az MMS2-t és ezt a protokollt súlyos
vagy életveszélyes betegségekre, például rákos megbetegedésekre fejlesztették
ki.



1.9.6 3000-es jegyzőkönyv (MMS1 + DMSO külső)
 
A Protocol 3000-et Jim Humble szinte minden bőrbetegségre, például
pattanásokra, lábgombára és ekcémára ajánlja. Ezt a protokollt eredetileg olyan
emberek számára fejlesztették ki, akik nem tudták szájon át szedni az MMS-t.
 
Itt a klór-dioxid-oldatot (20 aktivált csepp MMS 50 ml vízhez) óránként, akár
naponta 10 alkalommal a test bizonyos területein alkalmazzák, majd egy kb. 70
százalékos DMSO-oldatot (7 rész DMSO + 3 rész víz) alkalmaznak rajta.
Ennek során ezt a kombinációt minden egyes alkalmazásnál felváltva
alkalmazzuk a testrészekre (bal kar, majd jobb kar, majd bal/jobb láb, has, hát
és ismét elölről).
 
A klór-dioxid így az aktív emlékeztető DMSO segítségével mélyen a
szövetekbe jut a véráramba, majd mindenhová eljut a testben lévő kukába. Ezt
követően 3 naponta egy nap szünetet kell tartani. A protokollt többek között
azért nem használják már olyan gyakran, mert a CDS és a CDSplus esetében
kompatibilis és pH-semleges oldatok állnak rendelkezésre, amelyeket az
érzékenyebb emberek is jól tolerálnak.
 

1.9.7 4000-es jegyzőkönyv
 
Az MMS2 kapszula egyszeri, a nap folyamán többször történő bevételét néha
protokoll-4000-nek is nevezik. A legjobb, ha a kapszulákat a kalcium-
hipokloritból maga készíti el. Így meghatározható a töltőanyag mennyisége, és
lassan növelhető kb. 400 mg-ig kapszulánként. Ezt máshol részletesen
ismertetjük.
 

1.9.8 A malária protokoll
 
Öt ismert parazita okozhat maláriát (más néven mocsári lázat vagy váltólázat).
Leggyakrabban az Anopheles-szúnyog csípése váltja ki. A malária kezelésében
a legtöbb tapasztalatot a klasszikus MMS-sel szerezték. Felnőttek 18,
gyermekek 9 aktivált csepp MMS-t kapnak nagy egyszeri adagban inni.
 
Nagyon ritka esetekben egy második, hasonlóan magas dózisra van szükség. A
paraziták így a szervezetben egy nagy sokkoló dózissal teljesen kiürülnek. Ez a



magas egyszeri adag túl magas az egészséges emberek számára. Ezért előzetesen meg
kell győződni arról, hogy maláriás fertőzés van-e jelen. Erre a célra gyors
vérvizsgálatokat is lehet használni.
 

1.9.9 Clara 6+6-os protokollja (sokkkezelés)
 
Bizonyos, nem életveszélyes fertőzések, például egy közelgő megfázás esetén a
Clara-féle 6+6-os protokoll az első választás.
 
Két adagot veszünk be, egyenként 6 aktivált MMS-cseppet 2-4 órás
időközönként.
 
Ez este és lefekvés előtt működik a legjobban. Így kényelmesen átalussza az
esetleges hányingert. Ezzel a protokollal a fertőző baktériumok robbanásszerű
szaporodása gyorsan és jelentősen leáll, és az immunrendszer gyorsan
visszanyeri a fölényt. A legtöbbször reggelre semmi sem marad a közelgő
hidegből. Ha ez nem teljesen elegendő, meg lehet ismételni ezt a protokollt a
következő napon 7 + 7 cseppel, de kérjük, ne tovább. Ezt követően
előfordulhat, hogy át kell állnia a klasszikus MMS-1000 vagy CDS-1000
protokollokra.
 

1.9.10 Klór-dioxidot tartalmazó CDI-injekciók IM/IV-vel
 
A CDI (klór-dioxid injekció) klór-dioxid-oldat intramuszkuláris vagy
intravénás injekciózására szolgál. Dr. Andreas Kalcker klór-dioxid gázt juttat a
hígított tengervízbe. Így pH-semleges, és a vérhez hasonló, megfelelő
sótartalommal rendelkezik. Ezenkívül a hideg és finomra szűrt tengervíznek
nagyon élénkítő és a gyógyulási folyamatokat felgyorsító hatása van, amint azt
Francisco Coll, az alicantei Laboratoires Quinton International vezetője a
Spirit of Health Congress 2014 konferencián bemutatta. Emlősök esetében
80 kilogramm élősúlyig 2-5 ml CDI 3000 ppm-et ajánl 1:5 arányban
tengervízzel vagy sóoldattal intravénás vagy akár intramuszkuláris
alkalmazásra.
 
Dr. Hartmut Fischer ezzel szemben az MMS-cseppeket egy függőleges
fecskendőben (a tű felfelé mutat) aktiválja, így csak a klór-dioxid gáz
buborékolhat egy 0,9 százalékos sóoldatot tartalmazó kész infúziós zacskóba,



és így szintén az emberi sótartalomhoz igazodó pH-semleges klór-dioxid-
oldatot kap.
 
Vigyázat: Az így nyert oldatot általában nem használják tisztán. Ha valaki
intravénás vagy intramuszkuláris beadásra szolgáló fecskendőt kíván készíteni
a már kész klór-dioxid-oldatból, Dr. Fischer azt javasolja, hogy egy 245 nm
pórusméretű nanoszűrőt csatlakoztassanak előtte. Ez kiszűri a pirogén
anyagokat (például a port és a lebegő részecskéket), amelyek lázhoz és egyéb
irritációkhoz vezethetnek a szervezetben. A fecskendő tartalmát ezután egy új
sóoldatos infúziós tasakba fecskendezik. Ezt a hígított oldatot ezután
intravénásan lehet beadni, vagy ebből a tasakból egy fecskendővel fel lehet
húzni intramuszkuláris vagy szubkután használatra. Én magam is kaptam ilyen
CDI infúziót intravénásan, mindenféle észrevehető mellékhatás nélkül.
 
Figyelem!
A klór-dioxid-oldatokkal történő infúziókat orvosok, alternatív gyógyászok és
más módon képzett egészségügyi személyzet számára tartják fenn. Ezeket
mindig felügyelet mellett kell végezni! A klór-dioxiddal történő kezelés pontos
alkalmazási területeit, valamint előnyeit és hátrányait embereken még nem
vizsgálták kellőképpen ahhoz, hogy megbízható kijelentéseket lehessen tenni.
 
Mindenesetre a CDS infúzió (Dr. Hartmut Fischer felügyelete alatt) nem ártott
nekem, és a borjak Dr. Andreas Kalckerrel (könyv CDS/MMS - Heilung ist
möglich) sem. Éppen ellenkezőleg - a tenyésztő hatalmas költségeket tudott
megtakarítani az állatai oltására és antibiotikumokra, és több egészséges állatot
tudott felnevelni a vágásig.



1.10 MMS GYIK - Kérdések és válaszok
 
Kérdés: Mennyi a klór-dioxid-oldat eltarthatósági ideje, és hogyan
tudom megállapítani?
A klór-dioxid barnássárga gázként oldódik a vízben. Az oldat általában sárgás
színű. Ha az edény nyitva van, a gáz elég gyorsan távozik, és tiszta oldat marad.
Tehát minél tisztább az oldat, annál kevesebb klór-dioxid van (még) benne, és
annál gyengébb az oldat hatása. A tárolóedény lezárásával és hűtéssel (például
hűtőszekrényben) meghosszabbíthatja az eltarthatósági időt. A CDS általában
nem olyan tartós, mint a CDSplus.
 
Kérdés: Nekem a és a betegség vagy a és a tünet. Hogyan kell adagolni
vagy szedni az MMS/CDSplus-t?
Elnézést, de erre a kérdésre nem tudok, nem szabad és nem is fogok
válaszolni. Filozófiánk az, hogy mindenkinek megadjuk a szükséges
információkat ahhoz, hogy saját maga dönthessen, majd szükség esetén saját
felelősségére elvégezze a klór-dioxiddal történő önkezelést vagy sem.
 
Nem akarunk itt senkinek tanácsot adni vagy lebeszélni, és természetesen nem
akarunk senki helyett sem dönteni. Ez a régi gondolkodásmód, mint az
ortodox orvoslásban: "Maga orvos dönti el, hogy mit, mikor és mennyit kell
szednem. Én csak az áldozati bárány vagyok. " Még az orvosok is úgy találják,
hogy ez a rendszer a legtöbbször túlterhelő számukra.
 
A szájon át szedett klór-dioxid nagyon széles spektrumú hatású, és általában
nagyon jól tolerálható. Legjobb tudomásom szerint még senki sem szenvedett
maradandó károsodást. Az MMS-1000 és a CDS-1000 protokollok az
alkalmazási esetek több mint 90 százalékában teljesen elegendőek a
megelőzéstől a közepes gyulladáson át a krónikus betegségig. Szükség esetén
külső alkalmazásokkal, például fürdőkkel és beöntésekkel kombinálják.
 
Életveszélyes állapotok, például rák esetén sokan használják az 1000 vagy 2000
adagos protokollt is, de gyakran háromszorosára-ötszörösére emelik a
CDSplus napi adagját. Minden más felvételi űrlapra és jegyzőkönyvre csak
nagyon ritka esetekben van szükség. A malária például azon kevés fertőző
betegségek közé tartozik, ahol egyetlen nagy adag (18 aktivált csepp
felnőtteknek és 9 aktivált csepp gyermekeknek) beadásával akár 4 óra alatt el
tudjuk pusztítani a kórokozót. Ez a kérdés nem a tudás, hanem a felelősség
kérdése, mégpedig a személyes felelősségé!



 
Kérdés: Mi a helyzet a "jó" bélbaktériumokkal?
Ha az MMS minden baktériumot megöl, akkor a jó bélbaktériumokat is meg
kell támadnia. Ez a leggyakoribb kifogás az MMS szájon át történő szedése
ellen. A sűrített tapasztalati jelentések azonban azt mutatják, hogy az MMS
nem károsítja a jó bélflórát még hosszabb folyamatos szedés esetén sem. Erre
nincsenek tudományosan bizonyított magyarázataink, de vannak hihető és
logikus magyarázó modelljeink:
 
A klór-dioxid oxidálószer. A hidrogén-peroxid és az ózon nagyon erős
oxidálószerek, és elpusztíthatják a testsejteket, valamint a jó baktériumokat. A
következő gyengébb oxidálószer az oxigén. Testünk sejtjei és jó
bélbaktériumaink (1,45 volt) képesek megtartani elektronjaikat az oxigénnel,
egy erős oxidálószerrel szemben. Ellenkező esetben minden egyes lélegzetvétel
sok ezer sejtet ölne meg a testünkben.
 
A klór-dioxid sokkal gyengébb oxidálószer. Ha tehát a sejtek sikeresen meg
tudják védeni elektronjaikat egy erős oxidálószerrel szemben, akkor még
inkább képesek erre a gyengébb klór-dioxiddal (0,95 volt) szemben. Az
elektronok megtartásának ezt a képességét redoxpotenciálnak is nevezik.
Érdekes módon a legtöbb patogén baktérium (egyébként a patogén
baktériumok gyakran anaerobok és nem használnak oxigént) redoxpotenciálja
alacsonyabb, mint a klór-dioxidé, ezért az MMS először megtámadja őket. Az
MMS alkalmazási protokollokban általában csak olyan koncentrációkat
ajánlanak, amelyeknél a jó bélflóra megmarad.
 
Következtetés: A klór-dioxid nem támadja meg a testsejteket és a "jó"
baktériumokat!
 
Kérdés: Az MMS-nél először vizet tehetek a pohárba, majd NaClO2-t és
aktivátorcseppeket?
Nem! A víz nagyon lelassítja a reakciót! Kérjük, pontosan kövesse a fenti
utasítások szerinti sorrendet! Soha ne tegye az MMS-cseppeket vízbe - 45
másodpercig önmagukban kell reagálniuk, mielőtt vizet adna hozzá.
 
Kérdés: Mennyi vizet kell bevennem az MMS/CDS szájon át történő
adagolásához?
Ez alapvetően ugyanaz. Ha 3 aktivált csepp MMS vagy 1 ml CDS van a
pohárban, és Ön megissza a poharat, akkor mindig ugyanannyi klór-dioxidot
vett be. Ha kevés víz van a pohárban, például 100 ml, akkor erősebb az íze. Ha



sok víz van a pohárban, például 250 ml, akkor enyhébb az íze, de több
folyadékot kell inni.
 
Kérdés: Mi a 10 vagy 50 százalékos citromsav vagy borkősav vagy más
savak keverési aránya?
Erre a kérdésre már nincs válasz, mivel csak a legjobban tolerálható 4-5
százalékos sósavra, mint aktivátorra állapodtunk meg. Itt az arány mindig 1:1.
 
Kérdés: Milyen gyümölcslevekkel, kávéval vagy teával szedhetem az
MMS/CDS-t?
Eközben az MMS bevitele csak tiszta ivóvízzel ajánlott. Még a látszólag tiszta
gyümölcslevekbe is mesterséges (többnyire genetikailag módosított
kukoricából nyert) C-vitamint adnak E számok segítségével és stabilizátorként
feltüntetve, hogy drasztikusan megnöveljék a gyümölcslevek eltarthatósági
idejét. Mivel a C-vitamin és a klór-dioxid kioltják egymás hatását, Jim Humble
és Dr. Klinghardt is csak vízzel együtt ajánlja az MMS/CDS szedését.
 
Egy tipp: Ha az MMS íze és szaga túlságosan megviseli Önt, befoghatja az
orrát, miközben szedi, vagy átválthat a sokkal jobban tolerálható és pH-
semleges CDSplus-ra.
 
Kérdés: Az interneten van olyan utasítás, hogy az aktivált MMS-ben lévő
maradék savat nátrium-hidrogénkarbonáttal semlegesítsem - meg kell
ezt tennem?
Nem, időközben sokan ismét eltávolodtak tőle, mert ronthatja az MMS
hatását. Dr. Oswald azt is javasolja, hogy az MMS túladagolása esetén nátrium-
bikarbonát oldatot vegyünk be ellenszerként.
 
Kérdés: Mikor szedjem az MMS-t és milyen ételekkel inkább ne?
Amikor az MMS-t még kevés és nagy egyszeri adagban szedték, ez a kérdés
fontos volt a jobb tolerálhatóság szempontjából. Mivel az MMS-1000- vagy
CDS-1000-protokollban időközben sokkal kisebb adagokat és akár napi
nyolcszor is beveszik, ma már viszonylag mindegy, hogy étkezés előtt vagy
után vesszük be.
 
Napi nyolcszor éhgyomorra ezután csak böjtkúrával lenne lehetséges. A CDS
palackomat egyszerűen italnak tekintem. Én sem teszem magam a stresszt,
hogy minden élelmiszerről ellenőrizzem, hogy korlátozhatják-e az MMS
hatását. Még ha egyszer meg is ettem egy ananászt, akkor is csak egy kicsit
gyengült a napi nyolc adagból egy adag hatása. Mindez a legkevésbé sem játszik



szerepet ennél a négy-hat hétre tervezett protokollnál. Tehát ebben az esetben
ne gondolkodj túl sokat, hanem folytasd a protokollt!
 
Kérdés: Megállhatok egy időre az 1000-es protokoll közepén?
Igen, mivel ez egy tisztító program, nem kockáztatod az összes sikert, mint az
antibiotikumok esetében, csak azért, mert személyes vagy szakmai okokból
abba kellett hagynod. Csak folytasd, amikor újra tudod.
 
Kérdés: Jobbak-e az üvegpalackokban lévő termékek, mint a műanyag
palackokban?
Az MMS-mozgalom kezdetén néhány gyártó/szolgáltató tudatlanságból PET-
palackokba (polietilén-tereftalát) töltötte a nátrium-kloritot és az aktivátort,
amelyek idővel törékennyé váltak és szétrepedtek. Ma már nem ismerek olyan
beszállítót a német nyelvterületen, aki ezt a hibát elkövetné. A HDPE (nagy
sűrűségű polietilén) jóváhagyott anyag ezeknek a termékeknek a gyártásához,
ezért a legtöbb gyártó HDPE palackokban is kínálja termékeit. A HDPE-
palackok előnye, hogy nagyon könnyűek, és ami a legfontosabb, törhetetlenek.
Ez szintén nagyon hasznos és fontos a lúgok és savak mint összetevők
esetében.
 
Az üvegpalackokat használó szállítók gyakran azt a benyomást keltik, hogy
termékeik valahogy tisztábbak vagy egészségesebbek. Fontos tudni, hogy az
élelmiszeripari minőségű nátrium-klorit és sósav oldatokat a vegyipar csak
HDPE-kaniszterekben vagy HDPE-hordókban gyártja, tárolja és szállítja. Ha a
beszállító telephelyén üvegpalackokba töltik őket, az nem javítja a minőséget.
 
Dr. Andreas Kalcker kifejezetten figyelmeztetett az üvegpalackban,
üvegpipettával ellátott DMSO ajánlatok ellen. Az üvegpipetta dugattyúja
gumiból vagy gumipótló anyagokból készült, amelyek mindegyike nem
alkalmas DMSO-hoz. Ez a dugattyú feloldódna, a mérgező komponensek vele
együtt oldódnának, és külső kezelés esetén a bőrbe is bejutnának.
 
Ez vonatkozik néhány üvegpipettával ellátott CDL ajánlatra is, amelyek
gumiszerű dugattyúval vannak ellátva. A szem-, fül- és orrcseppek rövid távú
beadásához tökéletesen elfogadható az ilyen dugattyús cseppentő használata,
de a klór-dioxid-oldatot nem szabad tartósan lezárva tárolni ilyen
cseppentővel.
 
Kérdés: Akkor miért ajánlott mindig zárható üvegpalackot használni a
Protocol-1000-hez?



A klór-dioxid termékek beszállítói ma már nagyon jól ismerik a PET és a
HDPE közötti különbséget. Ezt a különbséget azonban nem minden laikus
ismeri fel elsőre, és hibákat követ el, például ha otthon bármilyen üres
műanyag italos palackot akar használni. Ezért mi biztosra megyünk, és egy
zárható üvegpalackot ajánlunk, mint amilyen az IKEA-ban kapható, az 1000
protokoll napi adagjához ;-)
 
Kérdés: Mi a helyzet az étrend-kiegészítők vagy gyógyszerek és az
MMS/CDS egyidejű szedésével?
Eddig nem tudunk semmilyen kölcsönhatásról, kivéve az MMS vagy a klór-
dioxid és a C-vitamin/nátrium kölcsönös semlegesítését. Dr. Klinghardt az
MMS-/CDS-1000 protokollt reggel például 18 óráig ajánlja, és három-négy óra
múlva, tehát 9-22 órától ad minden táplálékkiegészítőt és szükség esetén a
szükséges gyógyszereket. Mivel a klór-dioxid általában csak egy-két órán
keresztül hat a szervezetben, mielőtt közönséges sóra, vízre és oxigénre
bomlik, ennek az időintervallumnak elegendőnek kell lennie az eddig
ismeretlen, de lehetséges kölcsönhatások elkerülésére.
 
Kérdés: Szedhetem-e az MMS-t amalgámtömésekkel a fogaimban vagy
fémből készült mesterséges protézissel a testemben is?
Valószínűleg a kis mennyiség és a rövid hatástartam miatt a szervezetben lévő
fémből készült fogtömések, hidak, műfogsorok és implantátumok
károsodásáról eddig nem érkezett jelentés hozzánk. Ha igen, akkor az MMS
például az amalgámtömésből felszabaduló higanyt vízben oldódó fémsóvá
oxidálná, amely a vesén és a vizeleten keresztül kiürülhet. A CDS vagy
CDSplus még kevésbé tűnik károsnak, mint az MMS az újonnan kialakult pH-
érték miatt.
 
Az amalgámtömésekről csak annyit tudok, hogy a legtöbb, nehézfémeket
eltávolító kelátor kivonja a higanyt az amalgámtömésekből. Vannak azonban
olyan természetes kelátorok, amelyek ezt nem teszik meg, mint például a
HMD™ (www.detoxmetals.com).
 
Kérdés: Miért van már a legkisebb MMS/CDS beviteltől is nagyon erős
hányingerem, hányásom vagy hasmenésem?
Ez ma már ritka, és több oka is lehet. Egyrészt egy nagyon ritka klórallergia is
előfordulhat. Másrészt a test nagyon erősen csírázhat, és ez az egy adag
MMS/CDS sokkal több baktériumot ölt meg, mint más embereknél. Ez a
magas koncentrációjú bakteriális hulladék a vesék és a máj túlterhelése miatt
mellékhatásokat vált ki. Ilyen esetekben szedjen természetes gyógynövényes



méregtelenítőt, például LAVAGE-t, amely segít megnyitni a méregtelenítő
szerveket, például a májat, a vesét és a nyirokereket (www.detoxmetals.com).
 
Egy másik ok lehet az aktivátor, ha az ajánlott sósav helyett citromsavat,
borkősavat stb. használt. Vannak, akik nagyon túlsavasodottak, és nagyon
hevesen reagálnak az MMS-ben lévő maradék savra - itt inkább a pH-semleges
CDSplus-ra kellene váltani.
 
Utolsó lehetőségként előfordulhat, hogy parazitafertőzése van. A paraziták
nagyon hevesen reagálnak a klór-dioxidra, tömegesen szaporodni kezdenek, és
pánikszerűen kibocsátják béltartalmukat a szervezetünkbe. A paraziták ezen
kiválasztási termékei, mint például az ammónium, a formaldehid, a hisztamin
és a manilin, idegméregként hatnak immunrendszerünkre, ezért heves
mellékhatásokat válthatnak ki. Itt egy parazitakúra, például a Dr. Andreas
Kalcker szerint (lásd a Back2Balance című könyvet) lenne javallott.



2. Az MMS sikerei az emberekben
 
Számos tapasztalat és sikerjelentés van, például megfázás, influenza, EHEC,
sertésinfluenza, madárinfluenza, AIDS, hepatitis, herpesz, tuberkulózis,
vérmérgezés (szepszis), ételmérgezés, tetanusz, fertőző gyermekbetegségek,
lábgomba, bélgomba, cukorbetegség, nyitott láb, rák, hajsejtes leukémia, száj-
és torokgyulladás és különösen a fogak gyulladása esetén.
 
Időközben világszerte számtalan jelentés áll rendelkezésre, amelyeket sajnos
még senki sem gyűjtött össze és értékelt szisztematikusan. Ez néha megmutatja
a magánegészségügyi mozgalom korlátait. Magam is több laboratóriumban
megerősített maláriafertőzéssel kapcsolatos megismételhető sikerekről
számoltam be az afrikai segélyprojektek egyik alkalmazottja által.
 
Van egy nagyon jól dokumentált esetem egy életveszélyes hajsejtes leukémia
teljes gyógyulásáról is egy workshop résztvevőjétől. Még az olyan betegségek
esetében is, mint a Karib-térségben jelenleg elharapózó Chikungunya-láz,
amelyre a hagyományos orvoslásnak egyelőre nincs gyógymódja, vannak
biztató sikertörténetek.



2.1 MMS és rák
 
Az ortodox orvostudomány szerint a rák a családi (genetikai) hajlam és az
életmódbeli kockázati tényezők, például az étkezés, az ivás, a sport, az alkohol,
a nikotin és újabban a stressz révén alakul ki. E meglehetősen általános és
értelmetlen statisztikai megállapításokon kívül a hagyományos orvoslás nem
tudott következetes, részletes és logikus modellt bemutatni a rák kialakulására.
 
Azon tűnődöm: ha nem ismerjük a probléma eredetét, hogyan várjuk el, hogy
értelmes kezelési terápiát dolgozzunk ki? Már jóval az MMS-mozgalom előtt is
számos hihető elmélet született a rák eredetéről az alternatív gyógyászat
területén. Közel kétszáz évvel ezelőtt Louis Pasteur megfogalmazta az
egészséges, csíramentes test és a kívülről érkező gonosz baktériumok
modelljét, amelyek behatolhatnak és megbetegíthetik az embert. Ezzel
szemben akkori ellenfele, Pierre Jacques Antoine Béchamp sokkal helyesebb
volt abban, hogy a mikrobák mindenütt jelen vannak, és lehetővé teszik az
életet, illetve alkotják az életet.
 
A belső környezet volt az, amely bizonyos mikrobákat arra késztetett, hogy
elszaporodjanak, és ténylegesen megváltoztassák morfológiájukat, amit
Béchamp pleomorfizmusnak nevezett.
 
De még Pasteur is igazat adott ellenfelének halálos ágyán azzal a mondattal,
hogy "A mikroba semmi, a környezet minden".
 
Ahelyett, hogy antibiotikumokkal harcolnánk a baktériumok ellen (ami, mint
köztudott, antibiotikum-rezisztenciához vezet), a környezet szabályozásával
megteremthetnénk az alapját annak, hogy ezek a baktériumok eleve ne
alakuljanak ki vagy szaporodjanak el.
 
A belső környezet a belső környezetünk jellemzőire utal, mint például a
toxicitás szintje, a gyulladás szintje, a szövetek pH-változásai, a parazita- és
mikrobiális terhelés szintje, az elektromágneses mezők, például az 5G és
hasonlók. Mindezek a tényezők megváltoztathatják a szervezetünk belső
környezetét, és a mikrobák jóindulatúból virulens vagy patogén (betegséget
okozó) formát ölthetnek.
 
Ezeket az elképzeléseket később több kutató továbbfejlesztette. Prof. Dr.
Günther Enderlein többek között pleomorf (alakváltó) csírákat fedezett fel a



vérben, amelyek a testsejtekből baktériumból baktériummá, gombává és vissza
tudnak fejlődni, a miliőtől függően.
 
Az alternatív gyógyász Ekkehard Sirian Scheller felfedezte, hogy a vérben is
vannak álcázott gombák és paraziták. Számos ráktípusnál úgy tűnt, hogy ezek
is ok-okozati összefüggésben állnak a kialakulással. Dr. Tulio Simoncini
rákgyógyász már régen rájött, hogy a daganat magjában Candida-albicans
gombák találhatók, és sikeresen kezelte őket 25 százalékos nátrium-
bikarbonátos nátrium-hidrogénkarbonátos oldattal.
 
Túl sok gomba fejlődik a zavart miliő miatt. A szervezet nem képes ezeket sem
eléggé eltávolítani, sem megemészteni, sem kiválasztani a méregtelenítő
szerveivel, a májjal, a vesével, a tüdővel, a belekkel és a bőrrel. A szervezet
tehát egy zseniális életmeghosszabbító lépésre szánja el magát: beburkolja a
gombákat. Így mindketten - emberek és gombák - tovább élhetnek egymás
mellett anélkül, hogy veszélyeztetnék egymást.
A testnek ezt az intelligens megoldását, a tokozást a hagyományos
orvostudomány degenerált daganatnak nevezi, és agresszívan támadja.
 
Érdekes módon sok sebész úgy találta, hogy a daganat nem terjed addig, amíg
nem vágják meg. A hagyományos orvoslás szerint a rákos sejtek kiszabadulnak
a háromdimenziós falazatukból, vándorolnak a szervezetben, és valahol új
áttéteket képeznek. Sok kutató elismeri, hogy még soha nem látták ezeket a
vándorló rákos sejteket. Amikor azonban a laboratóriumban egy Petri-
csészében megdörzsölünk egy gombakultúrát, mindenütt új gombatelepek
bukkannak fel. Így sokkal valószínűbb, hogy ezek a "kitört" gombák új
kolóniákat alkotnak, amelyeket viszont a szervezet új "áttéteket" képezve
bekapszuláz.
 
A sok MMS sikertörténet a rák különböző típusainál és stádiumainál azt
sugallja, hogy Enderlein professzornak és Dr. Simoncininek igaza volt. Az
MMS ugyanis a szervezetben lévő gombákat is megbízhatóan elpusztítja.
Akkor az is megmagyarázható, hogy miért zsugorodik a daganat (a beburkolt
gomba) az MMS alkalmazásával. Az MMS azonban úgy tűnik, hogy számos
ráktípusnál többféleképpen is egyértelmű javulást eredményez. Egyrészt tudnia
kell, hogy a rákos betegek általában ritkán halnak meg közvetlenül a rákba.
Általában máj- vagy veseelégtelenségben halnak meg, mert ezek a
méregtelenítő szervek már nem tudják a másodlagos fertőzések
sejtméreganyagait eltávolítani, és a szervezet miliője teljesen felborul.
 



Ráadásul a kemoterápiában részesült emberek immunrendszere teljesen
elpusztult, így a szervezetben sok olyan mellékfertőzés alakul ki, amelyek
kiválasztási termékként toxikus sejtmérgeket termelnek. Ezek hatására a beteg
ember még betegebbnek és gyengébbnek érzi magát.
 
Az MMS gyorsan megszünteti ezeket a másodlagos fertőzéseket, és ezáltal
oxidálja és eltávolítja a salakanyagok és sejtméreganyagok nagy részét. Ráadásul
oxidatív lények vagyunk, hiszen oxigént lélegzünk, és így cukrot égetünk. A
krónikusan beteg emberek, különösen a rákos betegek energiaegyensúlya
azonban nagyon alacsony szinten mozog. Az MMS aktiválja a
mitokondriumokat, a sejtek erőműveit, így az oxidatív folyamatok újra
beindulnak, és az embernek ismét több energia áll rendelkezésére.
 
A rák fő oka, hogy a normális sejtekben a légzést a cukrok erjedése
helyettesíti.
 
A rákos sejtekben a mitokondriumok kikapcsolódnak, a sejtek alkoholos
erjedéssel nyerik az energiát, és még inkább savasítják a környező szöveteket,
ami elősegíti a rák növekedését. Úgy tűnik azonban, hogy a mitokondriumok
MMS általi aktiválása programozott sejthalált (apoptózist) eredményez a rákos
sejtekben - ezt a hatást a klór-dioxid rokonával, a diklór-acetáttal (DCA)
végzett kísérletek során is megállapították.
 
Bár ez az önpusztító mechanizmus a természet által minden sejtbe be van
építve, így az elfajzott sejtek megölik magukat, a rákos sejtekben ez a
mechanizmus blokkolva van. Az új rákterápiák minden modern megközelítése
ezt az apoptózist próbálja specifikusan kiváltani anélkül, hogy az egészséges
sejteket károsítaná. Az MMS úgy tűnik, hogy a felszabaduló aktív oxigén
mellett ezt a feladatot is ellátja. Sokan használják az MMS-t rákos
megbetegedéseknél is párhuzamosan az ortodox gyógyszerekkel, akkor
azonban két-négy órás időintervallummal.
 
Úgy tűnik, hogy az MMS e többszörös hatása az oka annak, hogy sok
krónikusan súlyos beteg és rákos beteg már az önkezelés első napjait követően
újra tiszta elmével, energiával és harci kedvvel teli. Természetesen a rák nem
tűnik el három nap alatt, de a sok legyengítő másodlagos fertőzés a
méreganyagokkal együtt semlegesül, és így a máj és a vese tehermentesül.
Ezenkívül sokkal több oxigén és ezáltal sokkal több energia van a
szervezetben.
 



Az MMS így rövid távon több életminőséget és élettartamot biztosít.
 
Az, hogy az MMS és szükség esetén az MMS2 váltakozó alkalmazása mennyi
ideig tartson a rák legyőzése érdekében, természetesen mindig az egyedi esettől
függ. Ezenkívül a terápiába mindig be kell építeni más kísérő intézkedéseket is,
fizikai, de mindenekelőtt lelki-érzelmi szinten. Nagyon gyakran egy mentális-
érzelmi konfliktus vagy trauma a betegség tényleges kiváltója.
 
Az MMS-sel esetleg el lehet tüntetni egy daganatot - de vajon gyógyultnak
tekinthető-e az ember? Sok embert már teljesen egészséges módon kezeltek
hagyományos vagy alternatív gyógymódokkal, és gyakran egy-két év múlva
visszaestek, úgynevezett recidívák jelentkeztek. Ez általában akkor történik, ha
csak a testet kezeltük, az ok-okozati problémák még mindig fennállnak, és
ismét elősegítik a betegség kialakulását.
 
Második könyvemben, a Back2Balance-ben szeretnék részletesen foglalkozni egy
általam összeállított holisztikus rákterápiával. A harmadik könyv, a
Back2Health, a spirituális-érzelmi technikákról szól, és arról, hogy ezek
segítségével hogyan lehet megtalálni és feloldani az okozó régi terheket.
Szerencsére egyre több technika létezik ezen a területen, amelyekkel ma már
nagyon rövid idő alatt drasztikus eredményeket lehet elérni.
 
A rák esetében még mindig van néhány friss felfedezés, amit figyelembe kell
venni. Egyrészt a fejlesztője szerint a PSA-teszt nem mond semmit a rákos
megbetegedésekkel való kapcsolatról. A hagyományos orvoslás azonban éppen
ezt a tesztet vette alapul annak eldöntésére, hogy a prosztatarák kezelésre
szorul-e vagy sem.
 
Ezreket ijesztettek meg és kezeltek teljesen feleslegesen az évek során. Úgy
tűnik, hogy a mellrák téves diagnózisa és ezáltal a felesleges kezelések száma is
hasonlóan magas volt. Úgy tűnik, hogy a megelőzés itt inkább
marketingeszköz volt a drága berendezések gazdaságosabb kihasználása
érdekében.
 
Tapasztalatom szerint azonban a rákból való felépülés legfontosabb lépése az,
hogy kilépjünk a félelem illúziójából. A félelem kizökkenti az embert a
középpontjából és az egyensúlyából, és így az erejéből is. Ráadásul a
gondolatok ereje miatt az ismétlődő negatív gondolatok negatív kimenetelű
önbeteljesítő jóslatokhoz is vezetnek.
 



Tények:
- Wikipédia bejegyzés Prof. Dr. Günther Enderleinről
- Könyv A fel nem ismert barát vagy az ismeretlen ellenség, Maria-M. Bleker
- Könyv Candidalism, Ekkehard Sirian és Sabine Scheller
- Könyv A rák egy gomba, Dr. Tulio Simoncini
- A PSA-prosztatarákszűrés veszélyes átverés
- cikk Milliókat kezeltek tévesen "rákos" betegséggel



2.2 MMS és Alzheimer-kór, Parkinson-kór és demencia
 
A legújabb eredmények szerint, különösen a világhírű alternatív orvos, Dr.
Klinghardt, de az ismert gyógyító, Uwe Karstädt szerint sem kell olyan sokáig
keresgélni a járványszerűen terjedő betegségek ominózus új eredetmodelljeit.
Nagyon valószínű, hogy ezeket egyszerűen a nehézfémekkel, alumíniummal,
glifozáttal (rovarölő szer) és más környezeti mérgekkel való mérgezés okozza.
 
Mivel az élelmiszereink és a környezetünk ma már nagyon erősen szennyezett
ezekkel a mérgekkel, a betegek mindig fiatalabbak, mert a hordó szó szerint
gyorsabban megtelik. Az elsőszülött automatikusan az anya
nehézfémterhelésének körülbelül felét kapja. A higany például felhalmozódik
az ideg- és agysejtekben, és tönkreteszi azok szigetelő zsírbevonatát.
 
Így ezek az idegek már egyáltalán nem vagy teljesen koordinálatlanul tüzelnek.
Az MMS oxidáló hatással van a nehézfémekre, és képes azokat vízben oldódó
sókká alakítani, amelyeket a vesék ki tudnak választani. Vannak azonban jobb
eszközök és módszerek a nehézfémek eltávolítására, amelyeket a Back2Balance
című második könyvben ismertetünk.
 
Egy teljesen természetes és tudományosan kutatott termék, amely
intracelluláris kelátorként (a sejtek belsejéből vonja ki a mérgező fémeket)
működik, a HMD™, és kíméletesen és hatékonyan távolítja el a nehézfémeket.
Több mint tizenkét éve van a piacon, és világszerte számos gyakorló orvos
tesztelte (www.detoxmetals.com).
 
Egy új tanulmány szerint a különleges rágóbaktériumok állítólag szerepet
játszanak az Alzheimer-kór, a cukorbetegség és a szívroham kialakulásában. Ez
ismét megmagyarázná az MMS/klór-dioxid szélessávú hatását oly sok
betegségben.
 
Tények:
- Könyv Mérgezés helyett méregtelenítés, Uwe Karstädt
- Könyv A méreg az agyunkban, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.3 MMS mentális zavarok, kiégés és depresszió esetén
 
Amikor a második világháború után hazatértek az úgynevezett
törmelékasszonyok, a házat gyakran szétbombázták, a férj elesett, a fiú eltűnt.
Mindezen lelki szenvedésen felül nem volt mit enni. E nők közül azonban csak
kevesen szenvedtek mentális zavarokban. Az emberek természetüknél fogva
már elég sokat kibírnak.
 
Manapság elég csak egy kicsit élesen ránézni sok kortársunkra, és máris kiégés,
depresszió vagy más mentális problémák jelentkeznek náluk. Ennek nem
feltétlenül az az oka, hogy a mai emberek kevésbé ellenállóak, egyszerűen csak
mérgezettek, különösen, ha a nehézfém-mérgezés mellett a bélrendszer is
károsodott, például egyensúlyzavar vagy szivárgó bél szindróma miatt.
 
A saját testemen vettem észre, hogy a súlyosan sérült és ezért érzékeny
bélrendszerem idején a pszichém is nagyon vékonybőrű és érzékeny volt. A
bélrendszeri helyzet javulásával a pszichém is újra megerősödött. Ezen
túlmenően ezen a területen mindig számolni kell parazita terhekkel.
 
Itt is számoltak be nekem olyan esetekről, amikor egy MMS-/CDS-1000-kúra
után a legkisebb paraziták is elhagyták a szervezetet, majd egyértelmű javulás
következett be. Az MMS/CDS azonban itt is csak a nehézfém-kibocsátással és
a bélflóra felépülésével összefüggésben alkalmazható. A bipoláris zavarok
esetében is úgy tűnik, hogy az MMS-nek egyértelműen javító hatása van.
 
Tények:
- DVD Az alumínium dosszié
- Könyv Mérgezés helyett méregtelenítés, Uwe Karstädt
- Könyv A méreg az agyunkban, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.4 MMS és autizmus
 
Amikor Kerri Rivera fiánál autizmust diagnosztizáltak, a nő tagadta, hogy
autista. Nagyon keményen dolgozott az ügyön, és támogató csoportot indított.
Az évek során finomított az étrendjén, és a csoportban két gyermeket szinte
tünetmentessé tett. Mivel ez az ortodox orvostudomány korábbi, az autizmus
kialakulására vonatkozó magyarázatai szerint nem lehetett volna lehetséges,
bátorítva érezte magát az úton.
 
Ezután találkozott Jim Humble-lal és Dr. Andreas Kalckerrel az MMS
csoportban. Először is megállapították, hogy a legtöbb szülő mindig csak a
gyermekek oltása után vette észre az autista vonásokat. Itt nyilvánvalóan
összefüggés volt (lásd még a Veszélyes védőoltások című fejezetet). Dr. Andreas
Kalcker azonban csak az ikreknél, akik közül csak az egyiknél alakult ki
autizmus az oltások után, tudta felfedezni a második kiváltó okot, a parazita
hajlamot.
 
A hagyományos orvoslással végzett speciális parazitakúra, kombinálva
alternatív parazitakúrákkal és napi MMS/CDS beöntésekkel, meghozta az
áttörést. Ezt a parazitakúrát részletesebben a Back2Balance című második könyv
tárgyalja. A gyerekek testének tisztításával az ATAC-pontszámuk, az autizmus
mértékének mérése, szintén csökkent.
 
Időközben világszerte több mint 150 gyermek szabadult meg az autizmustól,
és újra vagy először járhat normálisan iskolába, és viszonozhatja szülei
szeretetét. Sem a gyógyszeres kúra, sem az alternatív gyógymódok, sem a klór-
dioxid-oldattal végzett bélbeöntések saját tapasztalatom szerint semmilyen
módon nem fájdalmasak vagy károsak. Ahelyett, hogy ünnepelnék ezt a
szenzációs áttörést, a média képviselői nem tudnak mást kitalálni, mint hogy
kitalált horror-forgatókönyveket kreáljanak, és még a szülőket is megvádolják a
gyermekbántalmazással.
 
Amerikában és Olaszországban például számos kártérítési pert indítottak
sikerrel az oltóanyaggyártók ellen, és az amerikai szabályozó hatóság, az FDA
is elismerte az autizmus és az oltások közötti kapcsolatot.
 
Egyébként Andreas Kalcker szerint az autistáknál sok tünet, például a
kézcsapkodás, parazitáktól származik. Ezek túl sok ammóniát termelnek, amit
az autisták mája nem tud bűzesen lebontani. Ez ellen nagyon jól segít az L-



Ornithin étrend-kiegészítő. Ez is, mint Ornithinaspartat a Hepa-Merz
gyógyszer fő hatóanyaga. por formájában vízben feloldható és megiható,
valamint a sürgősségi orvoslásban intravénásan is beadható. Ez azonnal véget
vet az állandó kézcsapkodásnak. Azonban rendszeresen kell szedni, mivel az
ételek emésztése során minden nap ammónia keletkezik.
 
Tények:
- Könyv Cure Autizmus 1. rész, Kerri Rivera
- Könyv Cure Autizmus 2. rész, Kerri Rivera
- Könyv A gyógyulás lehetséges, Dr. Andreas Kalcker
- Könyv Mérgezés helyett méregtelenítés, Uwe Karstädt
 
Előadások a Spirit of Health 2014-es hannoveri kongresszusán
- Autizmus, környezetszennyezés és méregtelenítés, Dr. Dietrich Klinghardt
- Klór-dioxid, védőoltások és autizmus, Dr. Andreas Kalcker
- Cure Autism, Kerri Rivera



2.5 MMS és túlsúly / yo-yo hatás
 
Amikor az elhízás témájáról van szó, sokan elsősorban a jellem gyengeségére
gondolnak, arra, hogy nem képesek mértéket tartani abban, hogy mit és
mennyit esznek. Ez bizonyos mértékig igaz lehet. De van egy másik, nagyon
érdekes magyarázó modell is, hogy miért van az, hogy egyesek ilyen viselkedést
mutatnak, vagy miért kell minden diéta ellenére a jojó-effektussal
foglalkozniuk, és miért hajlamosak a hízásra.
 
Ez a modell nehézfém-mérgezést feltételez. A nehézfémekkel szemben
szervezetünknek nincsenek emésztőenzimjei, és a méregtelenítő szervek, a máj,
a vese, a tüdő, a belek és a bőr sem tudja a méreganyagokat eltávolítani, vagy
nem megfelelő mértékben. Most a szervezetnek problémája van, mert a
nehézfémek magas koncentrációja a vérben és a szövetekben szinte minden
biokémiai reakciót megzavar, és ezért életveszélyes.
 
Ha tehát a szervezet nem tudja kiválasztani vagy semlegesíteni a számára
mérgező anyagokat, akkor az egyetlen stratégia a biztonságos tárolás marad. A
szervezet tehát zsírsejteket képez a bőr alatt, a lehető legtávolabb a szívtől és
az agytól, és ezekben tárolja a nehézfémeket. A zsír a nehézfémek körül
tárolódik, és a lehető legnagyobb mértékben hatástalanítja azok káros hatásait.
 
A probléma egyelőre megoldódna, ha nem lenne az ember és a tükör vagy a
mérleg. Az ember úgy gondolja, hogy túl kövér, és böjtkúrába és sportolásba
kezd. Egy nehézfém-mérgezéssel nem rendelkező személy nagyon gyorsan
képes diétával és sporttal jelentősen csökkenteni a testsúlyát, és azt a diéta után
is gond nélkül megtartani. A nehézfémekkel mérgezett személy viszont hosszú
ideig nem fog semmilyen hatást észlelni a diétával.
 
Csak akkor jelentkeznek az első sikerek, ha szigorít a diétán és még extrémebb
sportokat űz, mert a szervezet nem akarja feloldani a kellemetlen zsírsejteket és
visszaengedni a nehézfémeket a vérbe. Így a mérgezett személy vagy idő előtt
felhagy a böjtöléssel, és együtt él a túlsúllyal, vagy fokozza az intézkedéseit. Ha
ezután egyértelműen lefogyott, és véget vet a nélkülöző diétának, a kilók
nagyon gyorsan visszajönnek.
 
Nem számít, hogy a diéta után erős vagy gyenge jellemű voltál. A szervezet
kétségbeesetten újra akarja építeni a zsírsejteket, hogy a nehézfémeket újra
biztonságosan lerakja. Itt csak a nehézfém-kibocsátás segít. Az MMS hosszabb



ideig szedve oxidálhatja a nehézfémeket, és így a vizelettel kiüríthetővé teszi
őket, de vannak erre más, hatékonyabb módszerek is. Ezeket a Back2Balance
című második könyvben részletesen ismertetjük a fizikai szintű tisztító
intézkedésekről.
 
Tények:
- Könyv Mérgezés helyett méregtelenítés, Uwe Karstädt
 

2.6 MMS és cukorbetegség
 
A cukorbetegség gyógyításának számos sikeres esete is nagyon jól
dokumentált. De nem azért, mert az MMS kifejezetten e betegség ellen tehet
valamit. Az MMS csak a testet vagy a testnedveket tisztítja meg a betegséget
okozó baktériumoktól. Ha ez ahhoz vezet, hogy a cukorbetegség is
meggyógyul, akkor valószínűleg a baktériumok és a hasnyálmirigy gyulladása
volt a felelős.
 
Ha a kórokozók és így a gyulladás is megszűnik, általában újra elegendő inzulin
termelődik, és az inzulin külső adagolása egyre inkább elhagyható. Aki szeretné
megnézni a számos nemzetközi esettanulmány egyikét, keressen rá a
YouTube.com-on az MMS és a cukorbetegség kifejezésre, vagy nézze meg a több
mint 400 videótesztünket az mms-seminar.com weboldalon.
 
Tények:
- Videó tanúvallomás gyógymód a cukorbetegségre



2.7 MMS és malária
 
2012 végén egy ugandai vöröskeresztes állomáson végzett maláriavizsgálatot
dokumentált három független nemzetközi kameracsapat. Négy nap alatt 781
embert vizsgáltak meg, akik közül 154-en fertőződtek meg maláriával. A
fertőzést először hagyományos malária gyorsteszttel állapították meg, majd
minden pozitív gyanús esetet egyértelműen megerősítettek mikroszkópos
vérvizsgálattal. Néhányan az öt lehetséges malária kórokozó közül kettővel is
duplán fertőződtek.
 
Minden felnőtt egyszeri adagban 18 aktivált cseppet kapott, és minden
gyermek 9 aktivált csepp MMS-t kapott inni. 24 óra elteltével a 154
bizonyítottan maláriás beteg közül csak tizenegynél volt pozitív a maláriateszt.
A többiek tünet- és panaszmentesek voltak. Az a tizenegy, aki fertőzött
maradt, arról számolt be, hogy nem ivott meg mindent, vagy röviddel a bevétel
után hányt. Felügyelet mellett kaptak egy második adagot ugyanabból a
mennyiségből, és másnap már mindannyian maláriamentesek voltak.
 
Ezt a jól dokumentált maláriavizsgálatot azonban egy tévériportban
megkérdőjelezték. Azt állították, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az MMS 24
órán belül meggyógyította volna a maláriát, mivel nem volt jelen orvos, aki ezt
megerősítette volna. Ez az állítás a rendelkezésre álló aláírások, fényképek és
dokumentumok alapján teljes mértékben cáfolható. Másrészt azonban a
televíziós riportban elismerték, hogy az MMS szedése után minden maláriás
beteg valóban tünetmentessé vált. Hogyan kellett volna ennek történnie? A
mai napig az ortodox orvoslás nem képes a maláriás betegeket ilyen rövid idő
alatt tünetmentessé tenni.
 
Tények:
- Malária tanulmány, 2012, Uganda



2.8 MMS és influenza
 
Az influenza különleges eset. Személyesen kérdeztem meg Jim Humble-t, hogy
az MMS vagy a CDS miért vezethet sokaknál az influenza gyors
gyógyulásához, de másoknál alig javít valamit. Jim elmagyarázta, hogy az
influenzának két különböző oka lehet. Az egyik ok a tényleges baktériumok, és
ez az, ahol az MMS segíthet a fertőzés gyors legyőzésében - mondta. A másik
ok gyakran azzal függ össze, hogy az ember túl sokáig túlhajszolja magát
fizikailag és mentálisan, és nem hagyja a testét regenerálódni.
 
Ez az influenza is hasonló tüneteket produkál, de a szervezet ebben az esetben
ragaszkodik ahhoz, hogy megkapja a szükséges pihenést. Így tényleg csak az
ágynyugalom marad. Sőt, később nekem is volt egy ilyen esetem. A Clara 6+6
protokollt este, lefekvés előtt, az influenza első jeleinél alkalmaztam. Sokszor
sikerült egyszerűen megállítanom egy közelgő influenzát. Ezúttal azonban a
fejfájás és a fájó végtagok megmaradtak, és az orr továbbra is folyton folyt.



2.9 Veszélyes védőoltások
 
A korábban nem túl gyakori betegségek, például a hirtelen csecsemőhalál
szindróma, az ADHD, az autizmus, a neurodermitisz, az allergiák és
intoleranciák drámai növekedése egyre világosabban utal arra, hogy a
többszörös védőoltásokkal közvetlen kapcsolat áll fenn. Ezt alaposabban meg
kell vizsgálni.
 
Az elmélet szerint a személyt elölt vírusok részeivel oltják be, immunreakció
alakul ki anélkül, hogy megbetegedne, és így védetté válik egy későbbi valódi
fertőzéssel szemben. Úgy tűnik, ez egyáltalán nem vált be, mert időközben az
emberek hallgatólagosan áttértek az élő oltásokra, ami azt jelenti, hogy
manapság csirketojásból kitenyésztett élő vírusokat adnak be. Úgy tűnik, ez
sem működött, mert most úgynevezett hatásfokozókat kellett hozzáadni az
oltásokhoz, hogy egyáltalán reakciót váltsanak ki a szervezetből.
 
Ezek az aktív erősítők azonban allergiát okozó alumínium- és
higanyvegyületekből állnak, és olyan koncentrációban használják őket, amely
csecsemők és gyermekek esetében 200-szor magasabb, mint a felnőttek
számára ezekre az anyagokra vonatkozó határértékek. Úgy tűnik, hogy még ez
sem elégséges hatású, ezért akár három oltást is beadnak ugyanazzal a
hatóanyaggal.
 
Az ezzel járó következmények, különösen a növekvő testre nézve, valójában
előre láthatóak, mégis teljesen tagadják őket. Mivel az MMS/klór-dioxid
minden ismert vírust biztonságosan elpusztít, a védőoltások értelme teljesen
megkérdőjeleződik. Minden egészséges gyermeket be kell-e oltani minden
ismert kórokozó ellen, annak ellenére, hogy statisztikailag alacsony a
valószínűsége? Vagy elég, ha csak a kevés beteg embert kezelik MMS-szel?



A védőoltásokkal kapcsolatos kritikus kérdések:
 
Miért rekesztik ki és minősítik veszélyesnek az oltásellenzőket vagy az
oltásmegtagadókat? Ha a védőoltások valóban működnének, hogyan
veszélyeztethetik a nem beoltottak a beoltottakat?
 
Miért nem mutatják meg nekem az oltások betegtájékoztatóját?
 
Miért nem láthatják a jövőben az orvosok ezt a betegtájékoztatót?
 
Miért volt szinte minden beteg gyermek megfelelően háromszorosan
beoltva a legutóbbi kanyarójárványok idején?
 
Miért fogadott el Obama egy törvényt, amely minden oltóanyaggyártót
megvéd minden felelősségre vonástól?
 
Miért juttatják be a vakcinákat a szervezetbe az e vírusok számára atipikus
módon (injekció formájában)?
 
Miért oltják be egyáltalán a csecsemőket kétéves koruk előtt? A saját
immunrendszerük, amely tanulhatna valamit az oltásokból, még nem
alakult ki!
 
Miért oltják egyáltalán a kétévesnél fiatalabb gyermekeket, ha a vér-agy gát
még nem alakult ki, és a nehézfémek így közvetlenül az agyba juthatnak?
 
Miért oltották be katonák tízezreit kényszeroltással a szkvalén nevű
gyógyszerrel, és miért szenvednek ma Öbölháborús szindrómában?
 
Miért képez jelenleg annyi oltási tanácsadót az állam a BRD-ben?
 
Miért tartalmazott Bill Gates első vakcinái titokban olyan hormonokat,
amelyek az afrikai nőket terméketlenekké tették?
 
Miért akarja Bill Gates beoltani a harmadik világot a malária ellen? Olcsó és
száz százalékban hatékony terápia az MMS, ugye?

 
Tények:
- Könyv Mi nem oltunk! , Michael Leitner
- Videó Mi nem oltunk! , Michael Leitner



2.10 Az MMS-sikerrel járó betegségek listája
 
Ez egy nem teljes lista a bejelentett sikeres belső és külső gyógyító kezelésekről
MMS, CDS, CDSplus, klór-dioxid és DMSO segítségével. Kiderült, hogy a
civilizáció járványszerűen terjedő betegségeinek többsége valószínűleg
fertőzések, hiányállapotok és mérgezések következménye.
 

AIDS/HIV
Akne
aktinikus keratózis
Allergiák
Allergiás bronchiális aspergillózis
Alzheimer-kór
Amyotrófiás laterálszklerózis ALS
Amőbás lisztérzékenység
Angina
Bechterew-kór
Vérszegénység
Anthrax
Aphthae
Apoplexia
Arthritis
Osteoarthritis
Asztma
Atheroma
Autizmus
Szemészeti betegségek és látászavarok
Autoimmun betegségek
Galandféreg fertőzések
Bazális sejtes karcinóma
Hasnyálmirigy betegségek
Hasnyálmirigyrák
Bazin-kór
Bartonellosis
béta thalassemia minor
Bipoláris zavarok
Hólyagfertőzések
Vérszivacs



Zúzódások
Hipertónia
Lyme-kór
Bronchitis
Mellrák
Masztitisz
Candidamycosis
Chikungunya fertőzés
Krónikus kismedencei fájdalom szindróma CPPS
Krónikus depresszió
Krónikus elhízás
Krónikus fáradtság szindróma
Krónikus vesebetegség
Krónikus limfocita leukémia
Nyaki szindróma
fekélyes vastagbélgyulladás
CORONA/COVID-19 fertőzések
Cushing-szindróma
Dacryocystitis
Vastagbélrák
Hasmenés
Dengue-láz
I. és II. típusú cukorbetegség
Diverticulitis
Talpi szemölcsök
Keringési zavarok
Ekcéma
Eppstein-Barr vírus betegség
Nátha
erythema nodosum
Fibromyalgia
Láz
Források
Méhnyakrák
Ízületi fájdalom/gyulladás
Sárga láz
Giardia lamblia
Köszvény
Gonorrhea



Influenza
Zsindelyek
Hallásvesztés
Hajhullás
Aranyér
Torokfájás
UTI
Bőrkiütés
Bőrgomba
Bőrrák
Élesztőfertőzések
Heliobacter
Hepatitis A, B, C
Herpes labialis, genitalis
herpesz zoster
Palpitáció
Szívritmuszavarok
Gyulladásos szívbetegség
Szénanátha
Humán papillomavírusok (HPV)
Meningitis
Pajzsmirigy túlműködés
Iciatica
Idiopátiás dilatatív kardiomiopátia
Interstitialis cystitis
Rovarcsípések
Szuvasodás
Carpalis alagút szindróma
Szürkehályog
Állkapocsgyulladás
Csontfájdalom
Csontrák
Gégegyulladás
Térdfájdalom
Kötőhártya-gyulladás
Condyloma
Fejfájás
Visszerek
Különböző rákos megbetegedések



Ételmérgezés
Paralízis
Leishmaniasis
Lepra
Leukémia
Leukocitózis
Leukitózis
Tüdőgyulladás
Tüdőrák
lupus erythematosus
Limfómák
Lyme-kór
Gyomorfekély
Gyomor-bélrendszeri fertőzés
Malária
Tonsillitis
Megaoesophagus
Melanoma
Meningitis
Metasztázisok a csontokban
Metasztatikus emlőrák
Migrén
Crohn-betegség
Cushing-kór
Morgellons
MRSA fertőzés
Dupuytren-kór
Szúnyogcsípés
Fáradtság
myeloma multiplex
Sclerosis multiplex (MS)
Izom-reuma
Izomfeszültség
Izomfájdalom
Izomhúzódás
Izomfeszültség
myasthenia gravis
Myocardialis infarctus
Mykoplazma betegségek



Myoma
Köröm gomba
Köröm betegségek
Heg problémák
Orrdugulás
Sinusitis
Kaptárak
Neurodermitisz
Neuropátia
Vesebetegség
Vesekövek
Veseelégtelenség
Nephritis
Norovírus fertőzés
Ödéma
Nyitott láb
Fülgyulladás
Nyelőcsőbetegségek
Csontritkulás
Csontritkulás
Osteosarcoma
Petefészek ciszta
Parodontális
Parazitafertőzés
Parkinson-kór
Parvovírus
csókbetegség
Pick
sinus mycosis
Gombás betegségek
Pollen allergia
Polyarthritis
Prosztatagyulladás
Psoriasis
Q Láz
Nyugtalan láb szindróma
Ingerlékeny hólyag
Irritábilis bél szindróma (IBS)
Retinoblastoma



Reumás fájdalom
Rubeola
Ruhr
Szarkoidózis
Skarlát
Pajzsmirigy betegségek
Bursitis
Nehézfém-mérgezés
Skoliózis
Psoriasis
Sertésinfluenza
Szepszis
Shigellosis (vérhas)
Sarlósejtes vérszegénység
Sinusitis
Gyomorégés
Napallergia
Szájpenész
genitális szájpenész
Gerincferdülés
Feszültség okozta fejfájás
Bechterew-kór
Hangszalagbénulás
Homloküreggyulladás
Homloküreggyulladás
Szifilisz
Tuberkulózis (TBC)
Tetanusz
Trombocitopénia
Tinnitus
Tonsillitis
Trigeminalis neuralgia
Tumorok
Tífusz
Túlsúlyos
Összeférhetetlenségek
bőrégés
bőr leforrázása
Mérgezések



Pitvarfibrilláció
Szemölcsök
Pelenkakiütés
Bárányhimlő
Sebgyógyulási rendellenességek
Vérző íny
Ínygyulladások
Foggyökérgyulladás
Kullancscsípés
Cirrózis
Ciszták
Cisztás fibrózis

 
Ez a lista sem technikailag nem helyes, sem teljes. Ugyanakkor azt mutatja,
hogy a legtöbb betegséget baktériumok vagy mérgezés okozza. A klór-dioxid
mindkettőt biztonságosan kezelheti. Első pillantásra az ember kételkedne
abban, hogy egy gyógymódnak ilyen sokoldalúnak kell lennie. De az MMS
valójában csak a testvizet tisztítja, és a legtöbb betegség eltűnik.
 
Nem állítom, hogy ha a fenti betegségek valamelyikében szenvedsz, az MMS
száz százalékban működni fog nálad. Ehhez számos, bizonyítékokon alapuló,
kettős vak vizsgálatra lenne szükség minden egyes esetben. Emellett a betegség
kialakulásának okai gyakran nagyon sokfélék és egyéniek. Ami az egyiknek
csodálatosan segít, az a másiknak egy kicsit segít, a harmadiknak pedig
egyáltalán nem. Erről bővebben máshol.
 
Számos egyéni jelentés vagy összefoglaló élménybeszámoló létezik azonban,
amelyek legalább reményt adhatnak. Mindenkinek legalább ismernie kellene
ezeket a tapasztalatokat. Akár az MMS-sel való önkezelés mellett, akár ellene
döntünk, mindenki döntsön saját felelősségére.
 
Következtetés: A klinikákon világszerte számos bizonyított és sikeres
MMS/klór-dioxid kezelés létezik. Bizonyítottan kevés a kettős vak vizsgálat,
többek között azért is, mert íz és szag alapján mindenki azonnal meg tudta
különböztetni a klór-dioxid oldatot a hatástalan összehasonlító oldattól.
 
Tények:
- Seegarten klinika Svájc
- malária tanulmány
- Könyv Az MMS kézikönyv, Dr. med. Antje Oswald



- Könyv MMS klinikailag tesztelt



2.11 CDS és a Corona-járvány
 
A válság háttere
A 2020-as év rossz hírekkel kezdődött Kínából. Ott az emberek úgy haltak
meg, mint a legyek az utcákon. Állítólag egy mutálódott kórokozó ugrott át egy
denevérről egy wuhani heti állatvásáron az emberre. Aztán nagyon gyorsan
történt, és hirtelen egy világméretű járványt kaptunk, amely jelentősen
korlátozta a mindennapi életet. Minket itt nem a politikai háttér érdekel, hanem
az egészségügyi szempontok.
 
Sok beteg meghalt légzőszervi szindrómában. Itt a tüdő áll a középpontban, és
valószínűleg az alveolusok oxigénfelvétele zavart szenvedett. 2020 vége felé a
helyzet számomra a következőképpen alakult: Európa számos országában és
különösen Németországban inkább média-, mint egészségügyi világjárvány
volt. Az összes médiumot elárasztották a fertőzöttek és a halálesetek egyre
magasabb számai. Ugyanakkor az alkalmazott PCR-teszt - a feltaláló szerint -
semmiképpen sem alkalmas fertőzés, betegség vagy fertőzésveszély
kimutatására.
 
A 2020-ban Németországban bekövetkezett összes haláleset száma
statisztikailag sem volt magasabb, mint a korábbi években. Ez számos más
európai országra is igaz volt. Számos szakértő tiltakozott, de nem hallgatták
meg őket. Makacsul folytatták a lezárási programot, ezért sokan ezt a
világjárványt plandémiának nevezték. Az első hullámban a kórházak és a
sürgősségi osztályok teljesen kiürültek. Tehát nem lehetett veszélyes vírus
úton. Néhányan inkább egy normális influenzához hasonlították,
komplikációkkal.
 
Dél-Amerika országaiból, például Mexikóból és Bolíviából azonban egészen
más jelentéseket kaptam. Itt állítólag több tízezer ember, köztük több ezer
orvos halt meg. Úgy tűnik, még a professzionális szájvédelem sem tett jót
nekik. Nyilvánvaló, hogy itt más oknak kellett lennie. Hogy ez a Corona-vírus
egy másik változata, egy másik biológiai vagy vegyi fegyver, vagy akár sugárzás
okozta, azt még én sem tudom biztosan megmondani.
 
A legújabb mobiltelefon-szabvány, az 5G is képes a 60 GHz-es tartományban
sugározni - egy olyan frekvencián, amelyen az alveolusok oxigénfelvétele
köztudottan súlyosan károsodik. Mindenesetre a legtöbb betegnél fennállt a
veszélye annak, hogy oxigénhiány miatt megfullad. Néhány orvos itt



emlékezett vissza az Andreas Kalcker által a legtöbb dél-amerikai országban
tartott számos MMS-előadásra. Felvették vele a kapcsolatot, és ő
megerősítette, hogy a CDS segíthet, és biztosan nem árt a betegeknek.
 
Az MMS áttörése csak akkor következett be, amikor néhány orvos, politikus és
tábornok maga is súlyosan megbetegedett, és mindannyian klór-dioxid-oldatok
szájon át történő szedésével gyógyultak meg. Bolíviában még egy olyan
törvényt is sietve elfogadtak, amely kifejezetten engedélyezte a klór-dioxidot a
Covid 19 betegek kezelésére. Az egyetemek ekkor kezdték el nagy
mennyiségben előállítani a klór-dioxidot, és széles körben terjeszteni a lakosság
körében. A napi 160 halálesetről ez végül napi hatra csökkentette a halálesetek
számát. Andreas Kalckerrel ezután ezeknek az országoknak szinte minden
televíziós csatornáján interjút adtak. Viviana Canosa argentin műsorvezetőnő
klór-dioxid-oldatot ivott adása végén, és így nyilatkozott róla: "Nem ajánlom,
csak megmutatom, mit csinálok. «
 
20 ország több mint 4000 orvosa alapította meg a www. COMUSAV.com
nemzetközi szövetséget, mert mindannyian sikeresen alkalmazták a CDS/klór-
dioxid oldatottöbb mint 150 000 COVID-19 betegnél! Négy nap alatt csaknem
száz százalékos gyógyulást értek el ezeknél a betegeknél - mellékhatások nélkül!
Miért van szükség világméretű védőoltásra, ha sikeresen lehet kezelni a
betegeket?
 
Következtetésem: Legalább két különböző kiváltó oka van ennek a
világjárványnak. Egyikük életveszélyes vagy halálos. Az, hogy a betegség
fertőző-e, vagy a harci anyagok vagy a sugárzás terjedése váltja ki, végső soron
lényegtelen. Klór-dioxiddal megelőzhető és akut módon elhárítható a veszély,
és biztonságosan túl lehet élni ezt a támadást.
 
Tehát mostantól kezdve azt tanácsolom mindenkinek, aki ezt olvassa, hogy
töltsön fel elegendő mennyiségű klasszikus MMS-t és CDS/CDSplus-t.
Amikor a zárlatok újra kezdődnek, a csomagküldő szolgálatok túlterheltek
lesznek, vagy egyszerűen leállnak egyes országok esetében, mint az első hullám
során. Tehát biztosítsa készletét most!
 
 
A klór-dioxid valóban hat a koronavírusokra?

Akár hisz az MMS/klór-dioxidban, akár nem, itt van néhány alkalmazás,
amelyet bárki - még a legádázabb MMS-kritikusok is - megtehet saját maga és



családja védelme érdekében. Azt, hogy a klór-dioxid nagyon alacsony, 40 ppm
(frissítve: nem 3 ppm) (parts per million) koncentrációban biztonságosan
elpusztítja a koronavírusokat, egy kínai tanulmány bizonyította. A tanulmány,
amelynek címe Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-associated
coronavirus, 2005 júniusában készült, és csak az addig ismert összes
koronavírusra vonatkozott. Igen, a tanulmány csak azt bizonyította, hogy a
klór-dioxid, még ha csak kis mennyiségben is, in vitro képes a vírusokat a
vérben, a vizeletben és a székletben eltávolítani. Ezek a sikerek in vitro, a
testen kívül történtek! Mindazonáltal, tudományos szempontból nézve, nagy és
jogos remény van arra, hogy in vivo, azaz a szervezeten belül is segíthet. A
klór-dioxid mindenesetre nagyon jó fertőtlenítőnek tűnik a Corona-vírusok
ellen. A tanulmány a www.mms-seminar.com weboldalon található.
 
Alapvetően az MMS/klór-dioxid, ahogyan azt ebben a könyvben eddig leírtuk,
a mindennapi élet számos területén használható fertőtlenítésre. Néhány példa
az alábbiakban található. A részletes alkalmazásokat a könyv megfelelő
fejezetei részletesen ismertetik.
 
élelmiszer fertőtlenítése
Egyes országokban klór-dioxidot használnak gyümölcsök, zöldségek, húsok és
halak sterilizálására. Például töltse meg a tiszta konyhai mosogatót hideg vízzel,
aktiváljon kb. 10 csepp MMS-t 45 másodpercig, majd adja hozzá a vízhez.
Most egy-két percre belemártjuk az ételt. Most már teljesen fertőtlenített, és ha
a glifozát (amelyet gyakran közvetlenül a betakarítás előtt permeteznek) még a
zöldségeken volt, az is eloxidálódott. Kis kellemes mellékhatás: a fejes saláta és
az uborka most már több mint 10 napig eláll a hűtőben, és még mindig frissen
szedett, ropogós.
 
 
Tárgyak és felületek fertőtlenítése
Erre a célra az MMS és a CDS, CDL, CDSplus egyaránt használható
fertőtlenítőszerként. Az esetleges túladagolás ártalmatlan. Tehát például 20
aktivált csepp MMS egy liter hideg vízre. Kérjük, törölje át a tárgyakat a klór-
dioxid-oldattal, és hagyja, hogy az körülbelül 30 másodpercig reagáljon.
 
Fertőtlenítse az autókat és a helyiségeket
Ez csak a klasszikus MMS-sel lehetséges, a CDS, CDL vagy CDSplus
fertőtlenítőszerrel nem! Fontos: A helyiségekben vagy például az autóban a
gázosítás alatt ember vagy állat nem tartózkodhat! Kérjük, utána jól
szellőztessen! Itt a két anyagot összekeverik (kb. 20-30 cseppet mindegyikből),



és nem adnak hozzá vizet, így folyamatosan keletkezik a klór-dioxid gáz, amely
eloszlik a zárt térben, és már kis koncentrációban mindent fertőtlenít.
 
Fertőtlenítse a szennyest, a mosógépet és a szárítógépet.
Normális esetben a mosószer és a hőmérséklet elegendő ahhoz, hogy sok
baktériumot elpusztítson. Ha még mindig biztosra akar menni, vegyen például
6 aktivált csepp MMS-t vízzel, és öntse a keveréket az utolsó öblítési ciklusba.
A szárítógéphez mártson egy ruhát egy kis mennyiségű ilyen oldatba, dobja be
az üres szárítógépbe, és indítsa el a futást. Ez fertőtleníti a készülék összes
légcsatornáját. Ezután a készülékeknek semleges és újszerű illata lesz.
 
Kézfertőtlenítés
A biztonság kedvéért legalább 30 ppm-et ajánlunk. Ilyen vizes klór-dioxid-
oldat használható kézmosásra. A legjobb módja ennek egy pumpás szórófejes
flakon: fújjon néhány fújást a kezébe, és dörzsölje be.
 
Fertőtlenítse az arcot
Ugyanezt a spray-t csukott szemmel az arcra is lehet fújni és bedörzsölni.
 
 
fertőtleníti a szemet
Egy kínai orvos azt mondta, hogy állandóan szájvédőt viselt, és mégis
elfertőződött. Gyanítja, hogy a szemén keresztül fertőződött meg. Itt egy
nagyon gyenge CDS-oldatot lehet készíteni - kérjük, ne MMS-oldatot, mert az
oldatban savmaradványok vannak. Egy 10-20 ml-es pipettás üvegbe például 1-
2 ml CDS-t veszünk. Most cseppentsen 1-2 cseppet mindkét szemébe, és
várjon 1-2 percet. Nem a klór-dioxid miatt ég, hanem azért, mert az oldat nem
tartalmaz sót. A normál csapvíz is égeti a szemet, például zuhanyzáskor.
 
fertőtleníti a szájat és a torkot
Mindenkinek, aki kapcsolatba került más, potenciálisan fertőzött emberekkel,
vagy hosszú ideig tartózkodott egy helyiségben, ki kell öblítenie a száját és a
torkát.
 
Levegő, légutak és hörgők fertőtlenítése
A mélyebb légutak a hörgők és a tüdő. Ehhez ismét használja az oldatot a
pumpás szórófejjel, és permetezzen ködöt a levegőbe. Most lélegezze be ezt a
ködöt. Ez 3-5 alkalommal megismételhető.
 
testtisztítás, belső



Eddig a pontig minden MMS-szkeptikus még mindig követheti anélkül, hogy
fel kellene adnia álláspontját. De mi van akkor, ha egy kórokozó egyszer már
bekerült a szervezetbe, és nem áll rendelkezésre megfelelő gyógyszer vagy
védőoltás? Még ha ezek az egyik napról a másikra kifejlesztett gyógyszerek és
oltások rendelkezésre is állnak, mennyire biztonságosak az egyébként
hosszadalmas vizsgálatok nélkül? Ezért minden egyes ember számára lehet
értelme a Jim Humble szerinti önirányított önterápiának. Ezt mindenkinek
magának kell eldöntenie. Annak érdekében, hogy az ember ne tegyen itt semmi
rosszat, és ne ártson magának, feltétlenül szükséges, hogy ezt az ingyenes e-
könyvet teljesen átolvassa.
 
Fertőtlenítse a maszkokat
Nem kell mindig nagy költséggel mosni a szövetmaszkokat. A klór-dioxiddal
történő fertőtlenítés sokkal gyorsabb. Egy-egy kis üvegtálban 4-5 cseppet
aktiválunk, és nem adunk hozzá vizet. Ezután tegye a maszkokat e tál mellé, és
fedje le az egészet egy nagyobb salátástállal. Körülbelül 10 perc elteltével a
maszkot a gáz száz százalékban fertőtleníti.
 
Tények:
Link a tanulmányhoz
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 



3 MMS sikerek állatokkal
 
Az emberekre vonatkozó MMS-alkalmazások általában átvihetők az állatokra,
néhány speciális jellemzőtől eltekintve. Sok érdeklődő adott MMS-t az
állatainak kétségbeesésből, már reménytelen esetekben (az állatorvos
lemondott róla). Aztán, amikor csodálkozva látták, hogy milyen jól működik,
gyakran úgy döntöttek, hogy maguk is használják. Mivel már jó ideje nem
tartok háziállatot, ebben a témában Steffi Rein szakértői tanácsot kértem. Ő az
alapítója és adminisztrátora az állatoknak szóló Facebook MMS csoportnak
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/), és energetikai
állatkommunikációt, valamint más alternatív gyógyító módszereket kínál
állatoknak (http://www.energetik-sr.de). Az alábbiakban összefoglaljuk
tapasztalatait és ajánlásait.
 
Az MMS és a CDS felelős használatára vonatkozó fontos megjegyzések
Kérjük, soha ne keverje össze az MMS-t és a CDS-t, a CDS-t sokkal nagyobb
adagban adagolják. Sem az aktivált MMS-t, sem az egyes komponenseit nem
szabad tisztán adni, mert korrodálhat (savtartalom), ezért mindig vízzel
hígítsuk! A CDS viszont pH-semleges oldat, de szintén vízzel hígított. Az így
felhígított oldatot gyakran kanül nélküli fecskendőbe töltik, és szájon át adják
be az állatoknak.
 
Az MMS és a CDS nem tartozik a takarmányba!
Ha az állat nem szereti tisztán elfogadni a vizes klór-dioxid-oldatot, akkor
keverje azt húslevesbe vagy tejszínbe. Kérjük, először mindig állítsa le a
klasszikus MMS aktiválását víz hozzáadásával, majd adja hozzá a fenti
folyadékok egyikéhez. Steffi a CDS-t is újra felhígítja egy kis vízzel.
 
Szükséges vízmennyiség
Azt javasolja, hogy 1 csepp aktivált MMS-ből legalább 10 ml vizet adjunk az
állatoknak, jobb esetben többet. Minél magasabb a cseppek száma, annál több
vizet kell hozzáadni. Tapasztalatai szerint az embereknek és a nagytestű
kutyáknak általában nincs szükségük 2 csepp MMS-nél többre, vagy legfeljebb
4 ml CDS-re egyetlen adagban. A CDS esetében ez a gyártótól függ. A nem
stabilizált CDS-hez például 4 csepphez csak 1 ml vízre van szükség, a
stabilizált CDSplus-nak azonban ehhez a 4 csepphez legalább 2 ml vízre van
szüksége az íze miatt.
 
Adagolási ajánlások
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Mindig a legkisebb mennyiséggel kezdjük, majd lassan növeljük. Az, hogy
mennyi ideig kell adni az MMS/CDS-t, a betegségtől és az állat általános
állapotától függ. Fiatal és fitt állatoknak egy-két hétnél tovább soha ne adjuk.
Tehát a védelmi rendszer is hozzájárulhat. Ha daganatos betegség stb. miatt
hosszabb ideig kell adni, azt javasolja, hogy körülbelül három hét után tartsunk
szünetet, hogy a szervezetet antioxidánsokkal lássuk el, majd kezdjük újra a
legkisebb mennyiségű MMS-sel vagy CDS-szel. Általában napi két-három
MMS-adás elegendő, mivel az MMS az állatok gyomrában is képes gázosodni,
akár a hétszeres mennyiséget is a következő órákban.
 

3.1 Kisállatokra vonatkozó protokollok
 
Kistestű állatok, például nyulak, tengerimalacok, madarak, hörcsögök stb.
esetében Steffi Rein a CDS használatát ajánlja. Az állat méretétől függően,
súlyos esetekben ½-4 csepp, és körülbelül 3-5 alkalommal naponta, egy-három
héten keresztül nagyon hatékony. Ellenkező esetben egy-két héten keresztül
naponta kétszer ugyanaz az egyszeri adag elegendő.
 

3.2 Macskákra és kistestű kutyákra vonatkozó
protokollok
 
Macskák
A macskák ataxiájával és más fertőző betegségekkel kapcsolatos saját
tapasztalatai alapján kifejlesztette saját macskaprotokollját. A CDS macska
protokolljának dózisai bármely rákos megbetegedésnek is megfelelnek. A
klasszikus MMS-ből macskák számára ¼ csepp elegendő, amelyet a
következőképpen kell elkészíteni: 1 cseppet aktiváljunk, és 45 másodperc
várakozás után adjunk hozzá kb. 20 ml vizet. Ebből az oldatból ezután
fecskendővel 5 ml-t vesz fel, amelyet egyszeri adagként adhat be. A maradékot
egyszerűen nem használják fel az állat számára.
 
Kisebb fájdalmakra és fájdalmakra
Adjon naponta 3 adagot. Az első két adagot 4 csepp CDS (3000 ppm vagy
0,3%) cseppekkel kezdje. A harmadik adagtól kezdve a következő adagoknál
növelje egy-egy cseppel, legfeljebb 12 cseppig. Vagy a 3 egyszeri adagot reggel,
délben és este adja be, vagy pedig az intenzív protokollt alkalmazza, és ezt a 3
adagot csak egy óra különbséggel adja be (hasonlóan Dr. Andreas Kalcker



intenzív protokolljához). Így hatékonyabban kihasználhatná a napot, és például
reggel homeopátiás szereket adhatna, majd este alkalmazhatná az intenzív
protokollt, és abszorbenseket adhatna a takarmányhoz. Gyógyföldet, zeolitot
vagy bentonitot használunk abszorbensként, egyenként kb. ½ teáskanálnyit a
takarmányban.
 
Fertőző betegségek és életveszélyes betegségek, például rák esetén
Kezdje itt az első 3 napon napi 5-7 adaggal. Az első két adagot 4 csepp CDS-
szel kezdje, és a harmadik adagtól kezdve minden alkalommal 1 cseppel
növelje, itt a maximális adag 20 cseppig. A negyedik naptól kezdve egy héten át
naponta háromszor. Ezután még egy hétig naponta kétszer adja a maximális
adagot.
 
A protokollok jó útmutatók; a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a legjobb
eredményt az adott állatra szabva érhetjük el.
 
Az olyan betegségeknél, mint a parvovirosis, amelyek heves hasmenéssel
jelentkeznek, nem szabad azonnal MMS-t vagy CDS-t alkalmazni, hanem
gyógyszenet kell adni. Csak ha a hasmenés megszűnt, akkor lehet MMS-t és
CDS-t adni, de akkor kérjük, hogy időben késleltetve és ismét a fenti
abszorbensek valamelyikével a takarmányban.



3.3 Jegyzőkönyvek közepes és nagytestű kutyák
esetében
 
A CDS egyszeri adagjai 1 ml-ről 4 ml-re növelhetők, az MMS esetében pedig
½ cseppről maximum 2 cseppre. Fertőző betegségek, a "mediterrán
betegségek" (például leishmaniasis), rák és anyagcsere-betegségek esetén Steffi
Rein azt javasolja, hogy 3 héten keresztül naponta kétszer-háromszor adjunk
MMS-t vagy CDS-t. Itt is számolni kell azzal a ténnyel, hogy sok méreganyag
van a szervezetben, ezért kérjük, hogy itt is mindig adjunk felszívót az étel
mellé.
 

3.4 A lovakra vonatkozó protokollok
 
Steffi maga is szívesen használja a CDS-t a lovakon. Adagonként 4 ml-rel kezd,
majd a ló méretétől függően 10-20 ml-re növelheti. A klasszikus MMS-t 5
cseppről max. 20-30 cseppre kell növelni. A legkisebb mennyiségtől (4 ml CDS
és 5 csepp MMS) legalább 250 ml vízzel dolgozzon. Az MMS esetében a
nagyobb dózisoknál hasznos 1-2 csepp DMSO hozzáadása. Ezzel
megakadályozható a klorátok képződése (lásd a DMSO fejezetet). Ismétlem,
kevésbé fontos, hogy milyen magasra emeljük, hanem az, hogy milyen gyakran
és mennyi ideig adunk MMS-t vagy CDS-t, és hogy mi mást tehetünk még az
állatért. Mivel a lovak nem tudnak hányni, itt még azt sem szabad
megkockáztatni, hogy hányingerhatárig jussunk. Saját tapasztalataiból és a
Facebookon működő MMS-állatcsoportjának beszámolóiból elmondhatja,
hogy súlyos betegségeket, mint a patarák, laminitis és következményei,
anyagcsere-betegségek, allergiák, fertőző betegségek stb. nagyon sikeresen
lehetett gyógyítani az itt már említett eljárással (három hétig naponta kétszer-
háromszor adni, majd két-hét szünetet tartani, majd ismét három hétig adni,
ismét a legkisebb mennyiséggel kezdve). Az egyik ló, akit Lyme-kórral kezelt,
csak egy hétig kapott MMS-t, 5 cseppről 20 cseppre növelve. Az MMS adagok
után jelentős javulást tapasztaltak.
 
Bár Steffi nagy rajongója az MMS-nek, sosem kezel elszigetelten, egyetlen
gyógymóddal vagy módszerrel, hanem mindig holisztikusan. Ez az egyetlen
módja annak, hogy ne csak a nyilvánvaló tünetek enyhüljenek, hanem a
tényleges okokat is megtalálják és megoldják.
 



3.5 Kérődzőkre vonatkozó protokollok
 
A kérődzők nem kaphatnak szájon át MMS-t vagy CDS-t, mert még mindig
nem teljesen tisztázott, hogy milyen mértékben zavarhatja meg az előgyomor
bélflóráját. Az sem világos, hogy egyáltalán elérhetünk-e bármilyen hatást,
hiszen a gáz a rágózáson keresztül ismét távozik, ahonnan bejött, vagy akár be
is lélegezhető. A juhok, kecskék és szarvasmarhák kezelése ezért jelenleg még
mindig olyan szakemberek kezében van, akik már kellő tapasztalattal
rendelkeznek a beöntések és infúziók terén. A tőgygyulladásokat azonban
magunk is kezelhetjük, ha 10 csepp MMS-t aktiválunk, 200 ml vízzel feltöltjük,
és ezzel az oldattal, például tű nélküli fecskendőben, átöblítjük a tejcsatornákat.
 
Sebkezelés
Azokon a helyeken, ahol az állat megnyalhatja magát, kérjük, mindig úgy
készítse el a keveréket, mintha belsőleg adná be. Egyébként 10-20 csepp MMS-
t keverhetünk 100-200 ml vízhez. Ha nem tudja a keveréket ráfújni, szívesen
használ papírzsebkendőt, amelyet beáztat az oldatba, és néhány percig a
kezelendő helyre tartja. A CDS szerinte nem olyan jó külső kezelésre, mert túl
gyorsan kiürül.
 
Mi a teendő, ha nem tudsz adni az állatnak MMS-t vagy CDS-t, és
tejszínben vagy húslevesben veszed be?
Ezután itt kivételesen csak a nátrium-klorit NaCIO2 oldatot lehet adni egyedül
a vízbe, iváskor a gyomorban lévő sósavval aktiválódik és a kívánt klór-dioxid
gáz keletkezik. Ez azonban a klór-dioxid-képződés késleltetett formája, és nem
hasonlítható össze közvetlenül az aktivált MMS-sel. 1-5 csepp 250-500 ml
vízhez vagy 6-10 csepp 1 liter vízhez lenne a jó ajánlásuk.
 
Az MMS és a CDS kezelésének gyakori hibái állatoknál
Ha túl kevés vizet adunk hozzá, előfordulhat, hogy az állatok a későbbiekben
az íze miatt elutasítják az MMS-t. Ha a dózis túl nagy, és hasmenés vagy hányás
lép fel, az állat nem akarja többé elfogadni az MMS-t, mert ez kapcsolódik
hozzá. Ha nem adnak hozzá abszorbereket, és az állat még rosszabb állapotba
kerül, az szintén ahhoz vezethet, hogy az MMS-t a jövőben elutasítják.
Németül: Isten tudja, az állatok nem hülyék!
 
Bár Steffi Rein az energetikai gyógyító munka mellett valójában csak más szelíd
gyógymódokat és módszereket, például a homeopátiát, a Schüssler-sókat és a
Bach-virágokat részesíti előnyben, az MMS/CDS-t gyakran és szívesen
használja. Bioenergetikai vizsgálati eljárásokkal általában minden lehetséges
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gyógymódot kipróbál, kifejezetten az adott állat számára. Itt a vizsgálati
eljárások nagyon jól mutatták az MMS és a CDS alkalmasságát és/vagy
előnyeit az állatok számára. Így találkozott annak finom hatásával is, amit
idővel megtanult értékelni. Az állataink betegségeinek vagy panaszainak sok
köze van a gazdához és annak problémáihoz. Néha a gazdában lévő konfliktus
megoldása vezet az állat betegségének gyógyulásához. Ezért Steffi gyakran egy
egységként kezeli a tulajdonost és az állatot. Erről bővebben a saját honlapján,
a www.energetik-sr.de.
 
Egyre több állatorvos dolgozik klór-dioxiddal anélkül, hogy nagy felhajtást
csinálna belőle. Végül is az életek megmentése és a szenvedés enyhítése az, ami
számít. Itt egy nemrégiben készült jelentés egy állatorvostól, aki ezt
nyilvánosságra hozta, bajba került a hatóságokkal, majd erkölcsi bátorságot
tanúsított.



3.6 Klór-dioxiddal meggyőzött állatorvos
 
A neves hamburgi állatorvos, Dirk Schrader nagyon sikeresen kezeli az
állatokat többféle módon, többek között klór-dioxiddal. 10 000 eurós bírsággal
fenyegetve kötelezték, hogy azonnal hagyja abba a klór-dioxid-oldatokkal
történő kezelést. Ezután ellentámadásba lendült, és kifogást nyújtott be a
határozat ellen. A klór-dioxiddal végzett kezeléseket részben a kevésbé
hatékony és drágább antibiotikumok helyett alkalmazta, részben pedig olyan
állatok esetében is, amelyeket egyébként reménytelen és gyógyíthatatlan
állapotuk miatt el kellett volna altatni. Az egészségügyi és fogyasztóvédelmi hatóság
arcátlan hozzáállása, szakmai tudatlansága és végül az állatok halálától való
megmentésének tilalma késztette Schrader urat arra, hogy aktívvá váljon. Most
büntetőfeljelentést tett a helyi hatóságok ellen a hamburgi ügyészségen, hivatali
hatalommal való visszaélés miatt. Véleménye szerint minden orvos szabadon
alkalmazhat bármilyen eszközt és módszert - még a nem engedélyezetteket is -
terápiás vészhelyzet esetén.
 
Néhány érdekes részlet az indokolásból
"Különösen a nátrium-klorit/klór-dioxid (MMS), hidrogén-peroxid és
hipoklorit (pl. MMS2) esetében az immunológiai alapkutatásban már
évtizedekkel ezelőtt megállapították (és részben Nobel-díjjal is "nemesítették"),
hogy ezek fiziológiailag is előfordulnak vagy termelődnek az emberi/állati
sejtekben, például fertőzés, rák stb. esetén lázreakció keretében. Az oxidatív
szerek döntő előnye, hogy a mikroorganizmusok nem tudnak ellenállást
kialakítani velük szemben, amivel az "evolúciónak" kellemes előrelátást
tanúsíthatunk. Fordítva nézve, az emberi/állati sejtek így természetes módon
elviselnek egy bizonyos szintű oxidatív anyagot, míg a mikroorganizmusok
vagy más antigének (azaz a betegséget okozó kórokozók) sokkal alacsonyabb
koncentrációban pusztulnak el. (…)«
 
Menj tovább:
 
"Ennek fényében a jelenlegi érzelmi és igazságtalan "boszorkányüldözés" egy
évtizedek óta széles körben használt oxidálószer ellen tényszerűen érthetetlen.
Csak az alapvető tudományos információk kifejezett hiánya vezethetett a
megtámadandó, büntetéssel fenyegető közigazgatási határozathoz. «
 
Nagyon izgalmasnak találom, hogy az olyan megrögzött állatorvosok mellett,
mint Dirk Schrader, alternatív gyógyászatban és/vagy energetikában dolgozó



állatterapeuták is sikeresen használják az MMS/Klór-dioxidot. A hatás
önmagában is meggyőzőnek tűnik!
 
Tények:
- Állatorvos büntetőfeljelentést tesz az MMS betiltása után



4. MMS médiacsalogatás
 
2014 áprilisáig számos könyv jelent meg az MMS-ről a német nyelvű
országokban, és becslések szerint félmillió-egymillió ember hallott már róla
vagy használta már. Mindazonáltal ez inkább egy bennfentes tipp volt a
bennfentesek között. Ezen szeretnénk változtatni, ezért támogattuk Leo
Koehofot a Jim Humble Verlagtól a Spirit of Health Congress 2014
szervezésében Hannoverben.
 
A rendezvény nagy sikert aratott, és jóval több mint 1000 látogató érkezett.
Hirtelen a tömegtájékoztatási eszközök érdeklődése is felkeltette, több
televíziós csatorna is eljött a kongresszusra, és interjúkat készített. Az első
jelentések figyelmeztetéseket tartalmaztak az MMS-sel kapcsolatban, de a
kongresszus résztvevői is elmondhatták véleményüket. Az egyik résztvevő
arról számolt be, hogy a daganata 90 százalékkal zsugorodott mindössze
három hónap alatt, miután MMS-t szedett (NDR-jelentés).
 
Ennek hatására egész Németország érdeklődött az MMS iránt. És íme - a
tömegmédiában (ARD Report, ARD Kontraste, RTL Mittagsmagazin, RTL
Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online, NDR Visite, MDR, HAZ,
Bild-Zeitung) azonnal élesebbé vált a hangnem az MMS ellen. Érdekes módon
a különböző televíziós, online és nyomtatott médiumok különböző riporterei
mindig ugyanazokat a kifejezéseket, valótlanságokat, megalapozatlan vádakat
és régi beskatulyázásokat használták az aktív felszólalók elítélésére.
Valószínűleg ezek a valótlan hírek voltak az egyik oka annak, hogy az emberek
a "hazug sajtót" választották az év (in)szavának. Többé nem volt szó arról, hogy
az úgynevezett minőségi újságírók független, nyitott szemlélettel végeznének
független kutatást. Ez egy szerződésbontás esete volt, és az egyik leírt a
másikról. Ezért itt az egyes szemrehányásokat terhelhető tényekkel kell
szembeállítani, hogy mindenki kialakíthassa a saját ítéletét az MMS-ről.
Propaganda helyett a nyitottságra támaszkodunk.
 
Tények:
- Az MMS elleni tompa médiaszónoklatok gyűjteménye
- Az egészség szellemének kongresszusa 2014
- Spirit of Health kongresszus 2015



4.1 Az a vád, hogy az MMS mérgező klóros fehérítőszer
 
Ha valaki rákeres a Wikipédiában a klóros fehérítő kifejezésre, érdekes módon
közvetlenül a tiszta klórhoz jut el, nem pedig a klór-dioxidról szóló
bejegyzéshez, és nem is az MMS kiindulási anyagához, a nátrium-klorithoz. De
a laikus nem tudja megkülönböztetni az ilyen finomságokat!
 
Meghatározás: A Hamburgi Egyetem szerint a klórfehérítőt, más néven
klórfehérítő lúgot vagy Javell-lúgot (elemi, azaz tiszta) klór hígított nátrium-
hidroxid-oldathoz történő hozzáadásával állítják elő.
 
Az MMS alkalmazási protokollokban azonban biztosan nem használnak
klóros fehérítőt! Sem az alapanyag nátrium-klorit, sem az MMS
tényleges hatóanyaga, a klór-dioxid nem klóros fehérítőszer a definíció
szerint!
 
Ezenkívül a nátrium-klorit oldatot így nem önmagában, hanem csak a savval
történő aktiválással képződött klór-dioxidot veszik. A klór-dioxidot viszont
már több mint 100 éve használják az ivóvíz - első számú élelmiszerünk -
sterilizálására, és évek óta sterilizálják vele a gyümölcsöket és zöldségeket, de a
húst és a halat is, és teszik tartósabbá (USA). Nem is kell újra kiszűrni vagy
lemosni az ételről. A tejtermékeket, sört és bort feldolgozó élelmiszeripari
üzemekben például az egyes gyártási tételek közötti csöveket sterilizálják és
tisztítják.
 
Ezért nem károsítja az élelmiszereket, sem az embereket és az állatokat,
amelyek fogyasztják. A WHO és az EPA nemzetközileg elismert tanulmányai
kellően bizonyították, hogy a klór-dioxid-oldatok szájon át történő alkalmazása
nem mérgező (lásd alább). Már Paracelsus is kijelentette, hogy az adag teszi a
mérget. A toxicitás összehasonlítása egyértelműen azt mutatja, hogy a klór-
dioxid valójában lényegesen kevésbé mérgező, mint a nikotin, a kávé és az
aszpirin.
 
Tények:
- Uni Hamburg, a klóros fehérítő meghatározása
- Wikipedia bejegyzés a klór-dioxidról
- Wikipedia bejegyzés a nátrium-kloritról
- Wikipedia bejegyzés a klórról
- Klór-dioxid toxicitás



 
Wikipedia bejegyzés a klór-dioxidról
"A magasabb rendű élőlények viszonylag érzéketlenek a klór-dioxid
lenyelés útján történő felvételére. Egy embereken végzett vizsgálatban
például tíz egészséges férfi esetében nem találtak negatív változásokat egy liter
24 mg klór-dioxid vagy 2,5 mg klorit 500 ml vízben történő egyszeri bevitelét
követően. Ez tízszer, illetve százszor magasabb, mint a Németországban az
ivóvízkezelésre vonatkozó 0,2 mg/liter ivóvíz maximális értéke. «
 
Tények:
- Wikipedia bejegyzés a klór-dioxidról
 
A WHO tanulmánya a klór-dioxid szájon át történő beviteléről
Van egy 1982/1984-es WHO (Egészségügyi Világszervezet) vizsgálat,
amelyben tíz férfin különböző bevételi protokollokkal és dózisokkal tizenkét
héten át, azaz háromszor olyan hosszú ideig, mint Jim Humble MMS-1000
protokollja, vizes klór-dioxid-oldatot nyeltek le szájon át. Ellenőrizték a
vérnyomást, a légzésszámot, a pulzust és a szájhőmérsékletet, valamint EKG-t
és kiterjedt vér- és vizeletvizsgálatokat végeztek.
Eredmény: Nem mértek jelentős mellékhatásokat!
 
Tények:
- A WHO tanulmánya a klór-dioxid szájon át történő beviteléről
 
EPA-vizsgálatok a klór-dioxid szájon át történő beviteléről
Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) is számos, embereken és
állatokon végzett tanulmányt rendelt meg a vizes klór-dioxid-oldatok szájon át
történő lenyelésének következményeiről, vagy összegezte azokat a
szakirodalomból.
 
Eredmény: Még a ClO2 százszoros koncentrációja sem mutatott negatív hatást
az emberekre és az állatokra, ahogyan azt az ivóvízben törvényesen
engedélyezik.
 
Tények:
- EPA-vizsgálatok a klór-dioxid szájon át történő beviteléről
 
Következtetés: Aki állítólagos embervédőként vagy kritikus újságíróként még
mindig "mérgező klóros fehérítőszernek" nevezi az MMS-t, a nátrium-kloritot
vagy a klór-dioxidot, szándékosan hazudik és figyelmen kívül hagyja a



rendelkezésre álló nemzetközi tanulmányokat a klór-dioxid nem mérgező
voltáról szájon át történő lenyelés esetén!
 
Sem az MMS, sem a kiindulási anyag nátrium-klorit, sem a tényleges
hatóanyag, a klór-dioxid nem klóros fehérítő! Ezzel az alattomos és szándékos
félrevezetéssel az újonnan érkezőket és a laikusokat szeretnék félrevezetni,
hogy a nem mérgező klór-dioxid helyett a veszélyes klóros fehérítővel kezeljék
magukat, hogy aztán az ebből eredő károkat az MMS közösségre kenjék!
 
Ezzel teljesül a szándékos testi sértés kísérletének bűncselekménye!



4.2 Az MMS hatástalanságára vonatkozó állítás
 
Minden kémiai tankönyv szerint a klór-dioxid a legjobb vírus- és baktériumölő
a világon. Jim Humble eredeti érvelése szerint, miért ne tenné ezt a testben az,
ami a testen kívül megbízhatóan elpusztít minden betegséget okozó
baktériumot? A több tízezer pozitív visszajelzés, köztük az engedéllyel
rendelkező orvosoké is, egészen más képet fest. Csak állítások hangzanak el a
hatástalanságról, de nem nyújtanak be szilárd bizonyítékokat.
 

4.2.1 Ugandai maláriás vizsgálat
 
2012 végén egy ugandai vöröskeresztes állomáson végzett maláriavizsgálatot
dokumentált három független nemzetközi kameracsapat. Négy nap alatt 781
embert vizsgáltak meg, akik közül 154-en fertőződtek meg maláriával. A
fertőzést először hagyományos malária gyorsteszttel állapították meg, majd
minden egyes pozitív gyanús esetet mikroszkópos vérvizsgálattal egyértelműen
megerősítettek.
 
Egyeseknél a lehetséges öt malária-kórokozóból kettővel is megfertőződtek.
Minden felnőtt egyszeri adagban 18 aktivált cseppet kapott, és minden
gyermek 9 aktivált csepp MMS-t kapott inni. 24 óra elteltével a 154
bizonyítottan maláriás beteg közül csak tizenegynek volt pozitív a malária
tesztje. A többiek tünet- és panaszmentesek voltak. Az a tizenegy, aki még
mindig fertőzött volt, azt állította, hogy nem itták meg az egészet, vagy
röviddel a bevétel után hánytak.
 
Felügyelet mellett kaptak egy második adagot ugyanabból a mennyiségből, és
másnap már mindannyian maláriamentesek voltak. Ezt a jól dokumentált
maláriavizsgálatot azonban egy televíziós riportban megkérdőjelezték. Azt
állították, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az MMS 24 órán belül gyógyítja a
maláriát, mivel egyetlen orvos sem volt jelen, aki ezt megerősítette volna. Ez az
állítás aláírásokkal és fényképekkel teljesen megcáfolható. Másrészt azonban a
televíziós riportban elismerték, hogy az MMS szedése után minden maláriás
beteg valóban tünetmentessé vált. Hogyan kellett volna ennek történnie? A
mai napig az ortodox orvoslás nem képes a maláriás betegeket ilyen rövid idő
alatt tünetmentessé tenni.
 



4.2.2 A dioxiklór klinikai alkalmazása
 
A dioxiklór olyan szer, amely az atomos oxigén hatására elpusztítja a
gombákat, baktériumokat és vírusokat. A Bradford Research Institute
kutatóinak szoros együttműködésében a Stanford Egyetemmel, a Nemzeti
Rákkutató Intézettel (NCI) és a Mayo Clinics-szel számos kísérletben
továbbfejlesztették és optimalizálták ezt a terméket mind gyártási formáját,
mind hatását. Ennek az oxigénkészítménynek a hatékonyságát világszerte több
mint 50 000 infúzióval bizonyították különböző javallatokra. A dioxychlor
hatóanyaga, ahogy a neve is mutatja, klór-dioxid.
 
Idézet a svájci Seegarten klinikáról:
"Influenza, herpesz I és II, hepatitis-B, Epstein-Barr, citomegalovírus, gyermekbénulás,
toxoplazmózis és tuberkulózis. A dioxiklórt sikeresen alkalmazták virulens mikózisok,
például a Candida albicans és a Mycoplasma, vérparaziták és pleomorf baktériumok ellen
is, amelyek általában többszörös allergiában fordulnak elő. További alkalmazási terület a
hosszú távú antibiotikum-használatot követő utókezelés és a következményes károsodások,
mint például a krónikus fáradtság szindróma (CFS, Epstein-Barr, HHV-6 vírus). A
dioxiklór-terápia meggyőző sikerei Európában és az USA-ban a már említetteken kívül
más betegségállapotokkal is bővítették az indikációk listáját: ínygyulladás, immunrendszeri
gyengeség, cisztás fibrózis, visszatérő tüdőgyulladás és visszatérő fertőzésekkel járó
hörgőtüdőgyulladás. «
 
 



4.2.3 Az EU által gyógyszerként engedélyezett nátrium-
klorit
 
A nátrium-klorit 2013. június 19. óta gyógyszerként szerepel a ritka betegségek
gyógyszereinek közösségi nyilvántartásában EU/3/13/1139 számon. Egy
benyújtott tanulmány szerint úgy tűnik, hogy megállítja az ALS (amyotrófiás
laterálszklerózis) progresszióját a betegség kezelésében.
 
A Wikipedia szerint:
"A nátrium-klorit zavarja a makrofágok működését, amelyek az immunrendszer részét
képezik, és részt vesznek a gyulladásos folyamatokban. A ritka betegség, az
amyotrófiáslaterálszklerózis (ALS) feltételezhetően a makrofágok túlzott aktiválásával jár,
ami az agy és a gerincvelő idegsejtjeinek károsodásáért felelős citokinek magas szintjét
eredményezi. Az Egyesült Államokban[10] és az EU-ban[11] az ALS kezelésére szolgáló
nátrium-klorit ritka betegségek gyógyszere státuszban van, ami a gyógyszergyártók számára
előnyökkel jár a gyógyszer engedélyezése szempontjából. «
 
Nem hiszem, hogy van még valami, amit ehhez hozzá lehetne tenni.
 

4.2.4 Sikerek a HIV/AIDS-szel kapcsolatban
 
Dr. Klaus Schustereder első orvosként a Közép-afrikai Köztársaság
egészségügyi hatóságaival együttműködve tanulmányt végzett a klór-dioxid
HIV/AIDS-betegekre gyakorolt hatásáról. Bár Dr. med. Klaus Schustereder
elhatárolódik Jim Humble számos gyógyító ígéretétől, elismeri a klór-dioxid
terápiás hatását a HIV/AIDS kezelésében.
 
Támogatja egy átfogó klinikai vizsgálat elvégzését a kormányzati szervekkel
együttműködve, hogy jobban megértsük a klór-dioxidban rejlő lehetőségeket a
járványos betegségek kezelésére. Dr. med. Schustereder továbbá farmakológiai
vizsgálatokat sürget a klór-dioxid hatásmechanizmusának megértése
érdekében.
 
Ebben az interjúban Dr. Schustereder elmagyarázza, hogy miért van szüksége
Afrikának olyan terápiás megközelítésekre, amelyeknek meg kell felelniük a
következő kritériumoknak: Hatékonyság, toxicitásmentesség,
költséghatékonyság és kulturális integrálhatóság. Schustereder szerint a klór-
dioxid megfelel ezeknek a kritériumoknak, és ezért úgy látja, hogy ez a
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gyógymód potenciális lehetőséget kínál arra, hogy sok emberen segítsen a
harmadik világban.
 
Az Egyesült Államok Egészségügyi és Szociális Minisztériumához tartozó
Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) tanulmányt tett közzé a klór-dioxidnak a
donorvér tisztításában való alkalmazásáról, amely laboratóriumban is
megerősítette ezt a hatást. A tanulmány különösen a klór-dioxid (MMS) AIDS-
vírusokra gyakorolt hatását vizsgálta. A 15 százalékos tejsavból és körülbelül
2,8 százalékos nátrium-kloritból álló törzsoldat két hígítását használták. Az
1:150-es hígítás a HIV-1 jelentős, de nem teljes eliminációját mutatta, az 1:100-
as hígítású törzsoldat a vérben lévő AIDS-vírusok száz százalékát öt percen
belül in vitro eliminálta.
 
Következtetés: A Jim Humble által hirdetett MMS szélessávú hatékonyságát a
betegségek sokaságánál több mint eléggé bizonyítják a tanulmányok és a
tapasztalati jelentések!
 
Tények:
- malária tanulmány
- Tanulmány dioxiklór
- Seegarten klinika Svájc
- Az EU által gyógyszerként engedélyezett nátrium-klorit
- Wikipedia bejegyzés a nátrium-kloritról
- Sikerek Afrikában a HIV/AIDS kapcsán
- Nemzeti Egészségügyi Intézet, A klór-dioxid kiirtja az AIDS/HIV vírusokat
- Klór-dioxiddal történő vérfertőtlenítésre vonatkozó szabadalom
- Könyv MMS klinikailag tesztelt



4.3 Az a vád, hogy az MMS puszta pénzkeresés
 
Egy klasszikus MMS-készlet ára 15 és 25 € között van, és általában két-három
évig tart. Aki csodaszerekkel akar meggazdagodni, általában lényegesen
magasabb összegeket vesz fel, például jelenleg 200 000 eurót betegenként a
hepatitis C gyógyításáért egy újonnan kifejlesztett gyógyszerrel. Egy súlyosan
beteg embernek emiatt hamis reményt adni a legmagasabb fokon erkölcstelen
lenne és az is. Jim Humble az első ingyenes könyvével ingyen adta tudását az
emberiségnek, és kizárólag adományokból és a többi könyvének eladási
bevételéből él.
 
Kétszer is meglátogattam őt. A Dominikai Köztársaságban tett első
látogatásom alkalmával három órányira lakott minden turisztikai helytől, a helyi
lakosság nyomornegyedeinek közepén. Szálláshelyének felszereltségét nem
lehetne eléggé spártai módon leírni. Még az 50 évvel ezelőtti ifjúsági szállók is
jobban felszereltek voltak. A mai napig nincs saját autója. A második
látogatásom idején Mexikóban a lakhelyem is egyszerűnek és egyszerűnek
mondható. A mai napig nem láttam rajta semmilyen luxuscikket vagy
szimbólumot. Felfedezése óta minden pénzét ennek az emberiség számára oly
fontos gyógyító tudásnak a terjesztésére fordította.
 
Következtetés: Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy Jim Humble az MMS
révén gazdag emberré vált volna, aki most luxusban élne.
 
Tények:
- Könyv A gyógyulás lehetséges, Dr. Andreas Kalcker
- A Sovaldi hepatitis C gyógyszer (...) című cikk, Spiegel online



4.4 Jim Humble és a Szcientológia vádja
 
Igen, Jim Humble imádja a fehér öltönyben és fehér kalapban, a védjegyének
számító larimari kővel a fején. "The show must go on", ő ízig-vérig amerikai.
És igen, szinte a kezdetektől fogva a szcientológusokkal volt. Akkoriban ez egy
olyan mozgalom volt, amely Ron L. Hubbard újszerű technikáit (Dianetika)
használta arra, hogy megtisztítsa az ember elméjét a traumáktól, félelmektől és
az ebből és az előző életekből származó hamis programozástól. Az eredmény
szabad és nem manipulálható emberek lettek.
 
Később ez a mozgalom beszivárgott, és ma már egy "pénzhajhász és agymosó
szekta" képét mutatja. Ezt nem tudom meggyőzően megítélni, mivel nem
kerültem tudtommal kapcsolatba ezzel az egyesülettel vagy annak tagjaival.
Azonban nagyon is belenéztem a Dianetikáról szóló könyvbe és DVD-kbe,
mindkettőt rendkívül érdekesnek és ideológiamentesnek tartom.
Megkérdeztem erről Jimet, és ő minden kérdésemre nyíltan válaszolt.
 
Amikor ezek a negatív változások, mint például a kilépők állandó zaklatása
elkezdődött ebben a szervezetben, ő is, mint akkoriban sokan mások, elhagyta
a szcientológusokat. Számára ez a fejezet már három évtizede (!) teljesen
lezárult. Az MMS-képzéseken és az összes többi találkozón Jim soha nem
hozott fel saját maga témákat a Szcientológia területéről, és nem használt
semmilyen tudatmanipulációs technikát. Ezt minden kétséget kizáróan
tanúsíthatom. Ő valójában csak egy egyszerű öregember, megnyerően
barátságos mosollyal.
 
Következtetés: A világméretű MMS-mozgalomnak semmi, de semmi köze
sincs a Szcientológiához. Tényleg számít, hogy az ember mit visel vagy viselt?
Vagy ezek a személyes rágalmak csak azért vannak, hogy megakadályozzák a
nézőket (a Szcientológia fiókját) abban, hogy a tényleges irányadó tartalommal
és kijelentésekkel foglalkozzanak?
 
Tények:
- A Dianetika könyve. Az emberi elme útmutatója
- DVD Hogyan használjuk a Dianetikát



4.5 Vád Genezis II. egyház
 
Miközben Jim számos MMS-önkénteseket képzett ki számos afrikai országban,
újra és újra ugyanazokat a fenyegetéseket tapasztalta. Számos afrikai ország
politikailag instabil, és szinte mindig vannak fegyveres lázadók az egyik
oldalon, és kormányerők a másik oldalon. Akárkik is a jófiúk és a rosszfiúk
ebben a játékban, őt és segítőit újra és újra a kormány vagy a lázadók
kémjeinek tartották, és fegyverrel fenyegetik őket. Akkoriban azt is látta, hogy
a nemzetközi vallási segélyszervezetek (Vöröskereszt, Vörös Félhold)
igazolványával rendelkező embereket gyakran csak az igazolványuk védte meg
az ilyen gyanútól.
 
Ezért megalapította a Genezis II. egyházat, és megfelelő személyi igazolványokat
osztogatott a segítőinek - ez elég jól működött. Mivel a nem engedélyezett
szerek szabad terjesztése sok országban jogilag is büntethető, az MMS-sel
sterilizált vizet a vallásszabadság értelmében a terjesztés és az adagoló jogi
védelme érdekében szertartás nélkül átnevezték szentséggé (mint például az
ostyát vagy a szentelt vizet).
 
Időközben a világméretű MMS mozgalom szinte minden követője átvette ezt
az ötletet, és csatlakozott az "egyházához" anélkül, hogy ilyen fenyegetések
léteztek volna az országukban. Így amit mi ebben az országban az egyház alatt
képzelünk el, az semmiképpen sem alkalmazható. Nem a vallásról van szó,
mert mindenki megtarthatja korábbi hitét. Sokkal inkább hasonlít a hasonlóan
gondolkodó emberek laza szövetségére. A taggá válás egyetlen vallomása:
"Légy jó és cselekedj jót". Már te is benne vagy. Nincs formalizmus és
bürokrácia.
 
Az MMS-ben képzett emberek tiszteletesi státusszal rendelkeznek. Ha valaki egy
minimális számú embert képzett vagy tanácsot adott az MMS segítségével,
akkor egészségügyi miniszterré válhat. Azokat, akik ezen túlmutatnak, és
képzéseket vezetnek, vagy más nagyszerű hozzájárulást tesznek a
mozgalomhoz, összefoglalóan püspöknek nyilvánítják. Ezek a címek nem
hordoznak valódi hierarchiát, jogokat vagy felelősséget, és a legtöbben nem is
használják őket, vagy ha mégis, akkor csak vigyorogva. Mindenki egyenrangú
félként tekint a másikra, és hogy mit tesznek vagy nem tesznek, az csak rajtuk
múlik.
 



Az évek során soha nem mondtak nekem semmit arról, hogy mit tegyek vagy
ne tegyek, vagy mit mondjak vagy ne mondjak. Mindenki hozzájárul, amit tud
vagy akar ahhoz a közös célhoz, hogy minden ember ezen a bolygón
megismerje az MMS vagy a klór-dioxid egészségügyi lehetőségeit. Aztán
mindenkinek magára hagyjuk, hogy mit akar kezdeni ezzel a tudással, és
támogatunk mindenkit, aki többet akar tudni. Ezt a "templomot" is bármikor
gond nélkül elhagyhatjuk, Jim nagy jelentőséget tulajdonít ennek.
 
Ön is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy ez a mozgalom sikeresen elérje céljait?
Ezt már az MMS-ről való beszéddel és az e-könyv terjesztésével is megteheti.
Természetesen adományokat mindig szívesen fogadunk!



4.6 A médiához intézett kérdések - az MMS
hatékonysága
 
Nem számít, hogy milyen témát kutatsz, minden dolognak vannak előnyei és
hátrányai is ebben a kettősségben. Az MMS-ről szóló tudósításokkal
kapcsolatban nyilvánvalóan úgy tűnik, hogy egyrészt hamis vádakat emelnek a
lehetséges hátrányokkal kapcsolatban, vagy egyszerűen szándékosan kitalálnak
dolgokat, vagy összekeverik őket. Másrészt azonban az ember szándékosan
figyelmen kívül hagyja és elhallgatja azokat a sikereket és pozitív hatásokat,
amelyeket az MMS már sokszor bizonyított. Nyilvánvaló, hogy ezt azért teszik,
hogy szándékosan negatív érzelmi reakciót váltsanak ki a nézőkben vagy
olvasókban. Ezt már nem nevezik független újságírásnak vagy nyílt
tudósításnak, hanem egyszerűen propagandának.
 
Vissza a tényekhez és néhány kellemetlen ellenkérdéshez a tömegmédia e
képviselőinek.
 

4.6.1 Hol vannak a dioxiklórról szóló jelentések?
 
A dioxychlor (hatóanyag: klór-dioxid) terméket számos kísérlet során
továbbfejlesztették és optimalizálták mind gyártási formáját, mind hatását a
Bradford Research Institute és a Stanford University, a National Cancer
Institute (NCI) és a Mayo Clinics kutatóinak szoros együttműködésében.
Ennek az oxigénkészítménynek a hatékonyságát világszerte több mint 50 000
infúzióval bizonyították különböző javallatokra. Miért nem számoltak be soha
erről a nagyszabású klinikai vizsgálatról, amely a klór-dioxid intravénás
alkalmazásáról és annak sikeréről szólt? Talán azért, hogy továbbra is azt
állíthassák, hogy nincsenek klinikai tanulmányok a klór-dioxidról?
 
Tények:
- Tanulmány dioxiklór



4.6.2 Az ALS elleni MMS-t az EU-ban jóváhagyták!
 
A hírességek vicces jégvödörfogadásairól és azokról, akik azt hiszik, hogy azok,
2014-ben széles körben beszámolt a tévében és az interneten. Amikor az
emberek egy vödör jéghideg vizet öntöttek a fejükre, ráfogtad a kamerákat, és
ezek az alantas önarcképek hetekig bekerültek még az esti hírműsorokba is.
 
Mindezt állítólag azért kezdeményezték, hogy adományokat gyűjtsenek az
ALS-kutatásra oly sürgősen szükséges ALS-kutatásra. Arról azonban, hogy az
USA-ban és az EU-ban is van már egy ígéretes, engedélyezett gyógyszer az
ALS ellen, mégpedig az MMS/nátrium-klorit alapján, amelyet önök oly sokat
bíráltak, egy szót sem szólnak és írnak. Miért nem? Egyik szemedre vagy akár
mindkét szemedre vak vagy?
 
Tények:
- Az EU által gyógyszerként engedélyezett nátrium-klorit
 
 
4.6.3 Klór-dioxid szabadalmak az egészségügyi ágazatban
 
Egy kis kutatással a keresőmotorokban és az MMS-családunkban egyre több
jóváhagyott, klór-dioxidon alapuló gyógyszeripari termék kerül napvilágra.
 
Például az állatok sebfertőtlenítésére szolgáló, az Egyesült Államokban
engedélyezett Ciderm SP spray itt kapható a Frontier Pharmaceutical Inc. of
Melville, NY 11747-től (www.cidermsp.com).
 
US-4035483 számú, 1977. július 12-én kelt szabadalom a nátrium-klorit
nem mérgező fertőtlenítőszerként való használatára. A szöveg szerint
hasznos az égési és egyéb sebek, valamint a fertőzések kezelésére
anélkül, hogy beavatkozna a természetes regenerációs folyamatokba.
 
Az 1988.02.16-án kelt US-4725437 szabadalom, amelyet a németországi Oxo
Chemie vállalatnak ítéltek oda, és amely egy Dr. Friedrich W. Kühne által
feltalált, Oxoferin nevű anyagra vonatkozik. A vállalat 45 millió dollárért tudta
eladni egy amerikai vállalatnak, amely a nevet WF-10-re változtatta, amelyet az
FDA jóváhagyott.
 
Az US-2701781 számú, 1955. 02. 08-án kelt szabadalom egy általános
klinikai felhasználásra szánt fertőtlenítő oldat forgalmazására vonatkozik.

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4035483.pdf
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
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf


 
US-5019402 számú, 1991.05.28-i szabadalom, amelyet az Alcide vállalatnak
ítéltek oda egy klór-dioxidot tartalmazó, vér és vérkészítmények
fertőtlenítésére szolgáló termék forgalmazására. Ma elsősorban a transzfúzió
területén használják a fertőzések megelőzésére. Helló, várjunk csak: a vér az
életünk, és klór-dioxiddal kezelik anélkül, hogy bármilyen kárt okozna? Akkor
nem lehet olyan veszélyes, ugye?
 
US-5830511 számú, 1998.11.03-i szabadalom egy olyan termék
forgalmazására, amelynek összetevője nátrium-kloritot tartalmaz, és amelynek
célja az immunrendszer serkentése. Az elismerést a Bioxy Inc. vállalat
kapta, az állatok takarmánykiegészítőként használják, és az állatok elhullásának
csökkenését, a nitrogén kiválasztásának csökkenését, az antibiotikumokra és
oltásokra való rászorultság csökkenését, valamint az állatok
egészségének javulását eredményezi, mivel hozzájárul az erősebb
immunrendszer kialakulásához.
 
Az 1999.01.05-i US-5855922 szabadalom, amelyet a BioCide International
vállalatnak adtak meg egy olyan termék forgalmazására, amelyet a rosszul
gyógyuló vagy nem hegesedő krónikus sebek és egyéb bőrbetegségek
terápiás kezelésére használnak. Ilyen tapasztalatokról számoltak be évek óta
nyitott lábak esetében is (többnyire cukorbetegeknél).
 
US-6099855 számú, 2000. 08. 08-án kelt szabadalom egy immunrendszer-
serkentőként használt termék forgalmazására, amelyet a Bioxy Inc. részére
adtak ki. A termék célja az állatok egészségének javítása, az élelmiszer-
felhasználás javítása, az elhullás csökkentése, az antibiotikumokra és
vakcinákra való rászorultság csökkentése, valamint az általános
egészségi állapot javítása a jobb immunállapotnak köszönhetően.
 
US-4296102 számú, 1981.10.20-i szabadalom az emberi amőbás vérhas
szájon át történő klór-dioxid beadásával történő ellenőrzésére szolgáló termék
forgalomba hozataláról, a szabadalmat Felipe Lazo, Mexikóváros kapta.
 
A 2001. június 26-i US-6251372 B1 szabadalom, amelyet a Procter &
Gamble kapott a szájszag megelőzésére szolgáló termék forgalmazására.
 
US-4851222 számú, 1989. 07. 25-én kelt szabadalom, amelyet az Oxo részére
adtak ki egy csontvelőregeneráló termék forgalmazására. Fenomenális!
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Az 1988. április 2-án kelt US-4737307 szabadalom a bőrbetegségekben
előforduló baktériumok, gombák és vírusok elleni küzdelemre szolgáló
termék forgalmazására.
 
US-4317814 számú, 1982. 03. 02-i szabadalom, amelyet a mexikói Felipe
Lazo részére adtak ki egy bőrégések kezelésére szolgáló gyógyszer
kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 
Az 1993.10.12-i US-5252343 szabadalom, amelyet az Alcide vállalatnak
ítéltek oda egy olyan termék forgalmazására, amely a bakteriális fertőzések,
különösen a tőgygyulladás megelőzésére és kezelésére szolgál, és
legfeljebb 1000 ppm klór-dioxidot használ.
 
US-5877222 szabadalom az AIDS okozta demencia kezelésére.
 
US-8029826B2 és US-7105183B2 szabadalom, mindkettő neurodegeneratív
betegségek kezelésére.
 
Magyarországon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
tudóscsoportja Noszticzius Zoltán professzor és a Jósa András Klinika
vezetésével kifejlesztett és szabadalmaztatott egy engedélyezett, vény nélkül
kapható orvosi klór-dioxid-oldatot (300-1200 ppm). Azt mondja: "A szolumium
(klór-dioxid) az egyik leghatékonyabb fertőtlenítőszer. Megöl minden kórokozót, például
baktériumokat, gombákat, protozoákat és vírusokat, és mindezt ártalmatlanul, nincsenek
ismert mellékhatásai. "A felhasználási területek közé tartoznak a rákos sebek,
herpesz, bőrelváltozások, nyílt sebek, hólyagfertőzések, bőrfertőzések, gombás
bőrfertőzések, MRSA, torokfájás, ínygyulladás, fogágybetegség, szájszag,
fogfájás, gyökérkezelés, szájsebészet, fertőző szájbetegségek, orrdugulás,
mandulagyulladás, viszketés, szemölcsök, valamint hüvelyöblítés és beöntés
(szabadalmak: EP2069232; US-8512671; CN101605720).
 
A szabadalmak listája korántsem teljes. Kérjük, küldjön nekünk további
szabadalmakat, ha talál.
 
Tények:
- A szabadalmi leírásokhoz vezető linkek a honlapon
- Solumium, vény nélkül kapható gyógyszer klór-dioxiddal
- Klór-dioxid mint helyi fertőtlenítőszer vizsgálata
 

4.6.4 USA-Army: az MMS az Ebola ellen sikeres!
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A világszerte aktív Johnson & Johnson csoport a ClorDiSys Systems nevű
leányvállalatán keresztül egy klór-dioxidon alapuló szabadalmat hoz
forgalomba helyiségek és orvosi berendezések fertőtlenítésére.
 
Az amerikai hadsereg honlapján www.army.mil található egyik büszkélkedik a
klór-dioxid hatóanyaggal a következőképpen:
"A klór-dioxid egy sárgászöld színű gáz, amelynek halvány szaga a klóros fehérítőhöz
hasonló, de egyébként teljesen más. " Aha, tehát ha pénzt tudsz keresni, akkor
nagyon jól tudod, mi a különbség a klór-dioxid és a klóros fehérítő között!
 
"A ClorDiSys büszke arra, hogy segíthet az Ebola afrikai terjedése elleni küzdelemben" -
mondta Mark Czarneski, a ClorDiSys Systems technológiai vezetője.
 
"A klór-dioxid széles spektrumú biocid, amely elpusztítja a spórákat, baktériumokat,
vírusokat és gombákat. A mai napig nem találtak olyan kórokozót, amely
ellenálló lenne a ClO2-vel szemben. Hatékonyan alkalmazták már bakteriális
spórák ellen, amelyeket sokkal nehezebb elpusztítani, mint az olyan vírusokat, mint az
ebola" - számol be Dr. Christopher Doona.
 
Tehát most ismét Jim Humble döntő kérdése: Ha a klór-dioxid biztonságosan
elpusztítja az összes ilyen baktériumot a testen kívül - igen, még az Ebola
kórokozóját is -, akkor miért ne lenne képes ugyanerre a testvizekben (azaz a
vérplazmában és az interstitialis folyadékban)? Nos, a globális MMS-családunk
egyik afrikai orvosa már elég sikeresen dolgozik az ebolában szenvedő
emberek kezelésén. Azonban, hogy megvédjük őt, most nem említjük a nevét
vagy a tartózkodási helyét.
 
Tények:
- Amerikai hadsereg: Klór-dioxid az ebola ellen
- Vállalat ChlorDiSys
 

4.6.5 Kettős szabvány "klórozott csirke
 
Egyrészt az MMS-t és a klór-dioxidot a médiában úgy mutatják be, mint valami
nagyon mérgező és veszélyes anyagot. Másrészt ugyanazt az anyagot ugyanaz a
Szövetségi Kockázatértékelési Hivatal és ugyanaz a televíziós csatorna az
egekig magasztalja, attól függően, hogy éppen mi a propaganda célja.
 



Sok fogyasztó számára a klórozott csirke az EU és az USA közötti TTIP
szabadkereskedelmi megállapodásról szóló vita egyik fontos érzelmi szála.
Háttér: Az USA-ban az egész csirkéket vagy baromfi részeket a
csomagolás/fagyasztás előtti utolsó lépésben általában klór-dioxid-oldatba
merítik, és így alaposan sterilizálják. A TTIP-megállapodással ezt a húst az EU-
ban is el lehetne adni, ami korábban, 1997 óta nem volt lehetséges. A klór-
dioxidot az EU-ban már régóta E926-os számmal engedélyezték
tartósítószerként. Az ARD nyilvánvalóan kettős mércét alkalmaz, hogy az
Egyesült Államoknak utat törjön.
 
Amikor az MMS-sel történő egészségügyi kezelésekről van szó Jim Humble
szerint, a kiindulási termék nátrium-klorit vagy a hatóanyag klór-dioxid
"mérgező klóros fehérítőszer", amely szörnyű veszélyt jelent az életre és a testi
épségre (ARD Kontraste). Ha azonban az USA ugyanezt az anyagot használja
a baromfi sterilizálására, ugyanezek a szakértők és intézmények ugyanezen
anyag ártalmatlanságát bizonygatják (ARD-jelentés).
 
Az USA-hoz kötődő Riporterek ezután a BfR szakértője, Ellerbroek,
ugyanattól a Szövetségi Kockázatértékelési Hivataltól a baromfitermékek klór-
dioxidos kezelése mellett érvel Németországban is - ugyanaz az intézet, amely
oly határozottan figyelmeztet az MMS ellen. Más tudósok, mint például
Reinhard Fries, a Berlini Szabadegyetem Húshigiéniai és Technológiai
Intézetének vezetője és Thomas Blaha, a Hannoveri Állatorvosi Egyetem
járványügyi szakértője szintén rámutatnak az egyértelmű előnyökre, és
támogatják a baromfitermékek ilyen kezelését.
 
Mindhárom nyilatkozatban közös azonban, hogy szándékosan csak a
"klórvegyületekkel történő kezelésekről" és a "baromfi klóros kezeléséről"
beszélnek. A tiszta klór és a legtöbb klórvegyület azonban erősen mérgező,
vagy megkérdőjelezhető vegyületeket termel. Az itt ténylegesen használt
hatóanyagot, nevezetesen a nátrium-kloritot vagy klór-dioxidot szándékosan
nem említjük itt kifejezetten, hogy ne adjunk szabad utat az MMS és társai
számára.
 
Hogyan magyarázzuk el az ostoba fogyasztónak, hogy a klór-dioxiddal kezelt
élelmiszereket, mint például a baromfi vagy az ivóvíz, habozás nélkül meg
lehet enni, és hogy az úszómedencékben habozás nélkül lehet klór-dioxiddal
kezelt vízben fürdeni, amikor ez valójában "mérgező klóros fehérítőszer"?
Miért kellene, hogy ugyanaz a szer, amely bizonyítottan olyan hatékony és nem
mérgező a testen kívül, a testen belül hatástalan és mérgező legyen? A klór-



dioxidról szóló számtalan hivatalos tanulmány mindegyike végül is egy újabb
érvnek bizonyult az MMS mellett.
 
A baromfi klór-dioxiddal történő kezelését valójában ésszerűnek és
ártalmatlannak tartom, mivel minden ötödik csirke a vágóhídon és így a
szupermarketben is szalmonellával fertőzött. 2013 januárjában a ZDF Zoom
című magazinja még a veszélyes, antibiotikumoknak ellenálló MRSA
baktériumot is megtalálta a legtöbb szupermarketben kapható termékben.
Furcsa, hogy egyetlen szakértő sem sürget különös óvatosságot vagy higiéniát e
szennyezett termékek magánháztartásokban történő feldolgozása során,
amikor kifejezetten a fogyasztóvédelemről van szó. A sült, sült vagy főtt csirke
biztosan csíramentes. De mi a helyzet a késsel vagy például a vágódeszkával a
konyhában? MMS tippjeinkben megmutatjuk, hogyan lehet például a
vágódeszkákat, késeket és konyhai szivacsokat teljesen csíramentesíteni az
MMS/CDS segítségével.
 
Tények:
- A Szövetségi Kockázatértékelési Hivatal (BfR) figyelmeztetése
- BfR a klórozott csirke esetében
- A jó tengelye: A klórfajd - Az év madara
- Der standard.at: Jön egy klórcsirke repült
- ARD politikai magazin Report Mainz: A klórozott csirkék nem egészségtelenebbek
- A BUND riadót fúj: baktériumok a pulykahúsban



5. MMS tippek szabadidős, háztartási és
ünnepi célokra
5.1 MMS 1. tipp: Penész a lakásban
 
Sokkal gyakrabban, mint gondolnánk, a lakótérben lévő nyílt vagy rejtett
penészfertőzés a tényleges kiváltó oka a számos intoleranciának, allergiának és
egyéb betegségnek. A penészesedés oka lehet a nem megfelelő külső szigetelés
vagy akár a nem megfelelő szellőztetési szokások miatt nedves falazat. A
penészgombák és spórák általában nem jelentenek problémát a klór-dioxid
számára. Az alkalmazásnak két módja van.
 
Egyrészt a szóban forgó helyiséget klór-dioxidos gázosítással lehet
fertőtleníteni. Erre csak a klasszikus MMS alkalmas, mivel csak ez okoz erős
gázképződést az aktiválás során. A szoba méretétől függően 30-40 csepp
MMS-t aktiválunk egy üvegtálban, de vizet nem adunk hozzá. Ehelyett
hagyjuk, hogy a reakció teljesen lezajlódjon.
 
Helyezze ezt a tálcát a szoba közepére, zárja be az ablakokat, ajtókat és egyéb
réseket, és füstölje be a helyiséget több órán keresztül (lehetőleg egész éjszaka).
Ez a módszer nemcsak a látható helyeken lévő penészgombát és
penészspórákat pusztítja el biztonságosan, hanem azokat is, amelyek a
levegőben lebegnek. Végül az oldat tiszta, a klór-dioxid kiürült és lebomlott.
 
Vigyázat: A füstölés ideje alatt emberek és állatok nem tartózkodhatnak ebben
a helyiségben! Bár a klór-dioxid nagy része a gázosítás után már lebomlott, a
biztonság kedvéért a helyiséget először bőségesen ki kell szellőztetni.
 
Másrészt a penészes helyeket permetezhetjük be aktivált MMS vagy CDS
oldattal, tisztán vagy például 1:10 arányban vízzel hígítva, szórófejes flakon
segítségével. Szükség esetén a két eljárás egymás utáni kombinálása is
lehetséges.
 



További alkalmazási területek
 
fertőtleníti a betegszobákat
Ha egy családtag fertőző betegségben szenved, hasznos lehet a betegszoba
füstölése és így fertőtlenítése a betegség leküzdése között és után. Ez egy
lehetséges intézkedés a többi családtag megfertőződésének megelőzésére.
 
Semlegesíti az erős szagokat
A szerves anyagok bakteriális lebontásakor nagyon kellemetlen, szúrós szag
keletkezik, különösen, ha egy állati tetem vagy emberi hulla hosszabb ideig
feküdt a helyiségben. A szobafüstölés ismét rendkívül hatékony, és a helyiség
ismét szagtalan és teljesen sterilizált.



5.2 MMS-Tipp No. 2: Hűtőszekrény, autó és szobák
fertőtlenítése
 
Ezt a tippet magától Jimetől kaptam. A képzésem során meghívott a
Dominikai Köztársaságban, Barahonában lévő kis lakására, és elmondta, hogy
van egy nagyon praktikus MMS tippje. Felcsillant a szemem, mert egy
vadonatúj tippet vártam, amellyel még gyorsabban ki lehet irtani az olyan
életveszélyes betegségeket, mint a rák. Ehelyett el akarta magyarázni nekem,
hogyan sterilizálja a hűtőszekrényét MMS-szel.
 
Először csalódott voltam, de ez a tipp nagy sikert aratott az MMS-
szemináriumaimon. Jim szerint az egyszer már felborult vagy rothadt
élelmiszerekből származó baktériumok gyakran átkerülnek az újonnan tárolt,
majd nem olyan hosszú eltarthatósági idejű élelmiszerekre. Ezek a
baktériumok az Ön egészségére is veszélyesek lehetnek. Ráadásul túl lusta volt
ahhoz, hogy egy bacilusos hűtőszekrényt először kidolgozottan kitakarítson,
majd nedvesen letörölje, főleg, hogy itt gyakran csak dörzsöli a bacikat. Íme a
tipp:
 
Aktiváljon 10-15 csepp klasszikus MMS-t egy üvegtálban, ne adjon hozzá
vizet, és tegye a tálat egy éjszakára a hűtőszekrénybe. Kész! Várj, várj, várj. Mi
van a hűtő tartalmával? Ne aggódj, semmi sem fog történni vele. A klór-dioxid
gáz kitölti az egész helyiséget, és a hűtőszekrény minden felületét sterilizálja -
még a gyümölcsökön, zöldségeken, húsokon stb. is, anélkül, hogy az
élelmiszereken bármilyen károsodást hagyna. Másnap a tálban lévő oldat
kristálytiszta, és a hűtőszekrény teljesen sterilizált.
 
Minden klór-dioxid általában kiáramlik, és ezt követően szintén lebomlik. Az
aktivált MMS maradványait, amelyekre már nincs szükség, Dr. Andreas
Kalcker szívesen teszi egy üvegpalackba, a kupakot nyitva hagyva. A palackot a
hűtőszekrénybe helyezi, ez a fenti egyszeri sterilizálással ellentétben a
hűtőszekrényben több napon át tartó, állandó, lassú, folyamatos sterilizálást
biztosít. Így soha többé nem lesz rothadó gyümölcs vagy zöldség, hanem csak
kiszáradnak és lassan elszáradnak. Az egyetlen hűtőszekrény tartalma, amely
valóban károsodhat, a drága, különleges sajtok, amelyek baktériumos vagy
gombás bevonattal rendelkeznek.
 
További alkalmazási területek
 



Sterilizálja az autót/légkondicionálót
Egy bizonyos ponton a szellőzőtömlőkben és az autó klímaberendezésének
kondenzátorán lévő kondenzvíz elszennyeződik, és kellemetlen szagot áraszt
az autóban, amikor bekapcsolja a szellőzést.
 
Ezenkívül a kutyatulajdonosok például gyakran küzdenek azzal a problémával,
hogy az autó, különösen az autóülések büdösek. Ezt a szerves anyagok, például
a nyál baktériumos bomlása okozza. A garázsok legalább a légkondicionáló és
a szellőző csövek sterilizálását kínálják körülbelül 70 euróért. Itt jön a tipp,
hogyan kell csinálni 5 centért:
 
Aktiváljon kb. 15-20 csepp klasszikus MMS-t egy üvegtálban, és helyezze a
lábtér elejére. Most kapcsolja a szellőzőventilátort a legmagasabb fokozatra, és
állítsa be a szellőzést úgy, hogy ne külső levegő jusson be, hanem csak a belső
térből (a szellőzőventilátort friss levegő helyett keringtetésre állítsa).
 
Most csukja be az összes ablakot és ajtót, és hagyja, hogy a klór-dioxid-gáz 15-
20 percig keringjen az autóban. Mivel egy teljesen bekapcsolt fúvóka
érzékenyen ki tudja szívni az autó akkumulátorát, ezért rövid ideig hagyja járva
a motort. Akkor az egészet nem feltétlenül egy lakóutcában kellene csinálni.
Mivel ezt az eljárást ritkán végzi el az ember, az üresjárati kipufogógázok
környezeti hatása véleményem szerint elhanyagolható a mai modern motorok
esetében.
 
Vigyázat: A gázosítás ideje alatt a kocsiban nem tartózkodhatnak emberek
vagy állatok! Ezt követően a biztonság kedvéért az autót nagymértékben ki kell
szellőztetni.



5.3 MMS tipp 3: A nyaralás megmentője (CDS spray
palack)
 
Egyetlen betegség tönkreteheti az egész jól megérdemelt nyaralást. A WHO
szerint a nyaralás során a legtöbb hasmenéses megbetegedést a szennyezett
ivóvíz okozza. Ezenkívül vannak olyan fertőzések, amelyek például romlott
vagy szennyezett élelmiszerrel, illetve fertőzött sebeken keresztül is elkaphatók.
 
Itt van az MMS közösségben az univerzális problémamegoldónk: a CDS
szórófejes flakon. Már egy 10 ml-es üvegpalack permetezőfejjel (néhány
beszállítótól kapható adagolási segédeszközként vagy készletként), és a nyaralás
el van mentve.
 
MMS:
Aktiváljon 6-15 cseppet közvetlenül a 10 ml-es üvegben, a többit pedig töltse
fel vízzel.
 
vagy
 
CDS/CDSplus:
Öntsön 2-5 ml kész sárga oldatot az üvegpalackba, a többit pedig töltse fel
vízzel.
 
Ezt a keveréket mostantól akár 14 napig is magával viheti a táskájában hűtés
nélkül. A szórófej megakadályozza, hogy a klór-dioxid gáz túl gyorsan
távozzon. Minél magasabb a hőmérséklet, annál magasabbra teheti a fenti
adagot.
 
Eljárás a vakáción:
- Készítse el ezt a szórófejes flakont közvetlenül az ünnep előtt.
- Csomagolja az MMS-készletet vagy az aktivált CDSplus-t a táskába.
- A szórófejes flakon a repülőgépen a kézipoggyászban szállítható egy
  átlátszó zacskó, mivel a tartalom kevesebb, mint 100 ml.
 
Megjegyzések:
Az alábbi alkalmazási területek többségénél alapvetően mindegy, hogy az
oldatot MMS vagy CDS segítségével állítják elő, mivel oldott klór-dioxidot
tartalmazó vízködöt permeteznek, és nem tiszta és ezért esetleg veszélyes klór-
dioxid gázt! Az MMS-sel előállított oldat csak pH-s savas, és nagyobb



mennyiségben könnyen megtámadhatja a textíliákat (ez egy kicsit a hígítástól
függ!).
 
Lehetséges alkalmazások:
 
1. fedélzeti WC-k
A repülőgépen akár 400 ember számára mindössze három-négy WC áll
rendelkezésre. Ennek megfelelően a higiéniai helyzet. Az ajtókilincsekre és a
WC-fedélre történő 1-2 fújás néhány másodperc alatt megoldja a problémát.
 
2. beteg útitársak
A repülőn vagy a buszon melletted ül valaki, aki megfázott, folyamatosan
tüsszög rád, és így a levegőben terjeszti a bacikat. Már most elképzeli, hogy a
nyaralás alatt minden idejét azzal tölti, hogy a gyógyszertárakban köhögés- és
megfázás elleni szereket csörget, miközben a többiek szép kirándulásokra
mennek. Fújjon 1-2 csapást magasan a levegőbe. Ez bizonyítottan sterilizálja a
levegőt. Ezt a permetpermetet be is lélegezheti, hogy légzőrendszere ismét
baktériummentes legyen. Ne aggódj, ez egy klór-dioxid-oldat aeroszol, nem
pedig tiszta klór-dioxid gáz, így biztonságos!
 
3. üdvözlő ital
A szállodába érkezve üdvözlőital várja a vendégeket. Ez gyakran rendben van,
de a jégkockák általában nem. A legtöbb jégkockagép teljesen baktériumos. 1-2
spriccelés az üvegbe, rövid várakozás - és ez a probléma is könnyen
megkerülhető.
 
4. szállodai szobák/fürdőszobák
A tévériportokból tudjuk, hogy a szállodák fürdőszobái felületesen tisztának
tűnnek. UV-fényben azonban gyakran kiderül, hogy a baktériumokat csak
bedörzsölték. Fújja be tehát a WC-fedelet, a mosdókagylót és a szerelvényeket,
várjon rövid ideig, majd öblítse le vagy törölje le. Már van egy elfogadható
fürdőszobája a nyaralás idejére.
 
5. hotelszoba dohos
A magas páratartalmú országokban a szállodai szobák, kanapék vagy ágyak
gyakran dohos szagúak. Ez magas baktériumterhelésre utal, mivel a szagok
szinte mindig baktériumos bomlási folyamatoknak köszönhetőek. Ismét
néhány permetezés hasznos lehet. Ha az egész helyiségről van szó, itt hasznos
lenne egy szobafüstölés, ahogyan azt az előző MMS-tippeknél említettük. Ez
csak a klasszikus MMS esetében működik.



 
6. légkondicionáló
A forró nyaralóországokban a légkondicionálókat is mindig használják. Mivel a
meleg levegő több nedvességet képes szállítani, mint a hideg levegő, a
kondenzáció lerakódik ezekben az eszközökben. Ez idővel hajlamos csírázni,
így a légkondicionáló berendezés és annak tápvezetékei is folyamatosan
baktériumokkal szennyezhetik a helyiséget. Egy másik alkalmazási terület a
szórófejes flakonunk számára.
 
7. élelmiszer/ivóvíz
Útközben a piacon vagy a hegyekben előfordulhat, hogy olyan forrásokból
származó ivóvízre kell támaszkodnia, amelyek nem biztonságosak. A meleg
országokban a gyümölcsök és zöldségek szintén átvihetik a hepatitis A-t. Ismét
néhány permet az ivóvízbe vagy a gyümölcsökre/zöldségekre, és biztosíthatja,
hogy továbbra is élvezhesse a nyaralást.
 
8. sebfertőtlenítés
Ha a strandon megvágja magát egy kagylóval, vagy túrázás közben sebet ejt,
befújhatja, és elkerülheti a seb elfertőződését.
 
9. test- és szájszag
Ha spontán találkozol egy kedves nővel a nyaraláson, növelheted a siker
esélyét, ha CDS-szel permetezed be a tested. Az izzadságodnak csak akkor van
szaga, amikor a bőrödön lévő baktériumok vajsavvá alakítják azt. Nincsenek
baktériumok - nincs testszag! Ez Jimnek csodálatosan bevált a Dominikai
Köztársaságban. Szintén fújjon néhány fújást a szájába, és hagyja, hogy egy-két
percig a fogai között a köpetével együtt áztassa. Máris, nem áll többé
bosszantó rossz lehelet az ígéretes randevú útjába. Ne aggódjanak, kedves
hölgyeim, a klór-dioxid szag néhány perc alatt teljesen eltűnik mindkét
alkalmazásnál.
 
10. romlott halakból vagy kagylókból származó ételmérgezés
A rossz halakkal vagy kagylókkal okozott ételmérgezés életveszélyes. Én
magam egyszer majdnem egy hétig folyamatosan hánytam és hasmenésem
volt. Akkoriban még nem rendelkeztem MMS-sel. Dr. Andreas Kalcker maga
is 6 aktivált csepp MMS-t szedett ilyen helyzetben, és utána óránként kétszer.
Aztán minden panasz megszűnt, és a test megnyerte a versenyt ebben a szuper
fertőzésben.
 



Tudom, hogy a túlzott higiénia érzékennyé és beteggé is tehet. Ez egyszer
túlzásba vitték mindent, ahol az MMS érdemi segítséget nyújthat a nyaralás
során. Ebből a spektrumból mindenki kiválaszthatja, ami neki tetszik. Talán
még több érdekes lehetőség jut eszedbe. Segítsen javítani ezt a hozzájárulást!



5.4 MMS 4. tipp: Biofilmek a fürdőszobában, WC-ben és
konyhában
 
Azt gondoljuk, hogy a baktériumok egyenként úszkálnak és szaporodnak. A
baktériumok gyakran kolóniákban élnek, és védő nyálkaréteget (biofilmet)
képeznek a kolóniájuk körül. Ezáltal a baktériumok ellenállóvá és védetté
válnak a rendkívül kedvezőtlen peremfeltételekkel, például a környezet pH-
értékével szemben.
 
Ez a biofilm kívülről megvédi őket más veszélyektől, például számos biocidtől
vagy antibiotikumtól, belülről pedig a legjobb életfeltételeket biztosítja a
növekedésükhöz. A konyhákban és fürdőszobákban például ezek a biofilmek
vöröses vagy fekete csíkok formájában láthatók a csempefugákon vagy a
csempefugákban. Ezek a biofilmek azonban a víztartályokban, vízszűrőkben,
csövekben, a hűtőszekrény lefolyójában vagy a mindig nedves konyhai
szivacson is kialakulnak. A klór-dioxidnak sok más biocidhez képest nagyon
különleges tulajdonsága van:
 
A klór-dioxid nagyon gyorsan behatol a biofilmekbe, és teljesen feloldja
azokat.
 
Ez azt jelenti, hogy a baktériumok védtelenek a klór-dioxiddal szemben, és
alaposan elpusztulnak. Ezt a hatást például sörfőzdékben és tejfeldolgozó
üzemekben használják. Ott a csöveket és tartályokat rendszeresen klór-
dioxiddal öblítik, és így fertőtlenítik.
 
Ehhez hasonlóan az emberek és állatok testében lévő betegséget okozó
baktériumok is biofilmeket képeznek, hogy megvédjék kolóniáikat. Talán a
klór-dioxidnak ez a tulajdonsága, az erős oxidáló erő mellett, magyarázatot ad a
szervezetben kifejtett gyors és alapos fertőtlenítő hatásra. Az
antibiotikumokkal egyre nagyobb és nagyobb dózisokat kellene alkalmazni,
hogy átjussunk ezen a biofilmen, és még mindig meg kell küzdeni a
baktériumok alkalmazkodóképességével, hogy mutáció révén ellenállást
fejlesszenek ki. Szerencsére a klór-dioxid megoldja ezeket a problémákat.
 



Utasítások:
Egyszerűen készítsen egy MMS/CDS szórófejes flakont a 3. számú MMS tipp
szerint, és tízpercenként többször permetezze be a biofilmet, és hagyja hatni,
amíg az könnyen le nem öblíthető.
 

5.5 MMS tipp 5: A DMSO tisztaságának helyreállítása
 
A DMSO-t gyakran tisztán árulják (kb. 99,9 százalékos tisztaságú). Ha
hosszabb ideig tárolják, akkor magához vonzza a nedvességet és így a vizet.
Általában csak a hígítás módját ismerjük. A folyadékok magasabb
koncentrációját megint csak a forralással tudjuk valójában.
 
Ezt itt nem tudjuk alkalmazni a DMSO-val, mivel az tönkretenné a kémiai
szerkezetet. A DMSO egyik tulajdonságát azonban könnyen kihasználhatjuk:
A DMSO 18 fok alatt kristályossá és így szilárddá válik, különösen, ha a téli
hónapokban szállítják. Ha most a DMSO-s üveget egy éjszakára a
hűtőszekrénybe tesszük, a benne lévő DMSO megszilárdul, de a víz még nem
fagy meg a hűtőszekrény hőmérsékletén, és leülepszik a tetején. Most
egyszerűen leöntjük a leválasztott vizet, és újra lezárjuk a palackot. Ezután
tegyük a DMSO-s üveget a melegbe, vagy melegítsük fel meleg vízfürdőben
(nem mikrohullámú sütőben!). Ezzel az egyszerű eljárással a DMSO
koncentrációját ismét csaknem száz százalékra növeltük.



5.6 MMS 6. tipp: DMSO hegoldat
(Dr. Hartmut Fischer szerint, www.pranatu.de)
 
Ez a csodálatos tipp magától a DMSO-specialistától, Dr. Hartmut Fischertől
származik. Még a sérülésekből és műtétekből származó, évekkel ezelőtti hegek
is szinte teljesen eltűnhetnek. Valahogy úgy tűnik, hogy a DMSO a sejtek
megújulásában működik, hogy helyreállítsa a régi sejtstruktúrát és rendet. A
DMSO képes a DNS-károsodást is helyrehozni, például sugárzás okozta
károsodások esetén, ezért vészhelyzetben, bármilyen sugárterápia esetén kéznél
kell tartani.
 
A hegoldat összekeverése:
Először 35 gramm magnézium-kloridot oldunk fel 1 liter vízben. Ezután egy
spray- vagy cseppentős palackot (lásd az ellátási forrásoknál) félig megtöltünk
DMSO-val, és 2 ampulla prokaint adunk hozzá. Töltse fel ezt a keveréket a
fenti magnéziumos vízzel, amíg a palack megtelik. A DMSO nem érintkezhet
műanyagokkal! A folyadékok ampullákból történő átviteléhez a legjobb, ha
kanüllel ellátott fecskendőt használ. Ezután tárolja ezt az oldatot sötétben!
Ehhez a keverékhez egy 100 ml-es üvegpalackra van szükséged!
 
A hegoldat alkalmazása:
Ha jól tűri, naponta egyszer nagyvonalúan nedvesítse be vele a hegeket
(vattapamacs vagy ujj), és hagyja hatni hosszú ideig, mielőtt ismét ruhát húzna
rá.
 
Egyszerűen tegye félre a maradék magnéziumvizet, vagy fogyasszon naponta
egy pohárral hígítva egy italban. Ez egy csodálatos orvosság az érrendszeri
tisztításhoz.
 
Egyébként: minden embernek van egy hege: a köldöknél. Csak saját
tapasztalatomból mondhatom, hogy ez is nagyon intenzív lelki és szellemi
folyamatokat indíthat el. Tehát feküdj le, fedd fel a köldöködet, csepegtesd be,
csukd be a szemed és élvezd!
 
Ellátási források:
lásd a www.mms-seminar.com oldalon az ellátási források között
- Magnézium-klorid, DMSO és adagoló készlet (fecskendő és cseppentős
üveg), 2 db Procain Pasconeural, 2 %, 5 ml-es ampullák (gyógyszertár)





6. következtetés
A bemutatott tények, tanulmányok és klinikai tapasztalatok alapján a
következő ellenőrizhető következtetés meggyőző:
 

- A klór-dioxid nem tévesztendő össze a tiszta klórral vagy akár a
klóros fehérítővel!

 
- A klór-dioxid nem mérgező és nem rákkeltő!

- Végül vízzé, oxigénné és konyhasóvá bomlik.

- A klór-dioxid a legjobb baktériumölő a világon!

- A klór-dioxid-oldatok szájon át történő bevitele
nincs ismert vagy tartós mellékhatása!

- A klór-dioxid nem mutagén és nem károsítja az utódokat!

- Az egyszeri adagok Jim Humble MMS alkalmazási protokolljai
szerint biztonságosak! (EPA tanulmány)

- Az MMS-alkalmazás időtartama Jim szerint naplózódik
Humble biztonságban van! (WHO tanulmány)

- A klór-dioxidnak kiterjedt pozitív egészségügyi
Hatás a szervezetre!

- A klór-dioxid többek között a malária ellen is sikeresen működik,
HIV/AIDS és még az Ebola is!

- Szándékos, valótlan lejárató kampány folyik a
MMS a tömegmédiában!

- Az MMS-nek minden háztartásban ott kellene lennie a
válsághelyzetekre való felkészülés érdekében.
raktáron van.

Ezen kívül az MMS-nek vannak további fejlesztései is, mint például a pH-
semleges CDS vagy CDSplus. Ezek olyan klór-dioxid-oldatok, amelyeknél a



laikusoknak már nem kell magasabb koncentrációjú vegyszereket kezelniük. A
helytelen kezelésből eredő veszélyek így nagymértékben kiküszöbölhetők.



Ezen kívül az MMS-nek vannak további fejlesztései is, mint például a pH-
semleges CDS vagy CDSplus. Ezek olyan klór-dioxid-oldatok, amelyeknél a
laikusoknak már nem kell magasabb koncentrációjú vegyszereket kezelniük. A
helytelen kezelésből eredő veszélyek így nagymértékben kiküszöbölhetők.
 
A költők és gondolkodók országában vagy nincs több alapos kutatáson
alapuló, eredményre nyitott minőségi újságírás, vagy szándékosan és
szándékosan hamis képet rajzolnak a klór-dioxidról. Az igazság fontos
részeinek elhallgatása számomra határozottan felér egy szándékos hazugsággal.
A kérdésem az, hogy "Cui bono? " Kinek a javára válik ez? Kövesd a pénz
nyomát, és megtalálod a bűnösöket!
 
A végső következtetést itt mindenki levonhatja és le is kell vonnia magának. Itt
az ellenőrizhető tények és források alapján adom meg személyes
összefoglalómat. Az MMS nagyon sokoldalú, és gyorsan és hatékonyan
segíthet az egyszerű fertőzéseken, egészen az olyan életveszélyes betegségekig,
mint a malária, vérmérgezés (szepszis), ételmérgezés, MRSA fertőzés,
AIDS/HIV, malária, dengue-láz, SARS, sertésinfluenza, Ebola, rák és
cukorbetegség, vagy képes erre. Azért olyan érdekes az antibiotikumok
helyettesítőjeként, mert a mutálódott, antibiotikumoknak ellenálló
baktériumokat is biztonságosan elpusztítja, és nem hagy kárt a bélflórában. Az
MMS védelmet nyújthat az ismert és valószínűleg a jövőbeni ismeretlen
baktériumok ellen, amelyekről úgy vélik, hogy képesek világjárványokat, azaz
világméretű járványokat okozni.
 
A legnagyobb előnye azonban valószínűleg az, hogy nagyon sokan egyszerűen
csak jó szerencsével használhatják az MMS-t ismert és ismeretlen betegségekre,
mivel az ajánlott protokollok, készítmények és adagok mellett a klór-dioxid
szájon át történő lenyeléséből nem ismertek súlyos akut vagy maradandó
károsodások.
 
E lenyűgöző hatások ellenére az MMS számomra nem csodaszer. Nem
hiszem, hogy létezik ilyen dolog tisztán fizikai szinten. Mindig azt mondom: az
MMS életidőt és életminőséget biztosít. Ezt az időt arra kell felhasználnod,
hogy megtaláld a betegséged lelki okait, és feloldd őket. Ellenkező esetben az
MMS-t úgy használja vagy visszaél vele, mint egy hagyományos gyógyszerrel,
pusztán a tünetek enyhítésére és elnyomására-. De csak a tényleges ok kezelése
vezet tartós megoldáshoz vagy teljes gyógyuláshoz. Ezért utalok itt a
Back2Balance és Back2Health webináriumokra és e-könyvekre, amelyek új utakat
mutatnak vissza a fizikai és mentális egyensúlyhoz.



 
A Back2Balance-ben öt fő útvonalat mutatok be (például a túlsavasodás és a
salakanyag-hiány), amelyek mérgezéshez vagy hiánytünetekhez vezethetnek a
szervezetben. Szerencsére mindezeket az utakat meg is fordíthatja, és így
visszatalálhat az egyensúlyhoz. A Back2Health modern, gyors és hatékony
technikákat kínál a traumák, félelmek, fóbiák, neurózisok, pszichózisok, de
olyan problémák, mint a bűntudat, szégyen, gyász és megbocsátás mentális-
érzelmi szinten történő felkutatására és feloldására. Tapasztalatom szerint csak
mindezzel a tudással és ezekkel a technikákkal lehetséges az egészség és a
betegség holisztikus szemléletének teljes körű bemutatása.
 

6.1 MMS szemináriumok és workshopok
 
Időközben már nem tartok MMS szemináriumokat és workshopokat. Ehelyett
felvettem egy hétórás webináriumot, és ingyenesen elérhetővé tettem a
www.mms-seminar.com weboldalon. Ezzel az ingyenes könyvvel és a több
száz, több nyelven elérhető élményvideóval együtt ez elegendő lehet ahhoz,
hogy a legkíváncsibb MMS-érdeklődőket is kiszolgálja. Kérjük, iratkozzon fel a
hírlevélre és iratkozzon fel német nyelvű Telegram csatornámra, az
AKASHA.TV-re.
 
Ennek érdekében alternatívaként megszervezem az AKASHA
BACK2HEALTH kongresszust. Többet megtudhat a www.akasha-
congress.com oldalon!



6.2 MMS webináriumok
 
Az izgalmas gyógyító tudás további terjesztése érdekében MMS
webináriumokat is tartanak. Ezek a kétnapos MMS-workshopok tartalmával
megegyező online videók. Így mindenki megspórolhatja az utazás, az éjszakai
szállás, az élelmiszerellátás és a belépőjegyek költségeit egy MMS workshopra a
helyszínen. Nincsenek többé ütemezési vagy térbeli problémák sem. Akkor és
ott indítja el MMS webináriumát, amikor és ahol akarja, és olyan gyakran
ismétli meg az érdekes részeket, amilyen gyakran csak akarja. Az utazás, a
szállás, a terembérlet és részben az ilyen rendezvények reklámozásának
költségeit is megspórolom, és ezt szívesen továbbadom Önnek az MMS
webináriumok jelentősen csökkentett árain keresztül. Ha még mindig értékeli a
személyes találkozó előnyeit, természetesen szívesen látom az AKASHA
Congress BACK2HEALTH rendezvényeimen a helyszínen.
 

6.3 Személyes tanácsadás
 
A szemináriumaimon szerzett tapasztalatok alapján nem tudtam megkerülni az
egészség holisztikus szemléletét. Míg egyrészt szükség lehet fizikai szintű
intézkedésekre, például MMS alkalmazásra, addig a betegséget okozó
problémákon szellemi-érzelmi szinten is dolgozni kell. Néhány spirituális-
érzelmi technikát, mint az auratisztítás, a Power-Light (egyfajta korlátok nélküli
Reiki) és a CQM (kínai kvantum módszer Gabriele Eckert szerint)
személyesen tanultam és alkalmaztam önkénteseken, nagyon érdekes
eredményekkel. Idővel a saját 3-Steps-Back technikám e technikák és néhány új
elem keverékéből alakult ki. Amikor csak lehetőség adódik, felajánlom ezeket a
személyes foglalkozásokat, és arra kérem, hogy csak olyan emberek
jelentkezzenek, akik rezonálnak ezekkel a témákkal vagy velem. Az első
alkalommal alapvetően egy auratisztítást végzek, és néhány más dolgot, mint
például a lélekkel való újrakapcsolódás. Ez a felébredés az én tapasztalatom
szerint az alap. Ilyenkor az emberek sokkal stabilabbak, és a CQM és más
spirituális technikák gyorsabban és hatékonyabban mennek, vagy gyakran már
nincs is szükség rájuk. Ez a kezdeti ülés másfél-három órát vehet igénybe, és
adományozás alapján történik. Ezután már nem szabad sokkal többet vállalni.
Az eddigi esetek 99 százalékában ez az egyetlen ülés, mert az összes többi
kérdést magadnak kell megoldanod. A spirituális gyógyítás nem egy
jóváhagyott orvosi technika, és nem ígérhetek előre semmilyen hatást. Mindig



annyit történik, amennyit a lelked megenged. Egyébként én nem gyógyítok
semmit, csak segítek neked meggyógyítani magadat.
 

6.4 Az új MMS platform
 
A www.mms-seminar.com weboldal funkcionalitása jelentősen bővült. Az e-
mail címével vagy egyszerűen a Facebook-fiókjával történő regisztráció után
számos ingyenes információs lehetőség áll az Ön rendelkezésére az MMS és
más alternatív gyógymódok és módszerek témájában. Az e-book mellett
ingyenesen megnézhet egy MMS bevezető webináriumot, olvashat MMS
híreket vagy információt cserélhet más felhasználókkal. Továbbá egy aktuális
lista könyvekkel és beszerzési forrásokkal, valamint a folyamatosan bővülő
tapasztalati adatbázis áll az Ön rendelkezésére. Az ingyenes ajánlatokon kívül
más holisztikus egészségügyi témákban is vannak webináriumok és e-könyvek,
amelyek térítés ellenében érhetők el.
 

6.5 Nincs több adománykérés!
 
Ez a könyv csak az alternatív gyógymódokról és módszerekről tájékoztat.
Célja, hogy reményt adjon a rászorulóknak, és hogy megmutassa nekik, hogyan
vehetik újra saját kezükbe a felelősséget önmagukért. Mindezeket az
információkat éveken keresztül gyűjtöttük össze sok szeretettel, idővel,
költséggel és személyes erőfeszítéssel, és itt többnyire ingyenesen adjuk át
Önöknek.
 
Ha ez a tudás bármilyen módon segített Önnek, családjának, barátainak,
ismerőseinek vagy háziállatainak, akkor Ön is támogathatja az alternatív
gyógyító tudás terjesztését általában, vagy a Jim Humble mozgalom
világméretű tevékenységét különösen.
 
FRISSÍTÉS: Minden Paypal-fiókomat felfüggesztették, és egy életre kitiltottak
ebből a bankból, amely soha nem volt bank. Az Ing-Diba számlámat is
megszüntették rögtön az első adományozás után. Andreas Kalcker és Kerri
Rivera ugyanazt a dalt énekelheti. Itt láthatjuk, hogy a sötét oldal mennyire fél
a klór-dioxid egyszerű igazságától.
 
Ezért tartózkodom a pénzbeli adományoktól!
Az igazság így is megtalálja az utadat!



 

6.6 Nekünk is szükségünk van a segítségedre!
 
Fordítások
A nyelvi akadályok az egyik fő oka annak, hogy az alternatív gyógymódokkal és
módszerekkel kapcsolatos ismeretek gyakran helyi szinten maradnak. Ha Ön
többnyelvű, és szeretné, ha az e-könyv tartalma más nyelveken is elérhető
lenne, kérjük, segítsen nekem lefordítani vagy lektorálni ezt a könyvet. Kiemelt
feladatom az angol, spanyol, portugál, török és francia anyanyelvű fordítás. De
más nyelveket is szívesen fogadunk.
 
Forgalmazás
Nagyon sokan még mindig nem hallottak az ebben a könyvben található
ismeretekről. Beszéljen az MMS-ről, és küldje el ezt az e-könyvet e-mailben.
Segítsen mindenhol terjeszteni ezt a tudást, például a munkahelyen, a klubban,
más platformokon és a közösségi hálózatokon.
 
Mutass közösségi szellemet és járulj hozzá a közjóhoz!



6.7 Jim Humble megjegyzései
 
"Sokan közületek azt a benyomást is keltik, hogy sok minden rosszul megy
ebben a világban. Ez is igaz, és még fokozódni is fog a mi időnkben. A jó és a
rossz két ősi pólusa közötti ősi csata a tetőfokára hág. A megjövendölt
úgynevezett "aranykor" nem jön el magától. Nem jönnek el magasabb
hatalmak, mint az angyalok, energialények vagy földönkívüliek, akiknek a
létezését nem akarom tagadni, hogy megmentsenek minket.
 
Ez a mi saját munkánk. Ezért vagytok most itt. Vállalj tehát felelősséget
magadért, az életedért, az egészségedért és a környezetedért. Először tisztítsd
meg magad fizikai és lelki szinten.
 
Ezután lépjen kapcsolatba hasonlóan gondolkodó emberekkel, és ne feledje,
hogy mi itt a tényleges feladata. Ezt az utolsó nagy, döntő csatát nem
fegyverekkel fogják megnyerni, és nem is kívülről. Ehhez be kell menned
önmagadba, és fel kell ismerned és el kell fogadnod, hogy nincs nálad nagyobb
erő ebben az univerzumban. Az MMS nem a végállomás, hanem csak a
kezdet..."
 
(Részlet a Jim Humble-lal Mexikóban, 2014 decemberében készített
interjúból).
 
- END -
 
 



A szerzőről
 
 

Dipl.-Ing. Ali Erhan - gépészmérnök és informatikai tanácsadó, saját
szenvedésein keresztül jutott el az alternatív gyógymódokhoz. Egy sikeres
MMS öngyógyítás és egy Jim Humble felfedezővel személyesen tartott tréning
megmutatta neki a jövő útját. Önálló szemináriumvezetőként évek óta tart esti
szemináriumokat és gyakorlati workshopokat a "Gyógyítás MMS-szel?"
témában német nyelvterületen. Itt mindent megtudhat Jim Humble-ról,
felfedezéséről, az MMS vagy klór-dioxid hatásmódjáról és alkalmazásáról.

 
Ezáltal kritikusan rámutatnak az esélyekre, de a kockázatokra és

mellékhatásokra, valamint az MMS korlátaira is, amelyek messze túlmutatnak
az eddig ismert publikációkon. Emellett részletesen ismerteti az újabb
fejlesztéseket, például a sokkal jobban tolerált és pH-semleges CDS-t (klór-
dioxid-oldat). Fontos számára, hogy ismét erősítse az egyes emberek személyes
felelősségét, és holisztikus képet közvetítsen az egészségről és a megbetegedés
folyamatáról.
 
 
... és egyre többen leszünk!
 
 
 
A válasz 42.
A szeretet a válasz!
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