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Padėkos
 

Dėkoju savo Kūrėjui už viską, kas man duota, ir už viską, kas iš manęs atimta.
Dėkoju už savo būtį. Dėkoju tėvams už saugią vaikystę. Jie visada norėjo, kad
būčiau gydytojas. Dabar esu tarsi sveikatos inžinierius. Dėkoju Jimui
Humble'ui už tai, kad suteikė mano gyvenimui naują kryptį. Dėkoju visiems
savo vadinamiesiems "priešams" ir tiems, kurie stojo man skersai kelio. Jūsų
dėka galėjau augti ir tapti tuo, kuo esu šiandien. Ačiū!

 
 

Žmonijos herojai
 

Daugelis žmonių sumokėjo didelę asmeninę kainą už alternatyvių priemonių ir
metodų tyrimus, kūrimą, taikymą ir sklaidą. Jie prarado darbą, reputaciją, turtą,
namus, šeimas, laisvę, sveikatą, o kai kurie net gyvybę.
 
Nepaisant to, dauguma jų iki pat galo atstovavo jų pažiūroms ir interesams.
Kai kurie vardai iš karto ateina į galvą, kiti pionieriai veikė tuo metu, kai dar
nebuvo interneto, kuriuo būtų galima skleisti jų atradimus arba juos persekioti
ir slopinti. Todėl būtų nesąžininga čia aiškiai paminėti tik kelias pavardes ir taip
jas pabrėžti.
 
Kas paskatino visus šiuos žmones tęsti darbą nepaisant visų persekiojimų ir
grasinimų? Empatija ir labdara! "Aš žinau kai ką, kas gali padėti daugeliui
žmonių palengvinti jų kančias arba išgelbėti juos nuo ankstyvos mirties, ir
negaliu ramiai miegoti, kol visas pasaulis bent jau nesužinos apie šią galimybę. «
 
Todėl tokie žmonės man yra žmonijos ir žmogiškumo didvyriai. Mes ir po
mūsų ateinančios kartos esame daug skolingi šiems pionieriams, todėl
turėtume dažniau juos prisiminti!
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Gydymo pareiškimai, atsakomybės
atsisakymas ir licencijos
 
Šioje knygoje, elektroninėje knygoje, mūsų interneto svetainėse arba
seminaruose ir praktiniuose užsiėmimuose pateikiama informacija yra tik
informacinio pobūdžio ir nėra vaistas ar medicininio gydymo pakaitalas.
Riziką, susijusią su neteisingu diagnozavimu ar gydymu, galima sumažinti tik
pasikonsultavus su medicinos specialistais. Terapija, ligų diagnozavimas ir
gydymas pagal įstatymą priklauso tik gydytojams, alternatyviosios medicinos
specialistams ir psichoterapeutams.
 
Jei mūsų puslapiuose ar renginiuose minimos tam tikrų procedūrų indikacijos,
dozės ar taikymas, neprisiimama jokia atsakomybė už galimus medicininius
ketinimus ar procedūras. Naudotojui rekomenduojama pasikonsultuoti su
pirmiau išvardytais specialistais, kad nustatytų, ar gairės ir rekomendacijos
taikytinos konkrečiu atveju. Už bet kokį naudojimą, dozavimą ar gydymą
visada atsako ir rizikuoja pats naudotojas.
 
Knygos / elektroninės knygos / internetinio pasiūlymo turinys
Autorius ir lektorius Dipl.-Ing. Ali Erhan nėra gydytojas ar alternatyviosios
medicinos specialistas, bet mechanikos inžinierius ir IT specialistas. Šioje
knygoje, elektroninėje knygoje, savo seminaruose ir praktiniuose užsiėmimuose
jis pateikia literatūros santrauką ir teiginius iš savo asmeninių MMS trenerio
mokymų su MMS atradėju Jim Humble.
 
Be to, į šią knygą buvo įtrauktos įžvalgos, gautos iš pokalbių, be kita ko, su Dr.
Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Leo Koehof ir Dr. med. Antje Oswald, taip pat
iš tolesnių tyrimų. Visa tai jums, kaip laisvai ir savarankiškai būtybei, turėtų
tarnauti tik kaip informacija savarankiškiems veiksmams. Autorius ir (arba)
dėstytojas niekam nerekomenduoja ką nors daryti ar ko nors nedaryti. Autorius
ir (arba) dėstytojas pats nėra atradęs ar suradęs jokių priemonių -ar metodų ir
nėra gydęs nieko, išskyrus save.
 
Autorius ir (arba) lektorius neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl čia
aprašytų metodų taikymo, ypač už jūsų sveikatos būklės pagerėjimą ar
pablogėjimą. Šie leidiniai ir renginiai skirti tik diskusijoms ir įdomių gydymo
žinių sklaidai. Autorius pasilieka teisę neatsakyti už pateiktos informacijos
aktualumą, teisingumą, išsamumą ir kokybę. Todėl pretenzijos dėl atsakomybės



už žalą, padarytą naudojant bet kokią pateiktą informaciją, įskaitant bet kokią
neišsamią ar neteisingą informaciją, bus atmestos.
 
Būtina laikytis naudojimo instrukcijų, įspėjimų ir minėtų medžiagų saugos
duomenų lapų. Visi pasiūlymai gali būti keičiami ir nėra privalomi. Autorius
aiškiai pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti, papildyti ar ištrinti dalį
puslapių ar visą pasiūlymą arba laikinai ar visam laikui nutraukti publikavimą.
 
Nuorodos ir nuorodos
Tiesioginių ar netiesioginių nuorodų į išorines svetaines (hipersaitus), esančias
už autoriaus atsakomybės srities ribų, atveju pareiga prisiimti atsakomybę
atsirastų tik tuo atveju, jei autorius žinojo apie turinį ir jam būtų buvę
techniškai įmanoma ir pagrįsta užkirsti kelią naudojimui neteisėto turinio
atveju. Autorius aiškiai pareiškia, kad tuo metu, kai buvo sukurtos nuorodos,
nuorodų puslapiuose nebuvo jokio neteisėto turinio.
 
Autorius neturi jokios įtakos dabartiniam ir būsimam susietų puslapių dizainui,
turiniui ar autorystei. Todėl jis aiškiai atsiriboja nuo visų susijusių puslapių
turinio, kuris buvo pakeistas po to, kai buvo nustatyta nuoroda. Šis pareiškimas
taikomas visoms nuorodoms ir nuorodoms, pateikiamoms savo internetiniame
pasiūlyme, taip pat išoriniams įrašams svečių knygose, diskusijų forumuose,
nuorodų kataloguose, autoriaus sudarytuose pašto sąrašuose ir visų kitų formų
duomenų bazėse, prie kurių turinio galima išorinė rašytinė prieiga.
 
Už neteisėtą, neteisingą ar neišsamų turinį ir ypač už žalą, kuri atsiranda dėl
tokio pobūdžio pateiktos informacijos naudojimo ar nenaudojimo, atsako tik
šalies, į kurią kreipiamasi, siūlytojas, visų pirma už tai, kad, kuris nukreipia tik į
atitinkamą leidinį.
 
Autorių teisių ir prekių ženklų teisė
Autorius stengiasi nepažeisti visuose leidiniuose naudojamų vaizdų, grafikos,
garso dokumentų, vaizdo įrašų ir tekstų autorių teisių. Be to, jis stengiasi
naudoti savo sukurtus vaizdus, grafiką, garso dokumentus, vaizdo įrašus ir
tekstus arba naudoti nelicencijuotus grafikos, garso dokumentus, vaizdo įrašus
ir tekstus.
 
Visiems elektroninėje knygoje ar interneto pasiūlyme paminėtiems prekių
ženklams ir prekių ženklams, kuriuos, jei taikoma, saugo trečiosios šalys, be
jokių apribojimų taikomos atitinkamai galiojančių prekių ženklų įstatymų
nuostatos ir atitinkamų registruotų savininkų nuosavybės teisės. Vien prekių



ženklo paminėjimas nereiškia, kad jis nėra saugomas trečiųjų šalių teisių!
Paskelbtų objektų, kuriuos sukūrė pats autorius, autorių teisės priklauso tik
puslapių autoriui. Be autoriaus sutikimo neleidžiama komerciniais tikslais
kopijuoti ar naudoti tokius objektus kaip diagramos, garsai ar tekstai kituose
elektroniniuose ar spausdintuose leidiniuose.
 
Šio atsisakymo nuo atsakomybės teisinis galiojimas
Šis atsakomybės atsisakymas turi būti laikomas knygų, elektroninių knygų ir
interneto leidinių, iš kurių gavote nuorodą, dalimi. Jei šio pareiškimo dalys ar
atskiros sąlygos nėra teisėtos ar teisingos, kitų dalių turiniui ar galiojimui šis
faktas įtakos neturi.
 
Nemokamos versijos ir mokamos pilnosios versijos licencijos
Autorius nusprendė visą knygą nemokamai pateikti bendruomenei kaip e.
knygą. Visą versiją galima atsisiųsti PDF formatu arba įprastose elektroninių
knygų platformose, joje pateikiami visi svarbūs faktai, dabartiniai receptai ir
taikymo protokolai, taip pat informacija apie riziką ir šalutinį poveikį MMS
tema.
 
Be to, rasite įdomios informacijos apie MMS, kurios dalis dar niekada nebuvo
publikuota knygose. Turinyje galite pamatyti, ar yra jums įdomių temų. Visą
knygos versiją taip pat galima įsigyti spausdintine versija kietu arba minkštu
viršeliu ir visose e. knygų platformose, skirtose mobiliesiems įrenginiams.
Naudodami praktinę elektroninės knygos versiją, visas praktines MMS žinias
visada turėsite po ranka savo išmaniajame telefone arba planšetiniame
kompiuteryje, pavyzdžiui, keliaudami ar atostogaudami.
 
Šios knygos turinio autorinės teisės priklauso autoriui Dipl.-Ing. Ali Erhan.
Tačiau galite laisvai perduoti e. knygą, pavyzdžiui, el. paštu, atsisiųsti arba
atsispausdinti asmeniniais tikslais tiek mylinčių žmonių, kiek tik norite, su
sąlyga, kad niekas nebus pašalinta, pridėta ar pakeista. Platinimas visada turi
būti nemokamas ir besąlygiškas. Apmokėtos pilnosios versijos platinimas
spausdintinės versijos pavidalu priklauso tik autoriui. Taikomos tik atitinkamų
platinimo platformų teisės.
 
Šaltinių ir literatūros sąrašas
Visi šios knygos teiginiai pagrįsti trečiųjų šalių tyrimais, publikacijomis ar kitais
patikrinamais teiginiais. Tinklalapyje www.mms-seminar.com taip pat galite
nemokamai žiūrėti beveik septynių valandų trukmės internetinį seminarą



"Gydymas naudojant MMS?". Kiekvieno skyriaus pabaigoje prie faktų šaltinio
rasite ir tiesioginę nuorodą, ir nuorodą į archyvinę versiją.
 
 
 
DĖMESIO: Vertimai
Ši knyga iš pradžių buvo parašyta vokiečių kalba. Po to jis buvo mašininiu
būdu išverstas į daugelį kalbų, kurias galite atsisiųsti internetu iš platformos
www.mms-seminar.com. Rankiniu būdu ištaisytas versijas visada galima
atpažinti pagal tai, kad prie versijos pridedama raidė R, t. y. versija 5.5.7-R. Jei
automatinis vertimas yra netikslus, neteisingas ar klaidinantis, autorius yra
laisvas nuo bet kokios atsakomybės. Prašome patikrinti ginčijamas ištraukas
kitomis kalbomis arba originalo kalba. Jei gerai mokate kalbas, galite gauti iš
manęs "Word" versiją ir patys atlikti pataisymus.
 

 



Įžanga
 
Vis labiau populiarėja žmonėms ir gyvūnams skirtos MMS programos. Savo
sėkmės paskatinti, MMS dažnai rekomenduoja kitiems. Taigi į MMS atvyksta
vis daugiau susidomėjusių žmonių. Tuomet jie labai trokšta žinių. Deja, sena ir
nauja informacija apie MMS programėles sklando viena šalia kitos internete ir
iš dalies prieštarauja viena kitai. Kai kuriuose senuose taikymo protokoluose
dozės yra per didelės ir greičiau sukelia nemalonų šalutinį poveikį, kurio galima
išvengti.
 
Todėl Jimas Humble'as aiškiai rekomenduoja nenaudoti senųjų
protokolų iš jo pirmosios knygos "Proveržis! Savo seminaruose dažnai
susiduriu su tuo, kad pradedantieji dirba su šiais visiškai pasenusiais
protokolais, nesulaukia jokios sėkmės ir nusivylę per anksti pasiduoda. Deja,
taip pat yra daug svetainių, kuriose pateikiama pasenusi MMS informacija.
Todėl šia knyga arba elektronine knyga siekiama greitai ir išsamiai supažindinti
tiek senbuvius, tiek pradedančiuosius vartotojus su dabartinėmis žiniomis apie
pasaulinę MMS šeimą. Taigi, jei šią e. knygą gavote iš draugų ar pažįstamų,
svetainėje www.mms-seminar.com visada patikrinkite, ar turite naujausią
versiją, ir prireikus atsisiųskite ją nemokamai.
 
Kiekvienoje naujoje versijoje daugėja naujų skyrių, kuriuose pateikiami
pagrindai arba naujos MMS patirties ataskaitos, skirtos taikyti žmonių ir
gyvūnų sveikatos srityje. Be to, daugėja praktinių patarimų, kaip naudoti chloro
dioksido produktus namuose, sode ir atostogų metu. Be to, kiekvienoje naujoje
versijoje yra ištaisytos klaidos ir išplėsti anksčiau paskelbti skyriai.
 
Ši knyga buvo kruopščiai parengta per daugelį metų kruopštaus darbo ir yra
bendruomenės, pasaulinės MMS šeimos, rezultatas. Padėkite mums
prisidėdami konstruktyvia kritika, prasmingais patirties pranešimais ar net
naujais MMS patarimais!
 
Visų naujokų prašau iš tiesų nuodugniai išstudijuoti chloro dioksido produktų
rinkos apžvalgą, jų aktyvavimo ir taikymo protokolus. Čia dažniausiai daromos
klaidos. Programos su MMS arba chloro dioksidu netinka iš karto atlikti
savigydai, paviršutiniškai žvilgtelėjus į knygą. Jei žinote, ką darote, su šia
universalia, tačiau nemalonaus kvapo ir skonio veikliąja medžiaga jums
atsiveria neįsivaizduojamos galimybės.
 



Linkiu jums išgydymo visais lygmenimis pagal jūsų valią ir sielos planą!
 
HeartLight
Jūsų Ali Erhan
 
... ir mūsų vis daugėja!
 
 
 



Įžanga 2020 m.
 
2020-ieji metai visai žmonijai atnešė didžiulį sukrėtimą. Staiga visų šios planetos
gyventojų sveikatai, atrodo, iškilo grėsmė dėl sukėlėjo, pavadinto Covid-19. Šis
korona virusų šeimai priklausantis patogenas beveik tuo pat metu, kai pasirodė
pirmą kartą, sukėlė pandemiją. Nenoriu gilintis į fone vykstančią galutinę gėrio
ir blogio kovą ir atskirų agitatorių politinius motyvus - kiti autoriai tai tikrai gali
padaryti geriau. Kiek žinau, tai planuojama pandemija, kurioje dalyvauja
mažiausiai du skirtingi pavojingi patogenai.
 
Atrodo, kad per pirmąją bangą Europa gavo beveik tik nekenksmingą variantą.
Šiuo atveju pandemija labiau plito dėl žiniasklaidoje itin sureikšmintų faktų,
diagnozei netinkamų PGR testų ir pernelyg didelių kasdienio gyvenimo
apribojimų. Tuo tarpu iš kitų pasaulio šalių, pavyzdžiui, Bolivijos ir Meksikos,
buvo pranešta apie visai kitokius šokiruojančius dalykus. Čia, pasak Andreaso
Kalckerio, užsikrėtę žmonės ir gydytojai mirė kaip musės tūkstančiais.
Teigiama, kad net specialios gydytojams skirtos kaukės nesuteikė jokios
apsaugos. Tik ištikus tokiai nelaimei ir iškilus mirtinam pavojui savo gyvybei,
kai kurie gydytojai prisiminė daugybę Andreaso Kalckerio paskaitų Pietų
Amerikoje apie MMS/CDS/chloro dioksidą. Jie susisiekė su juo, tada vartojo jį
per burną ir labai daug jų išgyveno sunkią ligą. Dabar kančios spaudimas buvo
toks didelis, kad vis daugiau gydytojų naudojo CDS, o sėkmė plito kaip gaisras.
Pasak Andreaso Kalckerio, Bolivijoje CDS buvo paskubomis įstatymiškai
patvirtintas Covid 19 pacientų gydymui. Todėl vos per du mėnesius pacientų
mirtingumas sumažėjo nuo daugiau nei 90 proc. iki mažiau nei 4 proc.
 
Dabar Bolivijos universitetai dideliais kiekiais gamina chloro dioksido tirpalus,
kurie dažniausiai nemokamai dalijami gyventojams ir klinikoms. 2020 m.
pabaigoje Andreasas Kalckeris pranešė, kad šiuo metu veikia tarptautinė
medicinos asociacija, vienijanti beveik 4 000 gydytojų iš daugiau kaip 20 šalių,
ir kad pranešta apie daugiau kaip 140 000 sėkmingų Covid 19 sergančiųjų
gydymo atvejų. Po keturių dienų geriamojo gydymo visi pacientai buvo be
simptomų ir jiems negrėsė mirtis. Faktas, kad greičiausiai niekada negirdėjote
apie tai savo žiniasklaidoje, byloja apie farmacijos pramonę, žiniasklaidą ir
politiką bei jų darbotvarkes. Čia yra paprasta, nebrangi, saugi, labai veiksminga
ir patikima priemonė nuo didžiausios grėsmės žmonijai - MMS/CDS, ir šios
žinios plinta labai lėtai.

Tapkite didvyriu! Gelbėkite gyvybes! Jums nereikia būti gydytoju ar gydytoju.



Viskas, ką jums reikia padaryti, tai persiųsti šią knygą kuo daugiau draugų ir
pažįstamų. Jei jie elgsis taip pat, ši informacija galiausiai padės surasti žmogų,
kuriam bus galima padėti išsigelbėti nuo neišvengiamos mirties ir (arba)
sumažinti jo kančias! Tada jis turės jums už tai padėkoti. Tai buvo mano tikslas
daugiau nei devynerius metus. Dėl to buvau užpultas, pasmerktas ir patyriau
didelių ekonominių nuostolių. Tačiau tai mane vis dar jaudina iki šiol. Tikiu,
kad pasielgsite teisingai.



1. gydyti su MMS?
 
Tai yra pilna knygos / e. knygos "Gydymas su MMS" versija V5.5.7? Rankiniu
būdu pataisytas vertimų versijas visada atpažinsite pagal tai, kad prie versijos
yra pridėta raidė R, t. y. versija 5.5.7-R.
 
Sustokite! Prieš pradėdami skaityti toliau, pirmiausia patikrinkite, ar turite
naujausią versiją. Naujausią versiją PDF formatu visada galite nemokamai
atsisiųsti adresu www.mms-seminar.com. Spausdintos versijos ir elektroninės
knygos "Apple", "Google Android" ir "Amazon Kindle" programoms taip pat
visada atnaujintos ir susietos su šia svetaine. Tai nėra privaloma, bet jei
užsiregistruosite naujienlaiškiui, visada laiku gausite naujausią versiją ir
naujausią informaciją.
 

1.1 Įprastinė medicina ir asmeninė atsakomybė
 
Šiuolaikinė ortodoksinė medicina šiandien man turi du veidus. Dešinysis veidas
yra chirurgijos ir meistriškumo veidas. Pastaruosius 50 metų vyko gana sparti
plėtra. Net sudėtingų ir sunkių sužalojimų, pavyzdžiui, patirtų autoavarijoje,
atveju kaulų, sąnarių, sausgyslių, nervų, kraujagyslių ir odos funkcionalumą
labai dažnai galima atkurti daugiau kaip 90 proc. Pagarba! Šiuo požiūriu
džiaugiuosi, kad gyvenu šiais laikais. Skubioji ir intensyvioji medicina išgelbėjo
daugybės žmonių gyvybes.
 
Deja, vis dar išlieka kairysis tradicinės medicinos veidas: itin pelningas
bandymas gydyti ligas dirbtinėmis medžiagomis, kurių gamtoje nėra. Čia jau 50
metų iš tikrųjų egzistuoja tik modelis F, be jokių sparčių pokyčių ar proveržių,
kaip chirurgijoje. Iš esmės gerai žinomos ir labai veiksmingos natūralios
medžiagos sąmoningai sumenkinamos, uždraudžiamos tiekti į rinką ir
pakeičiamos dirbtinai pagamintomis medžiagomis, kurios turi menką arba
jokio poveikio ir sukelia didelį šalutinį poveikį. Tačiau kadangi jie yra nauji ir
dirbtiniai, juos galima užpatentuoti, todėl jie parduodami su nepaprastai didele
pelno marža (jokia pramonės šaka neturi didesnės maržos!).
 
Deja, pacientas lieka nuošalyje.
 
Be to, praeityje asmeninė atsakomybė priklausė tik nuo paties žmogaus. Per
pastaruosius 50 metų buvome perauklėti taip, kad dėl kiekvienos smulkmenos



bėgame pas gydytoją ir laukiamajame prie rūbinės atiduodame ne tik striukę,
bet ir asmeninę atsakomybę. Tuomet mums tenka tik aukos avinėlio vaidmuo
ir įtemptai laukti kai kurių laboratorinių rodiklių ir gydytojo interpretacijos, kad
jis galėtų nuspręsti tolesnį mūsų likimą.
 
Jei tą patį pacientą su tais pačiais simptomais nusiųsite pas penkis skirtingus
gydytojus, kartais gausite penkias skirtingas diagnozes ir penkis skirtingus
gydymo pasiūlymus. Viskas gali būti nuo "nedelsiant operuoti" iki vaistų
skyrimo ir "pirmiausia grįžti namo ir kurį laiką stebėti". Ar toks požiūris tikrai
moksliškai pagrįstas? Ir svarbiausia: kur yra tikslus šių žinių taikymo
pakartojamumas? Tačiau tai neturėtų būti priekaištas gydančiam gydytojui.
 
Galimybės daryti įtaką ligų vystymuisi yra daug sudėtingesnės, nei paprastai
mokoma; be to, kiekvienas žmogus yra individualus, turintis labai individualių
fizinių savybių. Be to, svarbu ir tai, kada gydytojas buvo apmokytas ir kokią
patirtį jis turi. Tačiau pacientui tai dažnai reiškia skirtumą tarp "nuleistos ir
pakeltos kojos" arba tai yra išgyvenimo klausimas.
 
Tuo tarpu šalutiniai vaistų poveikiai ir netinkama medicinos praktika yra
pagrindinė mirties priežastis, ypač turtingose šalyse (žr. "Mirtis dėl vaistų"
tyrimą).
 
Todėl šiandien vėl labai svarbu gydytoją laikyti ne baltu pusdieviu, o geru
patarėju. Jei žmogus turi kelių patarėjų patarimus, jis turėtų vadovautis ne
baime, o nuojauta, kuri rodo, kokią terapiją norėtų taikyti. Nes daugumą mirčių
šioje planetoje sukelia ne vėžys ar širdies ir kraujagyslių ligos, o baimė.
 
Baimė išveda jus iš centro, išveda iš pusiausvyros ir atima jėgas. Tik tada
mikrobai ir ligos turi šansą. Štai kodėl du svarbiausi patarimai, kaip išgyventi,
pateikiami pačioje pradžioje:
 
1. visada pasitikėkite, pasitikėkite savo nuojauta ir klausykite, ką jums
sako širdis, o ne užprogramuota pasąmonė!
 
2. vėl prisiimkite atsakomybę už save ir savo kūną - stiprinkite savo
sveikatą patys, pasitelkdami žinias!
 
Tai gali būti svarbiausi žingsniai į visišką išgijimą, kurie dažnai padeda pasiekti
daugiau sėkmės nei nenoriai ištverti tariamai geresnį gydymą.
 
Faktai:



- Mirties dėl vaistų tyrimas (mirtis dėl vaistų ir gydymo)
 
Šaltiniai ir bibliografija
Visi šios knygos teiginiai pagrįsti trečiųjų šalių tyrimais, publikacijomis ar kitais
patikrinamais teiginiais. Svetainėje www.mms-seminar.com galite užsisakyti
internetinį seminarą Gydymas su MMS? Čia rasite tiesioginę nuorodą ir
nuorodą į archyvuotą versiją prie kiekvieno šaltinio, nurodyto skyriaus
pabaigoje prie faktų.



1.2 Kas yra MMS?
 
Chloro dioksidas yra stipriausias žmonijai žinomas virusų ir bakterijų
naikintojas ir jau dešimtmečius visame pasaulyje naudojamas, be kita ko,
kruopščiai ir saugiai dezinfekuojant geriamąjį vandenį. Pastaraisiais metais Jimo
Humble'o knygų dėka visame pasaulyje tapo žinomas savigydos būdas
naudojant farmaciniu požiūriu nepatvirtintą MMS ir jo veikliąją medžiagą
chloro dioksidą.
 
JAV amerikietis Jimas Humble'as - spalvinga asmenybė, turinti daugybę
profesijų. Dirbęs NASA inžinieriumi, be kita ko, jis dalyvavo optimizuojant
kasybos procesus aukso kasyklose. Jis taip pat parašė keletą knygų šia tema.
Vieną dieną jis vėl dalyvavo vienoje iš savo ekspedicijų į aukso kasyklas giliai
džiunglėse, penkios dienos kelio nuo bet kokios civilizacijos, kai du jo
bendradarbiai susirgo maliarija. Bet kadangi šioje vietovėje maliarijos neturėtų
būti, jie su savimi neturėjo jokių raminamųjų vaistų (įprastinių vaistų nuo
maliarijos nėra).
 
Taigi jis atliko nešiojamų daiktų ir priemonių inventorizaciją ir aptiko
geriamojo vandens sterilizavimo priemonę. Jis į problemą pažvelgė gana
logiškai, turėjo puikią idėją ir sugebėjo sėkmingai gydyti maliariją steriliantu,
kaip vėliau aprašyta jo knygoje "MMS - proveržis".
 
Tiesą sakant, jis į šį klausimą žiūrėjo gana inžineriškai. Turite žinoti, kad
inžinieriai yra tingūs amžininkai - man leista tai sakyti. Kai reikia išspręsti
problemą, inžinieriai visada pradeda ieškoti panašių, jau žinomų problemų ir
tikrina, ar ten jau esamus sprendimus galima kaip nors pritaikyti ar pritaikyti
dabartinei problemai.
 
Taigi pagrindinė Jimo Humble'o MMS atradimo idėja buvo tokia:
egzistuoja gerai žinoma stipriai užteršto vandens, kurį norite naudoti gėrimui,
problema. Jau sukurtas sprendimas - geriamojo vandens dezinfekavimo
priemonė, kuri patikimai sunaikina visus patogenus net ir stipriai užterštame
vandenyje, kad vandenį būtų galima gerti be jokių abejonių. Dabartinė
problema buvo darbuotojų maliarijos sukelta liga, kurią sukėlė ligos sukėlėjas.
Žmogaus kūną sudaro apie 70-80 proc. vandens. Loginis sprendimas: kodėl
priemonė, kuri naikina visus geriamajame vandenyje esančius mikrobus,
neturėtų naikinti vandenyje, t. y. žmogaus ar gyvūno kraujyje arba
tarpląsteliniame skystyje, esančių ligas sukeliančių mikrobų? Dėl alternatyvų



trūkumo ir pavojingos darbuotojų gyvybei būklės teorija greitai virto praktika
ir darbuotojai gerdavo praskiestą tirpalą.
 
Vos per keturias valandas išnyko visi maliarijos simptomai - iki karščiavimo ir
skausmo. Po kelių dienų Jimas Humble'as pats susirgo maliarija ir vėl greitai
pasveiko šia priemone. Tik vėliau jis atrado tikrąją šio dezinfekanto veikliąją
medžiagą, t. y. chloro dioksidą, ir naudojo įvairius preparatus jam gaminti iš
mineralinio natrio chlorito (MMS).
 
Jis iš karto ir pakartotinai suveikė nuo maliarijos. Džimas skleidė šias žinias
daugeliui Afrikos tautų ir už tai ne kartą buvo persekiojamas. Tik vėliau
vartotojai iš viso pasaulio jam pranešė, kad MMS galima labai sėkmingai
naudoti ir daugeliui kitų ligų, pavyzdžiui, gripui, ūminiams ar lėtiniams šlapimo
pūslės, gerklės, dantų ir dantų šaknų uždegimams gydyti, taip pat
apsinuodijimui maistu ir krauju, žarnyno grybeliui gydyti.
 
Remiantis daugybe atsiliepimų, mikrobai ir apsinuodijimas yra daug daugiau
ligų (pavyzdžiui, vėžio ir diabeto) priežastis, nei žinoma tradicinei medicinai.
Labai greitai aplink Džimą susibūrė žmonės, kuriems pavyko pasiekti sėkmę, ir
visame pasaulyje visiškai nebiurokratiškai susikūrė MMS šeima. Šiai šeimai
priklauso ne tik aktyvūs pasauliečiai, bet ir daugybė apdovanotų įvairiausių
sričių specialistų. Pasaulinio MMS judėjimo tikslas - skleisti šias gydomąsias
žinias.
 
Kaip greitai šios žinios paplito ir kiek žmonių pasaulyje dabar žino apie MMS
ir sėkmingai jomis naudojasi, rodo keli skaičiai: 2014 m. pabaigoje MMS
šeimoje buvo daugiau kaip 2 051 aktyvus narys 163 bazėse 110 šalių. Iš viso
1465 žmonės buvo apmokyti naudotis MMS, o šiuo metu yra 82 MMS
instruktoriai, iš kurių aš buvau vienas pirmųjų. Mano nuomone, vienintelis
dalykas, galintis per tokį trumpą laiką suvienyti tiek daug skirtingų rasių, kalbų,
religijų ir kultūrų žmonių, yra patikrinamas ir pakartojamas MMS poveikis.
Šiuo metu vien vokiškai kalbančiame pasaulyje išleista daugiau kaip 18 MMS
knygų, kurių bendras tiražas viršija 300 000 egzempliorių (2014 m.
duomenimis). MMS seminaruose ir praktiniuose užsiėmimuose nuolat
dalyvauja gydytojai, veterinarai, odontologai, alternatyviosios medicinos
specialistai, vaistininkai ir psichoterapeutai, taip pat teisėjai, advokatai,
baudžiamųjų bylų tyrėjai ir patologai, kurie sėdi šalia susidomėjusių
neprofesionalų ir dažniausiai būna sužavėti įtikinama logika. Todėl naudojant
MMS galima visiškai atmesti masinio įsivaizdavimo reiškinį.
 



Grįžkime prie klausimo, kas iš tikrųjų yra MMS. MMS arba jo veiklioji
medžiaga chloro dioksidas nėra nei augalinis, nei organinis, o Jimo Humble'o
teigimu, ir homeopatinis preparatas. Iš tikrųjų jis visiškai neatitinka dabartinės
švelnių priemonių ir metodų tendencijos, tačiau jam pritaria vis daugiau šių
sričių atstovų.
 
Chloro dioksidas (ClO2) yra paprastas cheminis junginys, sudarytas iš vieno
chloro ir dviejų deguonies atomų. Tai labai lakios dujos, sunkesnės už orą.
Todėl jis paprastai gaminamas iš mineralinio natrio chlorito (nepainioti su
natrio chloridu = valgomąja druska), prieš pat naudojimą naudojant
aktyvuojančią rūgštį. Kambario temperatūroje tai yra gintaro spalvos dujos,
turinčios aštrų chloro kvapą, panašų į patalpų baseinų kvapą.
 
Tačiau, kitaip nei grynas chloras, chloro dioksidas yra netoksiškas! Tai
labai svarbu, nes nesąžiningi kritikai mėgsta jį sąmoningai painioti su grynu,
toksišku chloru arba chloro balikliu. Chloro dioksidas po trumpo laiko, net ir
panaudojus, suskyla į sudedamąsias dalis - vandenį, deguonį ir nekenksmingą
valgomąją druską. Chloro dioksidas žinomas nuo 1811 m., jo plačiajuostis
poveikis ir nekenksmingumas yra gerai ištirtas ir visame pasaulyje naudojamas,
be kita ko, kaip chloro neturinti balinimo medžiaga celiuliozės pramonėje,
maisto produktams dezinfekuoti ir geriamajam vandeniui dezinfekuoti.
 
Taigi Jimas Humble'as neišrado nieko naujo, jis tik kitaip panaudojo žinomus
dalykus. Taigi jam nereikėjo įrodinėti, kad jis veikia ir kad yra nekenksmingas!
 
Chloro dioksido pagrindu pagamintus geriamojo vandens dezinfekavimo
produktus teisėtai galima naudoti pramonėje ir privačiam naudojimui. Čia
aprašytus sveikatos priežiūros būdus, t. y. komercinių geriamojo vandens
dezinfekavimo produktų naudojimą kitiems tikslams, kiekvienas atlieka savo
atsakomybe.
 
Bet kokie pernelyg uolių kritikų bandymai uždrausti MMS arba chloro dioksidą
kaip nepatvirtintą vaistinį preparatą jau kelis kartus žlugo teisme, nes chloro
dioksido produktai taip pat gali būti taikomi daugelyje visiškai teisėtų sričių.
 
Nepaisant to, valdžios institucijos, vykdydamos šmeižto kampanijas
žiniasklaidoje, vėl ir vėl bando, o kai kurių teisininkų specialistų nuomone, iš
dalies visiškai neteisėtai, sustabdyti, trukdyti ar įbauginti paslaugų teikėjus. Čia
pateikti viešai prieinami ir patikrinami faktai turėtų padėti jums susidaryti savo
nuomonę šia tema.





1.3 Kaip veikia MMS?
 
Chloro dioksidas, vartojamas per burną arba per odą, į organizmą patenka per
kraujo plazmą, o ne, kaip manoma, per raudonuosius kraujo kūnelius - visur.
Tai reiškia, kad su MMS staiga turime chloro dioksidą kaip antrą sistemą, kuri
gali pernešti deguonį į organizmą.
 
MMS arba jo veiklioji medžiaga chloro dioksidas yra oksidatorius, o tai reiškia,
kad jis atima elektronus iš savo reakcijos partnerių ir taip suardo jų biocheminę
struktūrą. Taip saugiai sunaikinamos bakterijos, grybeliai, erkės, sporos, prionai
(GSE) ir smulkūs parazitai. Virusų atveju jis stabdo jų dauginimąsi
blokuodamas baltymus.
 
Įdomu pažymėti, kad chloro dioksidas (veiksmingumas 99,9999 proc.)
dezinfekuoja maždaug tūkstantį kartų kruopščiau nei, pavyzdžiui, gerai
žinomas buitinis valiklis "Sagrotan" (veiksmingumas 99,9 proc.). Panašu, kad ši
itin didelė valymo galia yra susijusi su tuo, kad chloro dioksido molekulė gali
atimti penkis elektronus iš reakcijos partnerio (mikrobų).
 
"Jei MMS naikina visas bakterijas, vadinasi, taip, jis turi atakuoti mano gerąsias
žarnyno bakterijas. " Tai dažniausias prieštaravimas dėl geriamojo MMS
vartojimo. Tačiau apibendrintos patirties ataskaitos rodo, kad MMS nekenkia
gerajai žarnyno florai net ir vartojant ilgiau. Tai patvirtino ir veterinarijos
gydytojas Dirkas Schraderis, paėmęs šuns išmatų mėginius prieš gydymą CDS
ir po jo.
 
Neturime moksliškai įrodytų paaiškinimų, tačiau turime tikėtinų ir logiškų
paaiškinimo modelių: chloro dioksidas yra oksidatorius. Vandenilio peroksidas
ir ozonas yra labai stiprūs oksidatoriai ir gali sunaikinti kūno ląsteles bei
gerąsias bakterijas. Kitas silpnesnis oksidatorius yra deguonis. Mūsų kūno
ląstelės ir gerosios žarnyno bakterijos (redokso potencialas 1,45 V) sugeba
išlaikyti elektronus, susidūrusios su deguonimi - stipriu oksidatoriumi. Ši
elektronų sulaikymo galia vadinama redokso potencialu.
 
Priešingu atveju kiekvienas mūsų įkvėpimas nužudytų tūkstančius kūno
ląstelių. Chloro dioksidas yra daug silpnesnis oksidatorius. Taigi, jei ląstelės gali
sėkmingai apginti savo elektronus nuo stipraus oksidatoriaus, jos gali tai
padaryti dar geriau nuo silpnesnio chloro dioksido (redokso potencialas 0,95
V).



 
Įdomu tai, kad dauguma patogeninių mikrobų (beje, ligas sukeliantys mikrobai
dažnai yra anaerobiniai ir paprastai nenaudoja deguonies) turi mažesnį redokso
potencialą nei chloro dioksidas, todėl MMS juos atakuoja pirmiausia. MMS
naudojimo protokoluose paprastai rekomenduojamos tik tokios
koncentracijos, kad būtų išsaugota gera žarnyno flora.
 
Išvada: Chloro dioksidas nepažeidžia kūno ląstelių ir "gerųjų"
bakterijų!
 
Citata iš Seegarteno klinikos Šveicarijoje, kuri jau daugelį metų sėkmingai
naudoja MMS ir chloro dioksidą patentuoto dioksichloro pavidalu:
 
"Dioksichloras, liesdamasis su virusais, bakterijomis ir grybeliais, gamina atominį deguonį
(O1), kuris suardo daugumos mikroorganizmų apsaugines membranas (pvz., poliomielito
viruso atveju jau esant mažesnei nei 1 ppm koncentracijai = 1 chloro dioksido molekulė
tarp 1 milijono vandens molekulių!) Dėl dioksichloro poveikio taip pat sunaikinamos
išsiskyrusios ribo- ir dezoksiribonukleorūgštys, ypač jų guanino nukleorūgštys. Tai
patikimai apsaugo nuo naujų mikroorganizmų kartų susidarymo. «
 
MMS taip pat gali pašalinti sunkiuosius metalus ir kitus aplinkos toksinus juos
oksiduojant arba padaryti tirpius vandenyje, susidarant druskoms, ir taip išskirti
juos su šlapimu. Todėl jis turi dezinfekuojamąjį, detoksikuojamąjį ir sunkiųjų
metalų šalinimo poveikį. Be to, atrodo, kad jis gerokai padidina bendrą
organizmo medžiagų apykaitą aktyvuojant mitochondrijas, taip pat ir elektriniu
lygmeniu.
 
Visi organizmo procesai įgauna energijos ir pagreitėja. Pašalinus daugelį
uždegimo šaltinių ir neutralizavus šių mikrobų išskyrimo produktus, kurie mus
drumstų, atsiranda malonus aiškumas ir budrumas protiniu ir emociniu
lygmeniu, todėl galima išspręsti galbūt ilgai kauptas problemas šiose srityse.
 
Sergant daugeliu vėžio rūšių, išsijungia ląstelių cukrų deginančios jėgainės -
mitochondrijos. Tada cukrus naudojamas tik alkoholio fermentacijai. Tai taip
pat sukelia stiprų vietinį apsinuodijimą ląstelių toksinais. Panašiai kaip ir
Kanados dichloracetato (DCA), cheminio chloro dioksido giminaičio,
tyrimuose, chloro dioksidas gali stimuliuoti ir atkurti mitochondrijų funkciją,
ypač šiuo atveju. Kita vertus, vėžinės ląstelės nusižudo - įvyksta programuota
ląstelių mirtis (apoptozė). Tačiau, priešingai nei DCA, chloro dioksidas
nesukelia šalutinio poveikio, pavyzdžiui, kojų tirpimo dėl aktyvių vandenilių.
 



Penki MMS ir chloro dioksido poveikiai:
 

1. Visų rūšių patogeninių mikrobų naikinimas oksidacijos būdu
2. Sunkiųjų metalų šalinimas ir išmetimas (druskų susidarymas)     

ir aplinkos toksinai.
3. Padidėja bendra organizmo elektros apykaita (daugiau energijos!)
4. programuota vėžinių ląstelių mirtis (apoptozė) per

mitochondrijų aktyvavimas ir papildomas deguonies kiekis
ląstelė

5. dėl papildomo deguonies kiekio sumažina organizmo rūgštingumą.
6. turi pH selektyvų poveikį! Deguonį jis mieliau išskiria ten, kur jo pH

yra rūgščiausias. Įdomu: visur, kur yra vėžys, pH yra rūgštinis!
7. skatina dvasingumo pažadinimą (taip, tai tiesa, daugiau apie tai kitoje

vietoje).
daugiau apie tai kitur)

 
Išvada: MMS veikia daug tikslingiau ir plačiau nei, pavyzdžiui, antibiotikai ir
turi dar vieną didžiulį privalumą: MMS taip pat naikina bet kokius genetiškai
mutavusius mikrobus. Todėl atsparumas antibiotikams, pavyzdžiui, šiuo
metu ligoninėse (arba, pavyzdžiui, ant šaldytų viščiukų) plintantis gyvybei
pavojingas MRSA mikrobas, praranda savo siaubą.
 
Faktai:
- Knyga Gydymas yra įmanomas, Dr. Andreas Kalcker
- Vėžio gydytojas Dr. Helmutas Ehleiteris
- Seegarteno klinika Šveicarija
- Biologinių navikų centras Allgäu
- Tyrimas dioksichloras
- JAV kariuomenė: chloro dioksidas nuo Ebolos
- Įmonė ChlorDiSys



1.4 Rizika ir šalutinis poveikis
 
Vartojant per burną, chloro dioksidas organizme veikia ne ilgiau kaip dvi
valandas.
 
Tada jis suskyla į deguonį, vandenį ir valgomąją druską - natūralias
kraujo sudedamąsias dalis.
 
Todėl nelieka jokių liekamųjų komponentų, kaip yra su vaistais, kuriuos
organizmas turi suskaidyti arba pašalinti. Pagrindinis šalutinis poveikis gali būti
pykinimas, vėmimas ir viduriavimas perdozavus. Dažnai tai trunka neilgai.
Atrodo, kad taip nėra dėl to, kad netoleruojate tikrosios veikliosios medžiagos,
o tiesiog dėl to, kad ji yra per daug kruopšti.
 
Kraujyje plūduriuoja didelis kiekis nužudytų bakterijų ir grybelių atliekų, kurias
reikia pašalinti. Organizme įsijungia apsinuodijimo pavojaus signalas ir
organizmas pradeda avarinę programą, išleisdamas viską, kas yra aukščiau ir
žemiau. Naudojant MMS tai tik iš dalies aktyvuotas natrio chloritas, kuris,
priklausomai nuo rūgštinės būklės, skrandyje gali reaktyvuotis dar kelias
valandas ir taip toliau gaminti chloro dioksidą. Ši nuostata netaikoma
paruoštiems naudoti CDS arba aktyvuotiems CDSplus®.
 
Dr. Andreaso Kalckerio teigimu, literatūroje žinomi keli mirties atvejai, susiję
su chloro dioksidu, yra susiję tik su didelio chloro dioksido dujų kiekio
įkvėpimu (pvz., dėl techninės sistemos gedimo) - nė vienas mirties atvejis nėra
susijęs su vandeninio chloro dioksido tirpalo nurijimu per burną.
 
Iš atsiliepimų, apie kuriuos man buvo pranešta, galiu spręsti apie dar vieną
šalutinį poveikį: Odos bėrimas. Kai kuriems žmonėms detoksikacijos procesas
tikriausiai vyksta ir per odą. Dėl to gali atsirasti rausvas, niežtinčias bėrimas.
Tai tik laikina ir iki šiol visada užgydavo be nuolatinės žalos. Dar reikia ištirti,
ar iš organizmo pasišalina mažiausi parazitai, ar agresyvesni toksinai.
 
Atliekant eksperimentą su gyvūnais, žiurkėms kelias savaites buvo duodama
gerti 400 mg chloro dioksido. 400 mg dozė atitinka dešimt kartų didesnę dozę,
nei vartoja žmogus. Nė vienas gyvūnas nenumirė ir nesirgo kitomis ligomis.
Kontrolinėje grupėje be chloro dioksido nugaišo keli gyvūnai.
 
Taigi chloro dioksido vartojimas iš tikrųjų pailgina gyvenimo trukmę.
 



Taigi net ir dešimteriopai perdozavus nebuvo jokių apsinuodijimo ar mirties
požymių. Tyrėjus nustebino tai, kad žiurkės netgi savanoriškai gėrė chloro
dioksido tirpalą. Nė viena žiurkė nesusirgo vėžiu.
 
Taigi veiklioji chloro dioksido medžiaga nėra nei toksiška, nei
kancerogeniška, net jei jos perdozuojama dešimt kartų daugiau.
 
Vėliau vienas triušių augintojas keliems tūkstančiams gyvūnų ilgą laiką davė
400 mg chloro dioksido. Nebuvo nė vienos mutacijos, o palikuonių buvo
daugiau ir sveikesnių (didesnis gimimo svoris).
 
Taigi chloro dioksidas taip pat nėra mutageniškas (nekeičia genų) ir
negali pakenkti vaisingumui.
 
Andreaso Kalckerio teigimu, 400 mg dozė atitinka maždaug ketverius
metus trunkantį chloro dioksido suvartojimą žmogui!
 
Faktai:
- Knyga MMS vadovas, Dr. med. Antje Oswald
- Knyga MMS kliniškai išbandyta
 
 
 



1.4.1 Federalinio rizikos vertinimo biuro įspėjimas
 
Siekiant išsamumo ir teisingumo, taip pat reikia paminėti, kad 2012 07 02
Federalinis rizikos vertinimo biuras (BfR) įspėjo dėl MMS.
 
2012 m. liepos 2 d. BfR nuomonė Nr. 025/2012 (ištrauka)
"Miracle Mineral Supplement" ("MMS") parduodamas internetu kaip tirpalas
dviejuose mažuose buteliukuose. Remiantis užsienio šalių pranešimais, šis
produktas gali pakenkti vartotojų sveikatai. Gauta pranešimų apie virškinimo
trakto sutrikimus, tokius kaip pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas ir
viduriavimas, kartais sutrikus kraujospūdžiui ir netekus daug skysčių.
Tiesioginis sąlytis su neskiestu arba neteisingai sumaišytu paruoštu naudoti
tirpalu gali sukelti odos ir gleivinės sudirginimą ir net cheminius nudegimus.
Tuo tarpu Vokietijoje taip pat tapo žinomi pavieniai nepageidaujamo poveikio
atvejai po MMS vartojimo. Dalyje pasiūlymų pateikiama nuoroda, kad ši
priemonė gali būti naudojama vandeniui dezinfekuoti. Kai kuriose interneto
svetainėse MMS naudojimo šalininkai nurodo, kad produktas gali būti
vartojamas per burną. BfR primygtinai nerekomenduoja vartoti "Stebuklingų
mineralinių papildų" (MMS) (...)"
 
Jei išsamiai perskaitysite šį įspėjimą, pastebėsite, kad: Nors tuo tarpu daugiau
nei milijonas žmonių Vokietijoje žino MMS ir ją naudoja jau daugelį metų (nuo
2014 m.), ši tarnyba nemanė, kad reikia atlikti savo tyrimus. Vienas iš jų tik
cituoja perspėjimus iš užsienio. Tiesą sakant, visos šalys cituoja tik Amerikos
FDA (Federalinės vaistų administracijos) įspėjimą, kuri, pavyzdžiui, iki šiol
nemato jokių problemų dėl leidimo vartoti sveikatai labai kenksmingą
Aspartamą. Taigi grėsmės lygis negali būti toks aukštas, jei neatliekami jokie
tyrimai. Šiame įspėjime
 
- mirčių nėra
- nėra gyvybei pavojingų situacijų.
- nėra ilgalaikių pažeidimų
 
po MMS vartojimo. Todėl lieka tik laikini gerovės sutrikimai. Tai pykinimas iki
vėmimo ir viduriavimo, nes jie iki šiol buvo minimi visose MMS knygose. Kita
vertus, yra tūkstančiai sėkmingų pranešimų net apie ligas, kurios laikomos
nepagydomomis. Tai reiškia, kad kiekvienas savo atsakomybe turi pats pasverti
argumentus.
 



Trumpai tariant: pirmiau minėtas Federalinės tarnybos įspėjimas iš tikrųjų yra
geriausias MMS/CDS/chloro dioksido pakuotės lapelis. Bendrovė "Bayer"
norėtų, kad toks nekenksmingas pakuotės lapelis būtų skirtas jų bestseleriui
"Aspirin". Deja, jame rašoma apie tokius bjaurius dalykus, kaip nuolatiniai
kraujo skaičiaus pokyčiai ir kraujavimas iš skrandžio. Dr. Friedrichas
Hagenmülleris iš Hamburgo Asklepios klinikos apskaičiavo, kad vien tik
Vokietijos Federacinėje Respublikoje dėl šalutinio aspirino poveikio -
kraujavimo iš skrandžio - mirė nuo 1000 iki 5000 žmonių, o neapskaitytų
atvejų skaičius gali būti daug didesnis. Kadangi jis taip pat abejoja, ar šis
universalus vaistas yra naudingas gydant skausmą, jis agituoja už prekybos
apribojimą. Pasak Filipo Mimkeso (Philipp Mimkes, "Aspirino melas"), 2000
m. šis vaistas buvo viena iš 15 dažniausių mirties priežasčių Amerikoje (16 500
mirčių).
 
Taigi apie kokį galimą pavojų kalbame kalbėdami apie MMS ir chloro dioksidą?
 
Faktai:
- Knyga Gydymas yra įmanomas, Dr. Andreas Kalcker
- Federalinio rizikos vertinimo biuro įspėjimas BfR
- Hamburgo klinika: įspėjimas dėl aspirino
- Studija Philipp Mimkes



1.5 Sąveika ir kontraindikacijos
 
Asmenys, kuriems itin retai pasireiškia alergija chlorui, neturėtų naudoti MMS
arba turėtų jį naudoti labai atsargiai. Be to, MMS turi nedidelį kraują skystinantį
poveikį. Į tai turi atsižvelgti Marcumar pacientai, ypač prieš operaciją.
 
MMS ir vitamino C, antioksidanto, poveikis vienas kitam panaikinamas. Jei
MMS išgėrėte per daug, nemalonų šalutinį poveikį galite sumažinti vartodami
vitaminą C arba atitinkamas sultis. Teoriškai galima įsivaizduoti sąveiką su
maistu ir skrandyje esančiais vaistais, tačiau iki šiol, nepaisant daugelį metų
visame pasaulyje taikomo MMS, konkrečios sąveikos praktiškai nenustatyta.
 
Dr. Andreaso Kalckerio teigimu, asmenys, kuriems būdingos toliau išvardytos
savybės, neturėtų vartoti MMS, MMS2 ar CDS arba turėtų gydytis labai
atsargiai:
 

- vartojant ilgalaikius vaistus
- esant žinomai alergijai chlorui.
- dėl kepenų funkcijos sutrikimų
- jei jie serga hemofilija.
- gydymo antikoaguliantais metu
- po traumuojančios apsinuodijimo dujomis patirties

 
Man labiausiai patinka Dr. Klinghardt (www.ink.ag) rekomendacija MMS
vartoti ryte maždaug iki 18 valandos, o reikiamus vaistus ir (arba) maisto
papildus (NEM) vartoti su 3-4 valandų pertrauka, taigi maždaug po 21/22
valandos. Konkreti sąveika su kitais vaistiniais preparatais kol kas nežinoma.
Jei kyla abejonių, reikėtų pasirinkti 2-4 valandų laiko tarpą.
 
Antidotas perdozavus ir esant sunkiam šalutiniam poveikiui
Arbatinį šaukštelį natrio bikarbonato (dar vadinamo natrio hidrokarbonatu,
natrio bikarbonatu, Cezario soda arba Bullricho druska) galite ištirpinti
stiklinėje vandens ir išgerti arba, pavyzdžiui, suvalgyti obuolį. Taip pat galima
vartoti vitaminą C.
 
Atsikosėjimą lengvinantis vaistas
 
Naudojant chloro dioksidą viduje mikroorganizmams naikinti, jie, žūdami,
išskiria daugybę toksinų. Šie toksinai turi būti pašalinti iš organizmo per



detoksikacijos organus, tokius kaip kepenys, inkstai ir limfinė sistema.
 
Dažnai žmonių, kurie ilgai sirgo, negeria pakankamai vandens arba valgo
nesveiką, rafinuotą maistą, detoksikacijos organai būna užblokuoti.
 
Šiuo atveju jiems gali būti naudinga vartoti detoksikacijos priemones, kad
atsivertų detoksikacijos kanalai.
 
Gera vaistažolių detoksikacijos priemonė yra vadinama plovimu. Apie visas šias
detoksikacijos -išsamiau papasakosiu savo antrojoje knygoje.
 
Faktai:
- Knyga MMS vadovas, Dr. med. Antje Oswald
- Knyga MMS kliniškai išbandyta
- LAVAGE priemonė - www.detoxmetals.com



1.6 Chloro dioksido produktų rinkos apžvalga

1.6.1 Pirmasis kūrimo etapas: klasikinės MMS
 
Chloro dioksido produktai yra teisiškai patvirtinti geriamojo vandens
dezinfekavimui, esant tam tikroms ribinėms sąlygoms, ir juos galima teisėtai
įsigyti rinkoje. Chloro dioksidas yra dujos, sunkesnės už orą ir greitai pasišalina.
Todėl jo negalima ilgai laikyti ir jis dažnai gaminamas cheminės reakcijos būdu
prieš pat naudojimą. Tam reikia natrio chlorito NaClO2 tirpalo ir
aktyvuojančios rūgšties.
 
Jimas Humble'as pirmasis šiam tikslui panaudojo citrinų sultis. Vėliau jis
rekomendavo iš pradžių 10 proc., o vėliau 50 proc. citrinos rūgšties, naudojant
skirtingus maišymo santykius. Kiti tiekėjai taip pat siūlė MMS su vyno rūgštimi
ir pieno rūgštimi kaip aktyvatoriais. Tačiau tokios rekomendacijos Jim-Humble
grupė iki šiol niekada nepateikė, todėl ji čia nepalaikoma!
 
Po ilgų bandymų ir klaidų bei teigiamos Kerri Riveros patirties apie daug
geresnį suderinamumą su ypač jautriais autizmu sergančiais vaikais dabar yra
nauja dabartinė rekomendacija. Šiuo atveju kaip aktyvatorių rekomenduojama
naudoti tik 4-5 proc. druskos rūgštį, nes tai yra vienintelė neorganinė rūgštis
(be anglies likučių molekulės), teisiškai patvirtinta geriamojo vandens valymui.
 
Nuo 2013 m. vasario mėn. Jimas Humble'as rekomenduoja tik šią MMS
formulę:
 

25 % natrio chlorito tirpalu (NaClO2) ir
4-5 proc. druskos rūgšties (HCl) kaip aktyvatoriaus
maišymo santykis visada yra 1:1
įjungimo laikas visada yra 45 sekundės.

 
Nesijaudinkite, dabar nereikia išmesti turimo MMS rinkinio. Chloro dioksidas
yra chloro dioksidas ir jis veikia. Tačiau ateityje pirkdami turėtumėte įsitikinti,
kad visi naudojame tą pačią formulę. Tokiu būdu turėsime pasikartojančius
naudojimo protokolus ir tą pačią chloro dioksido koncentraciją, o daugybė
atvejų ir naudotojų užklausų, kaip tai daryti su šiuo rinkiniu ir kaip su tuo,
pagaliau bus pašalinta.
Aktyvinimas ir dozavimas
 



 
Visose knygose ir naudojimo protokoluose MMS dozės nurodomos
"aktyvuotų lašų" skaičiumi; aktyvuotą lašą iš tikrųjų sudaro du lašai: lašas
natrio chlorito ir lašas aktyvatoriaus rūgšties.
 
Numatytasis MMS įjungimas:
 

1. Paimkite sausą ir švarų stiklą (keraminį, bet ne metalinį).
2. Pavyzdžiui, į stiklinę įlašinkite 3 lašus natrio chlorito tirpalo (25 proc.

NaClO2).
3. Į stiklainį įpilkite tokį pat kiekį aktyvatoriaus druskos rūgšties (4-5

proc. HCl).
4. Laikykite stiklinę kampu, kad lašai susidurtų ir reaguotų vienas.
5. Palaukite apie 45 sekundes, kol mišinys taps geltonai rudas ir kvepės

kaip uždaras baseinas.
6. Dabar į stiklinę įpilkite norimą kiekį vandens (maždaug 150-250 ml).
7. Šį tirpalą naudokite nedelsiant, nes dujinis chloro dioksidas nori

išsiskirti.
 
Įspėjimas: nekiškite nosies taip arti stiklo ir stenkitės neįkvėpti išsiskiriančių
dujų.
 
Jei stiklinėje jau yra vandens, cheminė reakcija nevyksta. Nesvarbu, kurį iš šių
dviejų komponentų įdėsite pirmiau. Vandens kiekis priklauso nuo jūsų. Jei
mėgstate stipriai atskiestą, turite gerti daugiau skysčio. Jei negalite išgerti tiek
skysčio, skonis bus stipresnis. Svarbu, kad paimtas chloro dioksido kiekis
visada būtų vienodas.
 
 
Fonas
 
Grynas chloras
Šios reakcijos metu susidaro ne tik chloro dioksidas, bet ir nedidelis gryno
chloro kiekis. Grynas chloras yra labai reaktyvus, todėl gali susidaryti nedideli

Š



toksiškų chloratų kiekiai. Šis apsinuodijimas mikroorganizmais gali būti dar
viena priežastis, dėl kurios jautrius žmones ima pykinti.
 
Stipriai rūgštus
Priešingai nei teigiama ankstesnėse MMS knygose, gaminant chloro dioksidą
aktyvuojanti rūgštis nesunaudojama. Taigi nėra liekamosios rūgšties, tačiau
lieka visas rūgštingumas, o tai reiškia, kad pagaminto tirpalo pH yra labai
rūgštus (2,5-3). Lėtinėmis ligomis sergantys žmonės dažnai būna stipriai
perrūgštinti ir, be kita ko, dėl šios priežasties blogiau toleruoja klasikinį MMS.
Šiuo atveju labai naudingi tolesni pokyčiai, tokie kaip CDS ir CDSplus®.



1.6.2 Antrasis plėtros etapas: naudoti paruošti CDS
sprendimai
 
Gydydamas ūkinius gyvūnus, daktaras Andreasas Kalckeris susidūrė su MMS
ribotumu. Atrajotojams, pavyzdžiui, karvėms, dėl jų skrandžio biocheminių
ribinių sąlygų negalima duoti klasikinio MMS didesniais kiekiais per burną.
Bakterijų virškinimas gali visiškai sustoti, todėl gyvūnas gali nugaišti.
 
Iki šiol klasikinio aktyvuoto MMS nebuvo galima įšvirkšti dėl labai mažos pH
vertės (2,5-3). Todėl jis distiliacijos būdu pagamino pH neutralaus chloro
dioksido tirpalą (pH vertė 5,5-7, 3000 ppm), skirtą vartoti į raumenis. Jis tai
vadina CDS (chloro dioksido tirpalu). Distiliavimo metu klasikinis MMS
aktyvuojamas be papildomo vandens pridėjimo. Gautos dujos įleidžiamos į
antrą indą su šaltu vandeniu, kol vanduo tampa geltonas.
 
Įspėjimas: neprofesionalai neturėtų naudotis gamintojo CDS procedūromis,
pateiktomis "YouTube". Viena vertus, neprofesionalui sunku nustatyti faktinę
chloro dioksido koncentraciją. Kita vertus, jei pasirenkama netinkama
medžiaga arba jei dujų koncentracija yra per didelė, gali būti, kad dujų
koncentracija bus sprogstama. Jei įkvėpsite per daug chloro dioksido dujų,
galite susirgti gyvybei pavojinga cianozė.
 
Išvada: savarankišką CDS gamybą verčiau palikti techniškai
patyrusiems žmonėms!
 
Paruošti naudoti CDS tirpalai tiekiami tik viename gelsvos spalvos buteliuke.
Aktyvinimas čia nebereikalingas.
 
Rekomenduojama standartinė CDS koncentracija yra 3000 ppm arba 0,3 proc.
tirpalo. Dėl teisinių priežasčių, susijusių su produktų deklaravimu, dauguma
tiekėjų neviršija šios ribos (pvz., 0,29 proc.).
 
 
CDS privalumai:
 

0. - pH neutralus
1. - mažiau kvapo
2. - mažiau skonio
3. - daug geriau toleruojamas



4. - galima dozuoti daug didesnes dozes
5. - mažiau šalutinių poveikių

 
Tačiau yra ir trūkumų. Temperatūra, slėgis ir laikas turi įtakos distiliavimo
procesui. Chloro dioksido koncentraciją galima išmatuoti tik testo juostelėmis
praskiedus ir labai siaurame diapazone. Kitiems matavimo metodams reikia
brangios laboratorinės įrangos. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl chloro
dioksido koncentracija atskiruose tiekėjų gaminiuose labai skiriasi (nuo 800 iki
5000 ppm).
 
Be to, ką tik pripildytą butelį tiekėjas turi laikyti vėsioje vietoje, kad chloro
dioksido dujų išsiskyrimas bent jau sulėtėtų. Teoriškai šaldymo grandinė turi
būti išlaikyta ir vežant vasarą. Tačiau dėl praktinių priežasčių tai daroma retai.
Jei vartotojas atidaro buteliuką iš karto po jo gavimo, prieš tai ne mažiau kaip
šešias valandas nelaikęs jo šaldytuve, didelė dalis chloro dioksido išsiskiria.
 
Be to, nepriklausomai nuo to, ar buteliuką panaudosite, jo galiojimo laikas
šaldytuve yra ne ilgesnis kaip 3-4 mėnesiai ir jo negalima pratęsti jokiais kitais
būdais. Todėl dažnai neverta pirkti kelių buteliukų paruoštų naudoti CDS
atsargoms kaupti arba apsisaugoti nuo krizių. Veikliosios medžiagos
koncentracija nuolat mažėja iškart po gamybos proceso, sandėliavimo,
pristatymo ir pristatymo klientui metu.
 
Išvada: Taigi, deja, norint, kad CDS naudojimo protokolas būtų visada
vienodas ir pasikartojantis visame pasaulyje, su paruošta naudoti ir gerai
toleruojama CDS sunku visada pasiekti tą pačią chloro dioksido dozę su ta
pačia chloro dioksido koncentracija.
 
Fonas
 
Svyruojanti ir mažėjanti koncentracija
Deja, visa tai dažnai lemia, kad naudotojai, naudodami paruoštas naudoti CDS,
visada dirba su nežinoma ir nuolat mažėjančia chloro dioksido koncentracija, o
tai neišvengiamai lemia skirtingas dozes ir rezultatus.
 
Grynas chloras
Kadangi dauguma paruoštų naudoti CDS tirpalų gaunami iš aktyvuoto
klasikinio MMS po distiliavimo proceso, čia taip pat egzistuoja tas pats
nedidelis užterštumas laisvuoju chloru. Distiliuojant į tirpalą patenka ne tik
pageidaujamos chloro dioksido dujos, bet ir nedidelis gryno chloro kiekis.



Ypač jautriems žmonėms galimi tie patys trūkumai kaip ir naudojant klasikinę
MMS.
 
Nestabilizuotas
Marburgo universiteto atlikto tyrimo duomenimis, distiliavimo būdu gautas
CDS nėra labai stabilus ir gana greitai suyra (net šaldytuve).
 
NAUJIENOS: Paruoštų naudoti CDS dozavimas
Pradžioje buvo padaryta daug klaidų, susijusių su CDS dozavimu. Dr.
Andreasas Kalckeris, atlikęs eksperimentus su kiaulių skrandžiais keliuose
Ispanijos universitetuose, žino, kad suvartojus MMS, skrandžio rūgštis gali
atkurti iki septynių kartų didesnį chloro dioksido kiekį. Dėl šios priežasties
pirmieji perskaičiavimo koeficientai MMS į CDS su 1:4 arba 1:7 lašų pagrindu
buvo per silpni. Moksliniu požiūriu teisingo perskaičiavimo koeficiento taip
pat neįmanoma nustatyti, nes tai yra dinamiškas procesas, kuriam įtakos turi
daugelis parametrų, pavyzdžiui, temperatūra, tankis ir kt.
 
Dr. Andreasas Kalckeris rekomenduoja CDS dozuoti tik mililitrais, o ne lašais.
Siekiant vienodai dozuoti visame pasaulyje, rekomenduojama naudoti
dozavimo pipetę su ml žymėjimu (plastikinį švirkštą be kaniulės).
 
 

Apytikslis konversijos koeficientas MMS į CDS yra:
 
Išorinėms reikmėms:

3 aktyvuoti MMS lašai atitinka maždaug 1 ml CDS
(CDS su maždaug 0,3 % chloro dioksido tirpalu, t. y. 3 000 ppm)

 
 

Skirta vartoti per burną (esant skrandžio rūgšties poveikiui):
1 aktyvuotas MMS lašas atitinka maždaug 1 ml CDS

(CDS su maždaug 0,3 % chloro dioksido tirpalu, t. y. 3 000 ppm)
 
Taigi, jei iki šiol per burną buvo vartojami 3 aktyvuoti klasikinio MMS lašai, tai
dabar, naudojant CDS, tai yra 3 ml, taigi 3 kartus didesnis kiekis!
 



1.6.2.1 NAUJIENA: CDSpure® ampulės
 
Nuo 2021 m. vidurio atsirado dar viena nauja tendencija, prie kurios labai
prisidėjau:
 
CDSpure® yra didelio grynumo chloro dioksido tirpalas (2 990 ppm), nes
nuo 3 000 ppm ant gaminio reikia klijuoti gerokai daugiau įspėjamųjų etikečių.
 
Šiuo tikslu grynos chloro dioksido dujos specialaus gamybos proceso metu
ištirpinamos kruopščiai demineralizuotame ir nanofiltruotame vandenyje.
CDSpure® yra neutralaus pH ir, kaip ir CDSplus®, be chloro (jame nėra
elementinio, taigi ir toksiško chloro).
 
CDSpure® iš pradžių tiekiamas 5 ml stiklinėse ampulėse, skirtose mobiliam
geriamojo vandens dezinfekavimui. Dėl stiklinės ampulės jie gali būti laikomi
ne šaldytuve (!) mažiausiai penkerius metus. Be to, stiklinė ampulė pagaminta iš
skaidraus stiklo, kad būtų galima tiesiogiai matyti geltoną atspalvį, taigi ir CDS
tirpalo sudėtyje esantį chloro dioksido kiekį.
 
CDSpure® yra paruoštas naudoti CDS tirpalas, kuris dozuojamas ir
naudojamas taip pat, kaip ir įprastiniai CDS/CDL tirpalai arba CDSplus®.
Palyginti su CDS tirpalais, jo privalumas yra tas, kad jis išlieka stabilus daugelį
metų be šaldymo.
 
 
 
 
 
*teisinis pranešimas:
CDSpure® ir CDSplus® yra AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-
prolife.com) registruotieji prekių ženklai.
 



1.6.3 Procedūros, kurių nebekomenduojama taikyti
 
Toliau trumpai aprašomi kai kurie kiti CDS sprendimų gamybos metodai,
tačiau dėl jų sudėtingumo, klaidų tikimybės ir naujesnių bei geresnių
sprendimų jie toliau nerekomenduojami plačiajai vartotojų masei.
 
Klasikiniu būdu aktyvuojant MMS, visada yra rūgščių perteklius. Todėl labai
anksti buvo bandoma neutralizuoti šį rūgšties perteklių, pavyzdžiui, įberiant
peilio galą natrio bikarbonato (dar vadinamo natrio vandenilio karbonatu,
Kaizerio soda, Bullricho druska arba kepimo soda). Taip jis trumpam suputoja.
Tuo tarpu "Jim Humble Group" atsisakė šio metodo visame pasaulyje, nes
atrodo, kad jis mažina chloro dioksido veiksmingumą. Dabar kaip priešnuodį
naudoja natrio bikarbonatą, o ne MMS perdozavus. Be to, yra geresnių metodų
ir priemonių pH neutraliam tirpalui gauti.
 
Taikant vadinamąjį Gefeu metodą natrio chloritas visiškai aktyvuojamas
rūgštimi, kurios kiekis apskaičiuojamas atskirai, priklausomai nuo
aktyvatoriaus, kad būtų gauta kuo didesnė chloro dioksido dujų išeiga. Tačiau
tirpalas nėra neutralus pH atžvilgiu, o jo privalumai man pasirodė nelabai
prasmingi.
 
Kadangi MMS rinkinį ir taip galima įsigyti gana pigiai ir paprastai jo šeimai
užtenka daugiau nei dvejiems metams, numatomos sutaupyti lėšos gali būti tik
minimalios. Nėra pakankamai aiškios patirties, ar visiškai aktyvuotas MMS
veikia geriau, ar jis geriau toleruojamas pH rūgštinėje aplinkoje.
 
Be to, gali būti, kad būtent Dr. Andreas Kalckeris nustatė, kad MMS skrandyje
suaktyvėja po jo vartojimo, o tai lemia geresnį jo poveikį (sulėtėjimą). Be to,
Gefeu metodas taip pat rekomenduojamas su vyno rūgštimi ir kitomis
rūgštimis kaip aktyvatoriumi, apie kurį Jim Humble niekada neužsiminė ir
nerekomendavo. Organiniai aktyvatoriai taip pat aiškiai neįtraukiami į
geriamojo vandens dezinfekciją, kuri labai tiksliai reglamentuojama teisės
aktais, nes tuomet tirpale lieka liekamųjų molekulių ir viskas vėl greičiau
užkrečiama. Kai kurie alternatyvios medicinos specialistai aiškiai įspėja, kad
negalima vartoti būtent vyno rūgšties. Be to, rekomenduojamos visiškai
kitokios koncentracijos ir dozės nei Jimo Humble'o MMS/CDS-1000
protokoluose. Įdomu, iš kur jie ten sukaupė didelę patirtį, prieš viešai
pateikdami tokias rekomendacijas.
 



Daugybė klausimų dėl supratimo, kurie vis iškyla forumuose ar mano
seminaruose, skatina mane nerekomenduoti šio metodo masėms. Viena vertus,
ši savarankiškai sukurta šalutinė ranka atsiriboja nuo Jimo Humble'o, tačiau,
kita vertus, sėkmę, susijusią su tomis pačiomis ligomis, įrašo į savo metodo
sąskaitą. Be to, kiek žinau, Gefeu metodas yra visiškai nežinomas pasaulinėje
MMS bendruomenėje už Vokietijos ribų.
 
CDH - tai MMS grupės bandymas pasiekti, kad CDS tirpalas, gautas
distiliuojant, ilgiau išsilaikytų. Tam tikslui į CDS vėl ir vėl buvo lašinamas
natrio chloritas, matuojant bandomosiomis juostelėmis. Tai profesionalams ir,
mano nuomone, per daug sudėtinga masėms; be to, taikant šį metodą vėl
gaunamas ne pH neutralus tirpalas.
 
CDI (chloro dioksido injekcijos) yra skirtas chloro dioksido tirpalo injekcijoms
į raumenis arba į veną. Dr. Andreasas Kalckeris į praskiestą jūros vandenį
įleidžia chloro dioksido dujų. Todėl jo pH yra neutralus, o druskų kiekis jame
yra panašus į kraujyje esantį druskų kiekį. Be to, šaltas ir smulkiai filtruotas
jūros vanduo, atrodo, turi labai žvalinantį ir gydomuosius procesus spartinantį
poveikį, kaip 2014 m. "Spirit of Health" kongrese pristatė Francisco Coll,
"Laboratories Quinton International Alicante" vadovas.
 
ĮSPĖJIMAS: Infuzijos su chloro dioksido tirpalais skirtos tik
gydytojams, alternatyviosios medicinos specialistams ir kitiems
apmokytiems medicinos darbuotojams. Juos visada reikia atlikti
prižiūrint! Visi prekyboje esantys MMS, CDS ir CDSplus variantai
netinka infuzijoms.
 
Tiekimo šaltiniai:
žr. www.mms-seminar.com, tiekimo šaltinių skiltyje.



1.6.4 Trečiasis kūrimo etapas: CDSplus® - patvarūs ir
stabilūs CDS
 
Trečiajame ir naujausiame kūrimo etape, čia vadinamame tik CDSplus®,
derinami klasikinio MMS privalumai ir geresnis CDS toleravimas. Šiuo atveju
gausite buteliuką su skystu komponentu ir atskirą, tiksliai parinktą aktyvacijos
tabletę. Dėl mažos koncentracijos šis skystasis komponentas nėra pavojingas ir
nėra korozinis (kaip, pavyzdžiui, MMS). Neaktyvuotas šis produktas gali būti
laikomas nešaldytuve daugelį metų, kaip ir klasikinis MMS.
 
CDSplus aktyvavimas:
 

         
 
Jei reikia, įmeskite aktyvavimo tabletę iš paketėlio į skystąją sudedamąją dalį,
uždarykite ir trumpai pakratykite buteliuką bei palaukite nurodyto aktyvavimo
laiko. Kambario ir aukštesnėje temperatūroje šis laikas trunka maždaug 24
valandas.
 
Taip visas buteliuko turinys aktyvuojamas iš karto ir visiškai. Pats aktyvavimo
procesas taip pat yra labai saugus, nes nevyksta savaiminė, staigi cheminė
reakcija, nesusidaro dujos ir slėgis.
 
Po aktyvacijos turite įprastą, bet šviežią stabilizuotą CDS, kurio
standartizuota koncentracija yra 3000 ppm.
 
Iš karto po aktyvavimo jis yra pH neutralus, bekvapis ir beskonis, todėl puikiai
toleruojamas. Kaip ir paruoštą naudoti CDS, po aktyvavimo laiko jį reikia
laikyti šaldytuve (gamintojo duomenimis, jį galima laikyti maždaug 6-9
mėnesius), taip pat jis dozuojamas lygiai taip pat, kaip ir ankstesnis paruoštas
naudoti CDS.
 
Didelis privalumas yra ne tik galiojimo laikas, bet ir tai, kad po aktyvacijos
visada gaunate šviežią CDS su standartizuota chloro dioksido koncentracija.
Tai reiškia, kad dabar pagaliau įmanoma visada gaminti vienodą, visame



pasaulyje pakartojamą dozę. CDSplus® kūrimas yra apsaugotas patentu*,
tačiau jį vis tiek galima įsigyti pas vis daugiau pardavėjų visame pasaulyje.
 
NAUJIENOS: CDSplus® dozavimas
Kadangi po aktyvavimo CDSplus® beveik nesiskiria nuo paruoštų naudoti
CDS tirpalų, visi toliau pateikti CDS paaiškinimai ir dozavimo instrukcijos
taikomi ir CDSplus®.
 
 
Išorinėms reikmėms:

3 aktyvuoti MMS lašai atitinka maždaug 1 ml CDS
(CDS su maždaug 0,3 % chloro dioksido tirpalu, t. y. 3 000 ppm)

 
 

Skirta vartoti per burną (esant skrandžio rūgšties poveikiui):
1 aktyvuotas MMS lašas atitinka maždaug 1 ml CDS

(CDS su maždaug 0,3 % chloro dioksido tirpalu, t. y. 3 000 ppm)
 
Taigi, jei iki šiol per burną buvo vartojami 3 aktyvuoti klasikinio MMS lašai, tai
dabar, naudojant CDS, tai yra 3 ml, taigi 3 kartus didesnis kiekis!
 
Siekiant vienodai dozuoti visame pasaulyje, rekomenduojama naudoti
dozavimo pipetę su ml žymėjimu (plastikinį švirkštą be kaniulės).
 
 
Fonas
 
Aktyvavimas
Naudojant CDSplus® prieš naudojimą reikia vieną kartą aktyvuoti visą
buteliuką.
 
Standartizuota koncentracija
Paprasta ir saugi buteliuko aktyvacija užtikrina visiškai šviežią chloro dioksido
tirpalą, kai to reikia. Tiksliai suderinus skystąjį komponentą ir aktyvacijos
tabletę, chloro dioksido koncentracija visada yra labai tiksli - 0,3 proc. arba 3
000 ppm, kaip pageidaujama. Tik naudojant šią koncentraciją, kurią bet kuris
neprofesionalas visada gali pagaminti tuo pačiu būdu, galima pakartoti
tikslumą, kaip ir naudojant klasikinius MMS taikymo protokolus.
 
Grynas chloras
CDSplus® formulės sudarymo ir aktyvavimo procesas yra vienintelis man
žinomas procesas, kai iš karto po aktyvavimo negalima išmatuoti laisvojo
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chloro. Taigi galimas apsinuodijimas chloratais, kaip ir MMS bei CDS,
negalimas. Ši CDSplus® savybė iki šiol buvo visiškai neįvertinta, kaip rodo
pirmieji pranešimai iš lauko, pateikti toliau.
 
Stabilizuotas
Patentuota CDSplus® buferinė sistema užtikrina, kad pagamintas chloro
dioksido tirpalas yra stabilizuotas, todėl jo galiojimo laikas paprastai yra ilgesnis
nei paruoštų naudoti CDS tirpalų (pagamintų distiliavimo būdu). Vis dėlto,
norint pailginti galiojimo laiką iki 6-9 mėnesių, geriau laikyti šaldytuve.
 
* Teisinis pranešimas:
CDSplus® yra registruotas "AQUARIUS pro life Limited" (www. aquarius-
prolife.com) prekės ženklas.



1.6.5 Chloro dioksido produktų palyginimas
 

ClO2 produktai   1 etapas: MMS   2 etapas: CDS   3 etapas:
CDSplus®

Aktyvavimas
Būtina taip ne taip

Galiojimo laikas
iki aktyvavimo iki 5 metų 6 mėnesiai nuo

pagaminimo iki 7 metų

Galiojimo laikas
po aktyvavimo

ne ilgiau kaip 24
val. stikliniame
butelyje

6 mėnesiai nuo
pagaminimo 9-12 mėnesių

Tirpalas
stabilizuotas? ne ne taip

Laikyti šaldytuve ne taip, visada ne
Cheminiai
pavojai taip ne ne

Chloro dioksidas-
Koncentracija

labai lengvai
pakartojamas. labai skiriasi visada lygiai 0,29

% / 3 000 ppm
pH vertė pagal
Aktyvavimas

Labai rūgštus 
(2–3)

pH neutralus 
(6,5–7,0)

pH neutralus 
(6,5–7,0)

Skonis labai lengvas lengvas

Kvapas labai didele
dalimi lengvas lengvas

Po aktyvacijos be
chloro* ne ne taip

Pavojus dėl
chloratų
susidarymo

taip taip ne

Suderinamumas 45–50 % 80–100 % 90–100 %

Kaina 2 x 100 ml 
apie 18-22 €

100 ml 
apie 15-30 €

100 ml apie 25
€250 ml apie 49
€



Paaiškinimai
* Be chloro: priešingai nei manyta anksčiau, aktyvuojant klasikinį MMS
susidaro ne tik pageidaujama veiklioji medžiaga chloro dioksidas, bet ir
nedidelis grynojo chloro kiekis. Grynas chloras labai agresyviai reaguoja su
beveik visais reakcijos partneriais, todėl kyla chloratų susidarymo pavojus.
 
Chloratai, pavyzdžiui, "Weed-Ex", gali būti ne tik stipraus kvapo ir skonio, bet
ir blogesnio MMS toleravimo priežastis. Be to, distiliuojant (iš aktyvuoto
MMS) pagamintame CDS taip pat yra nedidelis laisvojo chloro kiekis. Šį
laisvąjį chlorą galima gerai surišti į kiekvieną MMS arba CDS dozę prieš pat
vartojimą įlašinus bent vieną lašą DMSO (žr. skyrių apie DMSO). Kita vertus,
naudojant naująjį CDSplus®, grynojo chloro susidarymas aktyvacijos metu
saugiai pašalinamas dėl patentuoto proceso.
 

1.6.6 Kada ką vartoti?
 
Taigi, ar turėdamas visus šiuos privalumus turėčiau naudoti tik CDSplus®?
Ne, aš ir toliau naudoju MMS, pavyzdžiui, kojų ir visoms vonioms (CDS/
CDSplus® čia būtų per brangu) ir visur, kur norima fumiguoti ir taip
dezinfekuoti žaizdas arba patalpas ir daiktus.
 
Dideli chloro dioksido dujų kiekiai susidaro tik naudojant klasikinį MMS.
Tačiau geriamajam vartojimui daugiausia naudoju CDSplus®. Iš seminarų
žinau, kad penki-šeši iš dešimties naujokų per anksti nutraukia MMS gydymą
dėl kvapo, skonio ir (arba) pykinimo. Kita vertus, su CDSplus® paprastai visi
dešimt lieka iki galo.
 
Be to, CDSplus® gali būti vartojamas daug didesnėmis dozėmis sergant
ūmiomis ligomis, nesukeliant nė menkiausio šalutinio poveikio (ligšiolinė
patirtis). Dėl ilgo galiojimo laiko be atvėsinimo (prieš aktyvinimą) ir
pakartojamos vienodos chloro dioksido koncentracijos praktiškesnis
CDSplus® vidutinės trukmės laikotarpiu tikriausiai bus pranašesnis už
paruoštus naudoti CDS produktus ir, tikėkimės, kad kaina taip pat mažės.
Daugelyje šalių, kuriose vasaros būna ilgos ir karštos, paruoštos naudoti CDS
nebūtų galima išsiųsti daug mėnesių.



1.6.7 Pirmosios patirties ataskaitos su CDSplus®
 
Dr. Andreasas Kalckeris CDS pranašumą įžvelgia, be kita ko, ir tame, kad jį
galima dozuoti daug didesniais kiekiais, t. y. per dieną į organizmą galima įvesti
didesnį chloro dioksido kiekį nei naudojant klasikinį MMS. Naudojant tokius
kiekius, viduriavimas būtų šalutinis MMS poveikis vien dėl rūgštingumo. Savo
knygoje "CDS/MMS - Heilung ist möglich" ("CDS/MMS - išgijimas yra įmanomas")
jis aprašo moters, sergančios paskutinės stadijos krūties vėžiu, atvejį, kai ji per
šešis mėnesius, vartojant dideles kasdienes CDS dozes, spontaniškai pasveiko.
Tokiu būdu CDS savybes galima perkelti į CDSplus®.
 
Kerri Rivera, knygos "Cure Autism" autorė, džiaugiasi, kad su planšetiniu
kompiuteriu "CDSplus®" galima paprastai kurti standartizuotus CDS. Ilgą
neaktyvuotos būsenos galiojimo laiką ji iki šiol žinojo tik iš klasikinės MMS.
Visame pasaulyje standartizuotą taikymą įmanoma užtikrinti tik pakartojamai
tiksliai pagaminant 3 000 ppm chloro dioksido tirpalo be chemijos žinių ir be
matavimo juostelių. Taip pat įtaria, kad CDSplus® suderinamumas iš tikrųjų
yra akivaizdžiai geresnis, nes visiškai nėra gryno chloro. Iki šiol to nepavyko
padaryti su MMS ir CDS distiliuojant. Dabar jiems galima skirti net iki 50 ml
CDS per dieną.
 
Dr. Wassil Nowicky, alternatyvaus vaisto nuo vėžio "Ukrain", kuris
gaunamas iš gelsvės, kūrėjas, papasakojo apie savo patirtį. Jis buvo nustebęs,
kad po trijų keturių dienų geriamojo vartojimo ir tepimo CDSplus® jau buvo
išnykusios senosios karpos. Su savo ukrainiečiu jis tai pastebėjo: Kuo švaresnis
kūnas, tuo intensyviau (iki 500 kartų!) gali dirbti ukrainietis.
 
Deja, pasak daktaro Nowicky, po efektyvaus pradinio ukraino vartojimo, jo
poveikis mažėja dėl susidarančių skilimo produktų. Dėl šios priežasties jis
dabar savo ukrainietišką protokolą derina su CDSplus® vartojimu.
 
Pirmiausia pacientas 5 dienas vartoja Ukrainą, po to 5 dienas - 20 ml
CDSplus® per parą pagal geriamąjį CDS-1000 protokolą. Tuomet pacientas 10
dienų gauna Ukrain ir dar 10 dienų Ukrain su didele vitamino C doze. Vėliau
CDS-1000 protokolas su 20 ml CDSplus® per parą vartojamas 20 dienų per
gydymo Ukrainoje pertrauką. Tuomet pakaitomis 20 dienų Ukrain ir 20 dienų
CDSplus® vartojama pakaitomis. Pastaba: šiuo metu ukrainietį galima įsigyti
tik iš jo Vienoje ir tik medicininių tyrimų tikslais.
 



Dr. Dietrichą Klinghardtą, tarptautiniu mastu pripažintą alternatyviosios
medicinos gydytoją, turintį klinikų JAV ir Vokietijoje, nustebino didelis
CDSplus® grynumas (iš karto po aktyvavimo jame nėra šimto procentų
chloro). Herksheimerio reakcija paaiškinami tik keli atvejai, kai po chloro
dioksido tirpalų pavartojimo pasireiškia negalavimai. Grynojo chloro dalis
aktyvuotame MMS ir distiliuotame CDS ir su tuo susijęs galimas chloratų
susidarymas galėtų būti daug patikimesnis paaiškinimas. Naudojant šį gryną
produktą, dabar galima vartoti daug didesnes dozes be žinomo šalutinio
poveikio. Dr. Klinghardtas yra vienas iš pirmųjų pasaulyje žinomų ir garsių
alternatyvios medicinos gydytojų, kuris į savo gydymo protokolus tvirtai
įtraukė MMS/CDS taikymą, ypač klizmas.
 

1.6.8 MMS, skirta pasirengimui krizėms
 
Yra daug priežasčių, dėl kurių krizinė situacija gali kilti net pačioje Europos
širdyje: šiuo metu sąmoningai kurstoma pandemija, tariama terorizmo grėsmė,
stichinės nelaimės, valiutos žlugimas, pilietinis karas, Saulės aktyvumo ar
klimato pokyčiai.
 
Ištikus krizei, pirmiausia neretai neribotam laikui dingsta elektra. Daugelis
ukrainiečių gali jums apie tai papasakoti. Nedaugelis žino tikrąjį šio fakto mastą
išpuoselėtoje Europoje. Be elektros neveikia jokie siurbliai ir nėra vandens
slėgio. Tam tikrą laiką vanduo gali tekėti iš čiaupo pirmame aukšte, tačiau
visuose aukštesniuose aukštuose gyvybiškai svarbus vanduo turi būti tiekiamas
iš kitų šaltinių.
 
Be to, krizės tyrimo duomenimis, tik du procentai Vokietijos degalinių turi
avarinį generatorių, o tai reiškia, kad nebegalima įsipilti degalų ar papildyti
degalų atsargų. Kitomis dienomis tai reiškia, kad sunkvežimiai nebegali į miestą
įvežti maisto ir gėrimų, o šiukšlės taip pat paliekamos be priežiūros.
 
Žmonės paprastai gali nevalgyti iki 30 dienų, bet ne tris dienas negerti. Dabar
reikia rinkti lietaus vandenį arba imti vandenį iš netoliese esančios upės ar
tvenkinio ir jį kaupti. Tačiau laikomame vandenyje po kelių dienų pradeda
veistis dumbliai ir daigai, susidaro pavojingos bioplėvelės. Neišvirus vartojimas
būtų pavojingas gyvybei.
 
Šiuo atveju mobilusis MMS rinkinys yra labai naudingas sterilizuojant vandenį
iš nežinomo švarumo šaltinių ir saugiai jį laikant. Bet kadangi dėl vandens



trūkumo ribojama ir asmens higiena bei virtuvės valymas, dėl higienos
trūkumo kyla ligų grėsmė. Be to, prevencijai gali būti labai naudingas,
pavyzdžiui, buto išgarinimas (žr. MMS patarimus) arba kūno ar daiktų
apipurškimas MMS purškalu.
 
Jei ištikus ilgiau trunkančiai krizei tenka palikti butą, jokie stacionarūs vandens
filtrai, veikiantys tik su vandens slėgiu, nebepadės, tačiau mūsų du lengvai
transportuojami MMS buteliukai padės. Taigi nebūtina būti geriamojo vandens
valymo produktų propaguotoju ar aktyviu MMS naudotoju, kad galėtumėte
protingai naudoti geriamojo vandens valymo produktus.
 
Net ir įprastesniais laikais, nei aprašyta pirmiau, negalima šimtu procentų
pasikliauti geriamojo vandens iš čiaupo kokybe. Deja, 2013 m. pabaigoje dėl
geriamajame vandenyje esančių legionelių Varšteine susirgo šimtai žmonių ir
galiausiai mirė mažiausiai trys žmonės. Alaus daryklos nuotekos buvo smarkiai
užterštos mikrobais, o vėliau įrengti nuotekų valymo įrenginiai negalėjo jų
visiškai išvalyti.
 
Išvada: Mano nuomone, MMS rinkinys turi būti kiekvienuose namuose vien
dėl pasirengimo krizėms. Jis yra nebrangus, patvarus, užima mažai vietos ir yra
daugiafunkcinis, panašus į šveicarišką peilį.



1.6.9 Geriamojo vandens produktų šaltiniai
 
Chloro dioksido produktai yra teisiškai patvirtinti visame pasaulyje, be kita ko,
skirti geriamajam vandeniui dezinfekuoti ir yra teisėtai tiekiami rinkai.
 
Tačiau neprašykite paslaugų teikėjų MMS taikymo protokolų pagal Jim
Humble!
 
Dėl teisinių priežasčių jos negali ir nesuteiks jokios informacijos apie tai. Tas
pats pasakytina ir apie kalcio hipochlorito (MMS2), kaip baseinų valiklio,
tiekėjus. Šis "kitos rūšies" taikymas kaip vaistas nėra patvirtintas, o tokie
savigydos būdai taip pat visada atliekami savo atsakomybe.
 
Kaip aprašyta skyriuje "MMS krizių prevencijai" ir toliau esančiuose MMS
patarimuose, mano nuomone, MMS turi būti kiekvienuose namuose, net jei,
pasak Jimo Humble'o, nenorite taikyti sveikatos priežiūros priemonių.
 
Kadangi daug prašymų dėl chloro dioksido produktų tiekimo šaltinių gaunama
iš daugelio šalių, kuriose vietiniai gamintojai, tiekėjai, sudėtys ir kokybė skiriasi,
o mes negalime jų visų nuolat išbandyti, skelbiame šį AQUARIUS pro life
prekės ženklo geriamojo vandens produktų tiekimo šaltinį:
 

www.aquarius-prolife.com
 
Produktai gaminami laikantis griežtų Vokietijos geriamojo vandens reglamento
reikalavimų, atitinka naujausias formules ir kūrimo etapus (įskaitant
CDSplus®), yra saugiai supakuoti ir su instrukcijomis vienuolika kalbų. Be to,
internetinė parduotuvė veikia daugiau nei vienuolika kalbų ir, svarbiausia,
pristato prekes visame pasaulyje. 

Žinome šių produktų kokybę. Be abejo, yra ir kitų šaltinių, kurių
kokybė ir pavadinimai yra panašūs, tačiau mes neturime patirties ir jų
nekomentuojame. Visada reikia vadovautis atitinkamų gamintojų
informacija apie gaminį ir saugos duomenų lapais. Taip pat atkreipkite
dėmesį į įspėjimus dėl pasenusių produktų ir preparatų toliau
esančiame skyriuje "Svarbūs įspėjimai"!



1.6.10 Svarbūs įspėjimai
 
Daugelis naudotojų nuolat užduoda klausimus, kurie rodo, kad kažkas buvo
neteisingai suprasta arba padaryta neteisingai. Todėl pateikiame keletą svarbių
įspėjimų.
 
Nenaudokite MMS ir CDSplus® komponentų atskirai
Niekada nenaudokite vieno iš komponentų atskirai su dviejų komponentų
produktais (pvz., su klasikiniu MMS arba CDSplus®)! Taip pat niekada
nenurykite CDSplus® aktyvavimo tabletės. Jis skirtas tik su gaminiu tiekiamam
specialiam skystam komponentui aktyvuoti. Šis skystas komponentas nėra
grynas vanduo!
 
Produktai, kurių koncentracija didesnė nei 3000 ppm arba 0,3 proc.
Kai kurie tiekėjai siūlo CDS tirpalus, kurių koncentracija viršija 0,3 proc. arba 3
000 ppm. Esant gerokai didesnei koncentracijai, dujų koncentracija virš skysčio
lygio butelyje gali pasiekti sprogstamąją vertę. Be to, pereinant prie 3000 ppm
naudojimo protokolų, lengva susipainioti ir naudoti per mažai arba per daug.
 
CDS/CDL produktai, kurių pH nėra neutralus, esant 3000 ppm
Daugelis šių produktų, reklamuojamų su CDS arba CDL, nėra pH neutralūs,
kai koncentracija yra 3000 ppm, todėl iš tikrųjų perkate tik kelis lašus labai
brangaus aktyvuoto įprastinio MMS. Pagal Dr. Andreaso Kalckerio apibrėžimą
pagrindinė CDS savybė yra chloro dioksido tirpalo pH neutralumas, kai jo
koncentracija yra apie 3 000 ppm.
 
Negaminkite CDS distiliato patys!
Prašome niekada patiems negaminti CDS distiliato pagal Andreaso Kalckerio
filmus "YouTube". Vien dėl netinkamos vamzdžių medžiagos pasirinkimo
vamzdžiai gali sulipti. Dėl to susidaro vis didesnis spaudimas, kuris gali sukelti
kraujagyslių sprogimą. Kitais distiliavimo metodais (pavyzdžiui, šaldytuvo
metodu su plūdiniu stiklu) gaunama tik silpna 300 ppm koncentracija, o tada
visus protokolus reikia perskaičiuoti iš naujo.
 
Vienu metu aktyvuokite ne daugiau kaip 30 lašų MMS
Niekada neaktyvuokite daugiau kaip 30 lašų klasikinės MMS. Net jei reikia
daugiau, pavyzdžiui, norint sterilizuoti didelę lietaus vandens cisterną, įlašinkite
ne daugiau kaip 30 lašų ir įlašinkite jų į sterilizuojamą vandenį. Tada įlašinkite
dar 30 lašų, įlašinkite juos į vandenį ir t. t. Visada dirbkite su tokiais kiekiais,



kurių yra daugiau kaip 30 lašų, gerai vėdinamose patalpose. Geriau ir saugiau
pasiekti tikslą etapais, nei viską aktyvuoti iš karto.
 
Išsiliejus skysčiui, visada praskieskite vandeniu
Jei išsiliejo aktyvuotas klasikinis MMS, visada jį nuplaukite ir išvalykite dideliu
kiekiu švaraus vandens, nes jis yra rūgštinio pH. Tas pats, tik mažesniu mastu,
taikoma ir CDS/ CDSplus® sprendimams. CDS/ CDSplus® yra pH
neutralus, tačiau chloro dioksidas vis tiek gali šiek tiek oksiduoti ir taip pakeisti
audinių ir paviršių spalvą.
 
Kiti procesai ir preparatai
Yra daug kitų chloro dioksido gamybos procesų, ypač iš dviejų grynai sausų
komponentų. Tačiau, kiek žinau, Vokietijoje jos yra patvirtintos kitoms
techninėms reikmėms, o ne geriamajam vandeniui valyti.
 
Nenaudokite pramoninių talpyklų dydžių
Kad galėtumėte naudoti chloro dioksido produktus pramoninio dydžio
talpyklose, turite būti išklausę išsamius chloro dioksido tvarkymo mokymus.
Esant tokiems dideliems veikliosios medžiagos kiekiams, sprogimo arba
uždusimo dėl cianozės rizika yra labai reali. Sutaupytos lėšos nėra tokios
didelės, kad būtų rizikuojama.
 
DMSO viską pagilina ir nuspalvina drabužius
Taip pat atsargiai reikia elgtis su veikliosios medžiagos stiprintuvu DMSO
(dimetilsulfoksiduDMSO yra stiprus organinis tirpiklis, todėl jis nudažo daugelį
medžiagų. Išsiliejus DMSO, jį reikia sugerti arba nuplauti dideliu kiekiu
vandens. DMSO gali tirpinti gumą (pvz., gumines pirštines), tačiau jis nėra
ėsdinantis. DMSO į gilesnius audinius patenka ne tik chloro dioksidas, bet ir
visa kita, įskaitant nešvarumus. Todėl visada švariai dirbkite naudojimo vietoje.
Daugiau apie tai sužinosite 1.7.3 skyriuje.



1.7 Kitos pagalbinės priemonės

1.7.1 MMS2 - kalcio hipochloritas
 
Siekdamas išplėsti taikymo galimybes sunkioms ligoms, kai MMS1, t. y. natrio
chloritas ir aktyvuojanti rūgštis, arba CDS tirpalai nepadeda arba padeda
nepakankamai, Jim Humble rekomendavo MMS2. MMS2 taip pat pagrįstas
chemine medžiaga, kuri yra patvirtinta geriamojo vandens sterilizacijai. Kalcio
hipochloritas vartojamas kaip granulės kapsulėje. Šiuo atveju aktyvatorius yra
vanduo. Taip organizme susidaro hipochloro (hipochloro) rūgštis.
 
Organizmo imuninė sistema paprastai pati naudoja šią hipochloro rūgštį
mikrobams naikinti. Baltieji kraujo kūneliai apsupa patogeninį mikrobą ir su šia
rūgštimi jį suardo. Teorija teigia, kad lėtinėmis ligomis sergantys žmonės
gamina per mažai šios rūgšties, nes, pavyzdžiui, jiems trūksta pradinių
medžiagų. Iš tiesų gydytojas specialistas daktarui Andreasui Kalckeriui pranešė,
kad žmonės, kurių kraujyje trūksta mieloperooksidazės (MPO), silpnai naikina
pakankamai mikrobų. Tai tikrai reikėtų ištirti išsamiau.
 
MMS2 kapsulių vartojimo protokolas
Jimas Humble'as rekomenduoja vartoti iki 4 x 1 kapsulę per dieną, kurių
kiekvienoje yra 400 mg kalcio hipochlorito, užgeriant 2-3 didelėmis stiklinėmis
vandens. Geriausia būtų taikyti MMS-2000 protokolą. Čia pakaitinis kapsulių
vartojimas yra įtrauktas į MMS-1000-/CDS-1000 protokolą, todėl vieną kartą
vartojama MMS1/CDS, o kitą valandą - MMS2 kapsulės. Dr. Osvaldas pataria
vartoti daug mažesnes dozes vienai kapsulei.
 
DĖMESIO: Nevartokite pažeistų kapsulių! Patekus ant granulių, viską
kruopščiai nuplaukite dideliu kiekiu vandens!
 
Jei nurijus kapsulę ji plyšta arba jei išgėrę kapsulę pasijuntate blogai, visada
gerkite daugiau vandens. Čia geriausiai padeda skiedimas!
 
Man pačiam po 20-30 minučių nuo kapsulės išgėrimo visada tekdavo dažniau
atsikrenkšti, paskleisdamas tokį kvapą, tarsi plaukdamas būčiau išgėręs visą
baseiną. Daugelis seminaro dalyvių taip pat apie tai pranešė, tačiau tai labiau
juokinga nei nemalonu ar pavojinga. Keletą žmonių šiek tiek pykino, bet tai
greitai buvo pašalinta išgėrus dar vieną didelę stiklinę vandens. Kol kas
nepranešta apie jokį kitą šalutinį poveikį.



 
Patirtis su MMS2
Visos mūsų žinios apie MMS yra pagrįstos kondensuota naudotojų patirtimi ir
jų atsiliepimais. Su MMS2 turime apie 100-200 kartų mažiau patirties ataskaitų
nei su MMS1. Jis vartojamas ne dėl kasdienių nereikšmingų infekcijų, bet kai
ligos kelia pavojų gyvybei.
 
Nepaisant to, pranešimai apie patirtį, apie kurią man pranešta, yra labai daug
žadantys, ypač sunkių ligų atveju, kai tradicinė medicina tiesiog negalėjo
diagnozuoti žinomos ligos. Žinau du vartotojus, kurie sugebėjo sustabdyti
tolesnę savo ligos eigą ir kur net prasidėjo gijimas. Be to, aš žinau vartotoją,
kuris jau kelis mėnesius vartoja MMS2 dėl išsibarsčiusio prostatos vėžio, su juo
jaučiasi daug geriau ir iš esmės nutraukė įprastinių vaistų vartojimą.
 
Moteris iš Berlyno sirgo beveik visais parazitais - nuo borelijų iki
trichomonadų ir Morgellono - ir buvo labai ligota. Vartojant MMS1 ir MMS2,
jos būklė nuolat gerėjo. Ji dar nėra visiškai to pasiekusi, bet sako, kad be
MMS2 vos galėtų išgyventi dieną.
 
Įdomu tai, kad gaunu daug pranešimų apie sėkmingus žirgus. Pavyzdžiui, šiuo
atveju savininkai kapsulių turinį ištirpdė dideliame kiekyje vandens ir davė
gyvūnui išgerti. Jis pasveiko nuo labai sunkios infekcijos, nors veterinarijos
gydytojas rekomendavo jį užmigdyti po bevaisių priemonių. Be to, labai gerai
pavyko gydyti įprastą laminitą (aseptinį kanopų ragenos uždegimą), jei kanopos
buvo dedamos į kibirą su nedideliu ištirpintu MMS2 granulių kiekiu.
 
Tiekimo šaltiniai ir (arba) ilgaamžiškumas
Kapsulių su kalcio hipochloritu tiekimo šaltinių vis mažiau, nes pagal teisinius
reikalavimus produktą siūlančioje įmonėje turi būti apmokytas saugos
specialistas. Be to, MMS2 galioja ribotą laiką, nes dėl oksidacinio turinio
kapsulės greitai tampa trapios ir sutrūkinėja.
 
Tiekimo šaltiniai:
žr. www.mms-seminar.com, tiekimo šaltinių skiltyje.
 
Visai kas kita...
Jei turėčiau baseiną, lietaus vandens cisterną ar savo šulinį, kuriame visada yra
daigų ir dumblių, nusipirkčiau kalcio hipochlorito granulių mažame kibirėlyje.
Mano nuomone, remiantis mano tyrimais internete, geriausios kokybės yra
melchloritas 70/G (pvz., www.melkam.de). Būtinai nurodykite, kad jis



skirtas tik jūsų lietaus vandens rezervuarui. Vienas kilogramas kainuoja tik
apie 10 eurų, tačiau cheminių medžiagų siuntimo išlaidos yra šiek tiek didesnės!
Su kitais tiekėjais laboratorijoje buvo išmatuota iki 15 proc. netirpių
komponentų. Šiame Japonijoje pagamintame produkte yra tik 1,6 proc., todėl
jis yra tikriausiai gryniausias ir saugiausias rinkoje esantis produktas. Jei,
pavyzdžiui, "eBay" nusipirksite 0 dydžio želatinos arba, dar geriau, celiuliozės
tuščių kapsulių, galėsite šviežiai pripildyti savo dezinfekavimo kamuoliukus.
Gerai tai, kad galite pradėti dozuoti nuo ketvirtadalio ar pusės užpildytų
kapsulių, priklausomai nuo jūsų poreikių, ir gaminti tik tiek kapsulių, kiek jums
reikia.
 
DĖMESIO: Dirbant su kalcio hipochloritu ir jį apdorojant reikia dėvėti
apsauginius akinius ir pirštines, o patalpa turi būti gerai vėdinama. Iš
tokio mažo kibirėlio granulių išsiskiriančios dujos gali sudirginti akis ir
kvėpavimo takus. Veikite savo atsakomybe ir rizika bei vadovaukitės
atitinkamu gaminio saugos duomenų lapu!
 
... Taip pat nežinau, kodėl tik dabar sugalvojau šią temą.



1.7.2 MMS2 pakaitalas natrio hipochlorito pagrindu
 
Pastaruoju metu kaip MMS2 pakaitalą galima įsigyti silpno (< 1 proc.) natrio
hipochlorito tirpalo. Dėl to organizme ilgainiui taip pat susidarys hipochloro
rūgštis, kaip ir dėl kalcio hipochlorito pagrindu pagaminto MMS2. Šis tirpalas
dozuojamas lašeliais, o ne kapsulėmis, kurios žinomos iš MMS2. Čia vanduo
taip pat yra aktyvatorius.
 
PSO (Pasaulio sveikatos organizacija), o kartu su ja ir daugelis sveikatos
priežiūros institucijų visame pasaulyje rekomenduoja dezinfekuoti 5,25 %
natrio hipochlorito tirpalu, jei patalpos, lovos, drabužiai ir kt. yra užkrėsti
Ebolos virusu. Įdomu tai, kad natrio hipochloritas yra giminingas MMS2
(kalcio hipochloritui), kuris taip pat naudojamas geriamajam vandeniui
dezinfekuoti.
 
Taigi, jei natrio hipochloritas jau dabar kruopščiai naikina Ebolos virusą, tai
chloro dioksidas, kuris yra 15 kartų veiksmingesnis (2001 m. Geriamojo
vandens įsakymo 11 straipsnis), gali tai padaryti dar efektyviau. Tačiau chloro
dioksidas, kurio redokso potencialas 0,95 V, tikrai negali pakenkti sveikoms
organizmo ląstelėms, kurių ląstelių įtampa yra 1,4 V, o Na triumhipochloritas,
kurio įtampa 1,49 V, gali; tačiau ir šiuo atveju tai tikrai priklauso nuo
koncentracijos.
 
Aš taip pat gavau buteliuką, bet dar nebandžiau dėl laiko stokos. Kadangi
neturiu savo patirties ir pakankamai didelės naudotojų patirties bazės, negaliu ir
nenoriu pateikti rekomendacijos. Manau, kad dėl daug mažesnės veikliosios
medžiagos koncentracijos nei MMS2 kapsulėse galima vartoti daugiau šio
tirpalo (pvz., 2 x 10 lašų ryte ir vakare). Bet aš liksiu su jumis!
 
Šis sprendimas dar neįsitvirtino.



1.7.3 Aktyvus stiprintojas DMSO
 
DMSO (dimetilsulfoksidas) yra natūralus junginys, organinis tirpiklis, skaidrus
ir šiek tiek nemalonaus česnakų kvapo. DMSO susidaro plaunant medžių
medieną. Tačiau šis natūralus DMSO yra per daug užterštas cheminėmis
medžiagomis, kurias pašalinti būtų per brangu. Todėl DMSO visada
gaminamas dirbtinai. Tačiau jo cheminė struktūra ir poveikis yra visiškai
identiški gamtai. DMSO jau vien dėl savo fizikinių ir cheminių savybių yra
išskirtinis ir žavus.
 
Tačiau jas akivaizdžiai pranoksta įvairios biocheminės savybės ir veikimo
būdai. Jis nuostabiai sujungia daugelio atskirų vaistų ir priemonių poveikį
viename tirpale.
 
Pirmiausia DMSO yra maždaug penkis kartus mažiau toksiškas nei valgomoji
druska, todėl yra labai saugi gydomoji medžiaga. Vienintelis žinomas šalutinis
poveikis yra odos paraudimas ir sudirginimas, tačiau jis visada yra laikinas.
Labai retais atvejais žmonės gali netoleruoti DMSO, tačiau tai galima paneigti
atlikus paprastą testą prieš bet kokį naudojimą. Užtepkite kelis lašus DMSO
ant rankos ir palaukite dvi-tris valandas. Tik jei atsiranda aiškus kepenų
skausmas ar odos reakcijos, toliau vartoti DMSO nepatartina. DMSO galima
vartoti išoriškai ir į vidų.
 
Organizme vykstant skilimo procesui, taip pat susidaro MSM
(metilsulfonilmetanas), žinomas kaip maisto papildas. Tikriausiai šis metilintos
sieros komponentas yra toks naudingas daugeliui gydymo būdų.
 
DMSO savybės
DMSO greitai ir giliai įsiskverbia į gyvą audinį, nepadarydamas jokios žalos.
Todėl jis, be kita ko, naudojamas kriokonservavimui. Ląstelės užšąla
nesutrūkinėdamos dėl ląstelės vandens, virtusio ledu, išsiplėtimo. Dėl šios
priežasties transplantacijai skirti organai dažnai dedami į DMSO tirpalus. Be
to, jis naudojamas tepaluose kaip transportinė medžiaga ir veikliosios
medžiagos stiprintojas.
 
DĖMESIO: Kadangi su DMSO į organizmą visada patenka mažiausios
priemaišos, pirmenybė turi būti teikiama gryniausiai Ph. EUR kokybei.
Daugelis tiekėjų vieni kitus lenkia pagal procentinio grynumo specifikacijas ir
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tuo pat metu mažina kainas. Šiuo atveju patariama elgtis itin atsargiai ir
pirmenybę teikti firminiams produktams.



Pateikiame dalinį DMSO poveikio sąrašą:
 

- Greitai įsiskverbia į gyvą audinį, jo nepažeisdamas
- perneša kitas medžiagas giliai į audinius.
- analgetikas (greičiau ir su mažesniu šalutiniu poveikiu nei aspirinas).
- dekongestantas
- priešuždegiminis
- baktericidinis
- pagreitina žaizdų gijimą
- įveda tvarką į audinius (žr. MMS patarimus prie randų tirpalo).
- neutralizuoja laisvuosius radikalus.
- didina vandens pralaidumą
  ląstelėms ir leidžia geriau detoksikuoti ląsteles.
- palengvina alergines reakcijas.
- dehidratacija
- raumenis atpalaiduojantis
- taip pat gali beveik visiškai panaikinti senus randus.

 
Įrodyta, kad jis puikiai tinka sergant žvyneline, nudegimais, uždegimais ir
skausmu, sporto traumomis, pavyzdžiui, sumušimais ir hematomomis, artritu
ir reumatoidiniu artritu, sinusų infekcijomis, intersticiniu cistitu, herpesu ir
juostine pūsleline, išsėtine skleroze, sistemine raudonąja vilklige, sarkoidoze,
tiroiditu, opiniu kolitu, raupais, vėžiu ir kitomis ligomis.
 
DMSO žinomas jau beveik 150 metų, jo gydomoji nauda tiriama daugiau kaip
60 metų, todėl galima manyti, kad, atlikus daugiau kaip 40 000 tyrimų ir
techninių straipsnių, jis yra pakankamai gerai žinomas ir pripažintas. Nepaisant
to, oficialus jo, kaip vaisto, patvirtinimas vis dar taikomas tik kelioms ligoms
(intersticinio cistito, skausmingo šlapimo pūslės uždegimo, gydymui). Be to,
visur pasaulyje, kur vėžiui gydyti taikoma spindulinė terapija, DMSO turi būti
laikomas kaip skubios pagalbos priemonė. Taip yra todėl, kad jį galima greitai
sumažinti ir veiksmingai gydyti radiacijos padarytą žalą odai ir audiniams.
 
Jim Humble teigimu, DMSO yra mielai matoma pagalbinė priemonė
MMS-/CDS taikymui. Viena vertus, 1-2 lašai DMSO gali surišti nedidelį kiekį
nepageidaujamo grynojo chloro po klasikinio MMS aktyvavimo, kita vertus, tai
yra svarbus poveikio stiprintojas. Jį galima naudoti tiek išorinėms, tiek
vidinėms chloro dioksido procedūroms.
 

Š



Šio proceso metu DMSO chloro dioksidas greitai patenka į gilesnius audinius,
kur gali pradėti veikti arba būti absorbuojamas per kraują ir paskirstomas po
visą organizmą. Tai labai aiškiai matyti naudojant MMS-/CDS burnos
skalavimo skystį. Nors taikant gryną MMS/CDS dezinfekuojamas tik burnos
gleivinės, liežuvio ir dantų paviršius, DMSO galima veiksmingai gydyti ir giliau
esančius dantenų, žandikaulio kaulų ir dantų šaknų uždegimus. MMS arba
CDS vartojimas per burną taip pat labai sustiprėja, jei jis derinamas su DMSO.
 
Tačiau DMSO galima įlašinti tik visiškai suaktyvinus klasikinį MMS (todėl
sumaišykite 1:1 lašus, palaukite 45 sekundes ir įpilkite vandens) ir visada tik
prieš pat naudojimą. Jei, pavyzdžiui, MMS-1000 gydymui ryte ruošiamas
buteliukas su 1 litru vandens su aktyvuotu MMS, DMSO ten neturi būti
dedamas. Tačiau kiekvieną kartą, kai įpilama porcija, ją reikia įpilti prieš pat
vartojimą. Trumpuoju laikotarpiu chloro dioksidas ir DMSO padeda vienas
kitam, tačiau ilgainiui sumaišyti kartu jie veikia gana priešingai. Paprastai visada
reikia įlašinti lygiai tiek DMSO lašų, kiek MMS lašų buvo aktyvuota.
 
Nuostabias DMSO galimybes čia galima apžvelgti tik paviršutiniškai. Jei norite
sužinoti daugiau, neišvengsite Dr. Hartmuto Fischerio DMSO vadovo.
 
Dėmesio: DMSO tampa kristalinis ir kietas, kai temperatūra žemesnė kaip 18
laipsnių. Todėl gali būti, kad žiemą gausite butelį su kietu turiniu. Pašildykite jį
šilto vandens vonelėje (ne mikrobangų krosnelėje!) ir laikykite kambario
temperatūroje (ne šaldytuve!).
 
Visos išorinės procedūros su DMSO turėtų būti atliekamos su DMSO tirpalu,
praskiestu maždaug iki 70 % (7 dalys 99,9 % DMSO ir 3 dalys vandens).
Apdorojama vieta turi būti švari ir neuždengta, kol tirpalas visiškai įsigers.
DMSO gali ištirpinti dažiklius iš tekstilės ir įvesti juos į audinį. Taip pat prie
DMSO negalima dėti nieko, kas pagaminta iš gumos, pavyzdžiui, guminių
pirštinių, nes jis taip pat tirpdo gumą ir jos sudedamąsias dalis perneša į odą.
 
Tiekimo šaltiniai:
žr. www.mms-seminar.com, tiekimo šaltinių skiltyje.
 
Faktai:
- Knyga DMSO vadovas, Dr. Hartmut Fischer
- Paskaita DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Knyga "DMSO - gamtos gydytojas", anglų k. vertimas. Dr. Mortonas Walkeris
- DMSO - klaidingai suprastas stebuklingas vaistas? , "Nexus Magazine



- Chloro dioksido toksiškumas



1.7.4 Ceolitas ir bentonitas
 
Jimo Humble'o teigimu, naudojant MMS protokolus, dažnai naudojamos
papildomos pagalbinės medžiagos. Ceolitas ir bentonitas dėl savo
mikroporėtos struktūros ir elektrinio krūvio gali absorbuoti ir išlaikyti didelį
kiekį kitų medžiagų. Šios savybės naudojamos sunkiesiems metalams ir kitiems
aplinkos toksinams surišti ir pašalinti. Bendradarbiaudamas su alternatyviosios
medicinos gydytoju Ekkehardu Sirianu Schelleriu sukūriau optimalų abiejų
medžiagų mišinį, kuris gerokai sustiprina jų individualų poveikį.
 
Viena vertus, grūdelių dydis yra toks smulkus, kad efektyvusis paviršius yra
maksimalus. Tačiau, kita vertus, nanodalelės neįtrauktos! Taip buvo sukurtas
GAIAgold®. Pagal alternatyvios praktikos gydytoją Ekkehardą Sirianą
Schellerį, jis papildomai informavo ir energizavo infopatiškai (suteikė
informacijos apie holistinį sutrikusių ir sudirgusių sistemų savikontrolę).
 
Ryte ir vakare į stiklinę vandens įberkite po 1 arbatinį šaukštelį miltelių,
išmaišykite ir išgerkite tirpalą. Naudokite tik plastikinį arba medinį šaukštą, nes
metalas neigiamai veikia šių miltelių elektrinį krūvį, taigi ir surišimo gebėjimą.
 
Ryte ir vakare galite išgerti po stiklinę ištirpinto "smėlio" arba "vulkaninių
pelenų". Šalutinis poveikis, taip, net perdozavimas čia nėra žinomas.
Pastaruoju metu taip pat galima įsigyti GAIAgold® CAPS veganiškose
kapsulėse. Vienai dozei pakanka 3-4 kapsulių.
 
Abi medžiagos ir daugybė jų taikymo galimybių išsamiai aprašytos antrojoje
knygoje "Back2Balance".
 
* teisinis pranešimas:
GAIAgold® yra registruotas bendrovės AQUARIUS pro life Limited (www.
aquarius-prolife.com) prekės ženklas.



1.8 Išoriniai MMS taikomųjų programų protokolai
 

1.8.1 Burnos skalavimo skysčiai
 
Burnos ertmė dėl nuolatinio sąlyčio su maistu, šiluma ir drėgme yra bene
labiausiai užteršta vieta visame organizme. Ortodoksinė medicina tam tikrą
širdies raumens uždegimo formą taip pat priskiria tam tikram burnos ertmės
mikrobui. Jimas Humble'as teigia, kad yra šimtai ligų, kurių šaltinis yra burna ir
dantys. Todėl jis rekomenduoja profilaktiškai tris-keturis kartus per savaitę
skalauti burną MMS.
 
Su MMS:
Paimkite 6 aktyvuotus MMS lašus ir po aktyvacijos pripilkite stiklinę iki
pusės vandens (150 ml).
 
Su CDS/ CDSplus®:
Į stiklinę vandens (150 ml) dozavimo pipete įpilkite maždaug 2-3 ml CDS
arba CDSplus®.
 
Gerkite po vieną gurkšnį, skalaukite burną ir skalaukite ją iki 3 minučių. Tegul
tirpalasJis taip pat labai patikimai apsaugo nuo gingivito ir kraujavimo. Tačiau
jei uždegimas yra giliau dantenose, žandikaulio kaule ar net danties šaknyje,
MMS ten negali veikti, nes jis ten nepatenka. Tam į paruoštą aktyvuotą tirpalą
reikia įlašinti kelis lašus (arba tiek pat lašų, kiek MMS) organinio poveikio
stiprintuvo DMSO (dimetilsulfoksido).
 
DMSO MMS patenka į audinius iki 2 cm gylio. Taip pat galima sėkmingai
gydyti dantų šaknų uždegimus, atliekant tris-keturis skalavimus per dieną per
vieną ar dvi dienas. Kas labai dažnai skalauja burną, turėtų pakeisti MMS į
CDS/CDSplus®, nes per didelis rūgšties kiekis ilgainiui gali pažeisti dantų
emalį.
 

1.8.2 Kojų ir visos vonios
 
MMS puikiai tinka kaip pėdų ir visų vonių priedas. Pilnai voniai iš pradžių
įlašinkite 16, vėliau - iki 60, aktyvuotų MMS lašų (CDS/ CDSplus® čia būtų



per blogai ir per brangu) ir įlašinkite juos į švarią vonią, pripildytą tik vandens -
visada be papildomų muilų ar vonios priedų.
 
Maudykitės jame apie 20 minučių malonioje, bet, pageidautina, žemoje
temperatūroje. Atkreipkite dėmesį, kad esant per dideliam karščiui, po kelių
minučių chloro dioksido dujos visiškai pasišalina ir nebegali veikti.
 
Kojų vonelėms vartokite atitinkamai mažesnį kiekį (10-20 aktyvuotų lašų).
MMS vonių metupadėti greitai padidinti MMS vartojimo per burną toleranciją.
 

1.8.3 MMS dujų maišelis
 
Apie šią įdomią MMS programą sužinojau iš Džimo iš Do minikos
Respublikos. Siekiama, kad chloro dioksidas patektų į kraują, taigi ir į
organizmą, ir visiškai aplenktų virškinimo traktą. Šis metodas ypač tinka
žmonėms,kurie visiškai netoleruoja MMS/CDS per burną arba negali jo vartoti
dėl progresuojančios ligos. Pasiimkite didelį plastikinį maišą, kuriame
galėtumėte visiškai išnykti stovėdami iki kaklo.
 
Jei reikia, suklijuokite du didelius maišelius atidarymo pusėje ir išpjaukite
vienos pusės dugną. Turėtumėte vengti eiti į artimiausią techninės įrangos
parduotuvę ir tiesiog paprašyti plastikinių maišų, į kuriuos tilptų visas žmogus.
Dėl to galite būti suimtas už grėsmę žmonijai ir sulaukti keistų žvilgsnių.
 
Be maišelio, jums reikia vidutinio dydžio stiklinio arba keraminio dubens. Į šį
dubenėlį įlašinkite 40-60 lašų MMS, nenaudokite vandens. CDS ir CDSplus®
neveikia su fumigacijos protokolais. Padėkite dubenį į atidaryto maišo vidurį ir
nusirengę įlįskite į maišą taip, kad dubuo būtų tarp kojų ir jo nebūtų galima
apversti. Dabar patraukite maišelį iki kaklo ir uždarykite angą rankomis ties
apatine kaklo dalimi.
 
Tokioje padėtyje iš uždaro maišelio turi kyšoti tik jūsų galva. Tai svarbu, nes
susidariusios dujos turi būti ant odos, o ne plaučiuose. Vis dėlto, šią procedūrą
atlikite gerai vėdinamose patalpose. Pabandykite taip suvynioti maždaug 10-15
minučių. Nesijaudinkite, neskauda, nuobodus stovėjimas čia yra tikrasis krūvis.
 
Jei kyla problemų, į maišelį taip pat galite įdėti taburetę ir ant jos atsisėsti. Tada
ištraukite iš maišelio, supilkite tirpalą į kriauklę su dideliu kiekiu vandens ir
išvėdinkite patalpą. Taip pat galite nusiprausti po dušu, bet švariau ir be



mikrobų tikrai nebus. MMS dujų maišelis yra viena iš intensyviausių programų,
su kuriomis man asmeniškai teko susidurti.
 

1.8.4 Akių, ausų ir nosies lašai
 
Akių (pvz., konjunktyvito), ausų (pvz., vidurinės ausies uždegimo), nosies ar
sinusų uždegimus galima labai lengvai ir veiksmingai gydyti MMS. Pirmiausia
paruošiame praskiestą bazinį tirpalą, kurį galime naudoti visoms trims
reikmėms.
 
Su MMS:
2 aktyvuotus MMS lašus įlašinkite į stiklinę arba butelį ir užplikykite
maždaug 150 ml vandens. MMS galima vartoti dėl jo rūgštingumo, tačiau tik
skubos atveju.
 
Su CDS/ CDSplus®:
Įpilkite 1-2 ml CDSplus® į stiklinę arba buteliuką, kuriame yra apie 20 ml
vandens, t. y. praskieskite santykiu 1:10 arba daugiau.
 
Šiuo atveju visada renkuosi neutralaus pH CDS/CDSplus®, kuris nedirgina
odos ir gleivinių. Šiuo praskiestu chloro dioksido tirpalu galima pradėti toliau
išvardytas procedūras.
 
Akių lašai
Atloškite galvą atgal ir vienu pirštu suformuokite apatinį voką į kišenėlę. Tada
pipete į šią kišenę įlašinkite 1-2 lašus praskiesto tirpalo. Tada užmerkite voką
ir judinkite akį pirmyn ir atgal. Ūminio uždegimo atveju tai galima kartoti kas
valandą iki dvylikos kartų per dieną, tačiau paprastai tai pavyksta jau po trečio
karto.
 
Atrodo, kad nedidelis deginimas pačioje pradžioje atsiranda ne dėl MMS, o dėl
to, kad naudojame vandenį, nesilaikydami druskos kiekio akių skystyje.
Naudojant 0,9 % izotoninį fiziologinį tirpalą vietoj vandens, tai taip pat turėtų
būti pašalinta. Tai turėtų būti paminėta dėl išsamumo, bet nėra absoliučiai
būtina uždegimui gydyti.
 
Niekada nelašinkite į akis vien tik MMS komponento arba jo neskiesto!
 
Ausų lašai



Svarbu, kad 2-4 lašai pirmiau praskiesto pagrindinio tirpalo pasiektų ausies
būgnelį, kad taip pat pasiektų už jo esantį uždegimą. Pirmiausia patepkite vieną
ausį ir 1-2 minutes palaikykite paguldytą ant šono, tada patepkite kitą ausį, nes
priešingu atveju tirpalas vėl per greitai išbėgs iš ausies. Esant ūminiam
uždegimui, tai galima kartoti kas valandą iki dvylikos kartų per dieną.
 
Dr. Andreasas Kalckeris man davė gerą patarimą, kai žmonėms kyla
problemų, kad lašai patektų į ausies būgnelį. Į stiklinę, kurios angą galima
visiškai uždengti ausį, įlašinkite maždaug 6 lašus klasikinio MMS. Dabar
vandens neįpilama, bet galva ant vertikalios stiklinės uždedama šonu taip, kad
ausis būtų visiškai uždengta stiklinės kraštu, ir tokioje padėtyje išbūna maždaug
1-2 minutes. Todėl susidariusios chloro dioksido dujos gali patekti tiesiai į ausį
be jokio skysčio. Aktyvuota medžiaga lieka stikle ir nesiliečia su ausimi. Tai
vietinis ausų apnuodijimas dujomis, specialus vietinio dalinio kūno dalių
apnuodijimo chloro dioksido dujomis variantas.
 
Nosies lašai
Gydant priekines ir sinusų ertmes, galima naudoti gerokai daugiau pH
neutralaus CDSplus lašų nei gydant akis ir ausis. Norėdami tai padaryti,
atsigulkite galvą pakėlę per sofos kraštą, kad tirpalas patektų į dešinę priekinę
arba sinuso ertmę. Nuleidę lašinę, tokioje padėtyje išbūkite 1-2 minutes, tada
pasisukite į kairįjį šoną. Vaistinėje taip pat yra nosies skalavimo rinkinių, į
kuriuos vietoj sūraus vandens galima įpilti 1-2 ml CDSplus ir juo skalauti nosį.
 
Jei reikia, šią procedūrą galima atlikti ir kelis kartus per dieną. Be to, panašu,
kad galimas nedidelis deginimas pradžioje yra susijęs su trūkstamu druskos
kiekiu vandenyje, o ne su MMS/CDS. Inhaliuojant MMS, šis tirpalas
išpurškiamas į purkštuvo su pompa buteliuką ir aerozolis įkvepiamas kartu su
oru. MMS aerozoliais galima greitai gydyti plaučių ir bronchų infekcijas.
 



1.8.5 Žarnyno ir makšties klizmos
 
Enemos paprastai laikomos nemaloniomis, tačiau jos turi labai didelį poveikį,
nes chloro dioksidas čia labai greitai absorbuojamas į kraują. Jie ypač
rekomenduojami žmonėms, kuriems kyla problemų vartojant MMS per burną
arba jei infekcija yra lokalizuota žarnyne ar makštyje. Vaistinėje siūlomi iš
plastiko pagaminti klizmos rinkiniai su antgaliais žarnyno ir makšties
klizmoms. Geriausia vonios kambaryje ant grindų pakloti šiltą antklodę, o
klizmos rinkinio indą su vandeniu pakabinti ant radiatoriaus su kabliuku
maždaug diržo aukštyje.
 
Galinei daliai įvesti reikia vazelino (arba geresnių produktų be naftos). Vanduo
turi būti kūno temperatūros, nes bet koks nukrypimas suvokiamas kaip
nemalonus ir tada klizma negali išsilaikyti kūne tiek ilgai, kiek reikia.
 
Atliekant žarnyno klizmas, pirmiausia reikėtų atlikti 2-3 klizmas tik su vandeniu
(ir, jei reikia, 1 arbatiniu šaukšteliu valgomosios druskos), kad ištuštėtų
žarnynas. Praktiškiau naudoti "Reprop Clyster®", su kuriuo taip pat galima
atlikti klizmą, pavyzdžiui, stovint (žr. toliau).
 
MMS:
Iš pradžių į klizmos rinkinio vandens talpyklą įlašinkite 2 aktyvuotus MMS
lašus, vėliau - iki 12 aktyvuotų lašų. Dr. Dietrichas Klinghardtas netgi
rekomenduoja padidinti kiekį iki 20 aktyvintų lašų litre ir nepastebėjo jokio
reikšmingo šalutinio poveikio žarnyno veiklai.
 
CDS/CDSplus:
Šiuo atveju taip pat renkuosi neutralaus pH CDSplus ir į klizmos rinkinio
vandens talpyklą iš pradžių įpilu 1 ml, vėliau - iki 4 ml CDSplus. Dr.
Klinghardto ir Dr. Andreaso Kalckerio teigimu, galima net iki 10 ml litre.
 
Dabar atsigulkite ant nugaros, atsargiai įkiškite antgalį ir lėtai atidarykite
vožtuvą. Kai visas vandens kiekis pateks į žarnyną ir (arba) makštį, šiek tiek
pakelkite dubenį ir palaikykite šią padėtį 1-2 minutes. Atliekant žarnyno klizmą,
taip pat galite atsigulti ant šono, kad pasiektumėte visas spirales. Per vieną
kartą galite atlikti 2-3 klizmas ir 2-3 kartus per dieną. Po to vėl ištuštinsite
žarnyną arba makštį.
 
Tiekimo šaltiniai:



- Reprop® Clyster (geresnis klizmos rinkinys nei Vokietijos vaistinėse)
žr. www.mms-seminar.com, tiekimo šaltinių skiltyje.



1.9 Vidiniai MMS taikomųjų programų protokolai
 
Chloro dioksido tirpalai turi stiprų chloro kvapą ir labai stiprų skonį. Deja,
būtent tai yra veiklioji medžiaga, todėl, jei kvapas ir skonis pašalinami,
paprastai kartu su jais išnyksta ir norimas poveikis.
 
Anksčiau buvo rekomenduojama tirpalą maišyti su sultimis, arbatomis ar kitais
gėrimais, kad vartojimas būtų lengviau toleruojamas. Dabar šios priemonės
visiškai atsisakyta, nes dauguma sulčių gali susilpninti chloro dioksido tirpalą.
Todėl visuose dabartiniuose vidinio vartojimo protokoluose rekomenduojama
vartoti tik praskiestą vandeniu. Šią kliūtį kiekvienas turi įveikti pats, jei nori
pasinaudoti galimu poveikiu. Naudojant CDS ir CDSplus, kvapas ir skonis
tapo daug labiau toleruotinas. Tačiau pirmiausia tai tikriausiai susiję su
trūkstamu rūgščių kiekiu šiuose tirpaluose. Dirbdami su MMS visada
atkreipkite dėmesį į gerą ventiliaciją.
 
UPDATE:
Skirta vartoti per burną (esant skrandžio rūgšties poveikiui):

1 aktyvuotas MMS lašas atitinka maždaug 1 ml CDS
(CDS su maždaug 0,3 % chloro dioksido tirpalu, t. y. 3 000 ppm)

 
Jei iki šiol buvo vartojami 3 aktyvuoti klasikinio MMS lašai per burną, tai
dabar, vartojant CDS per burną, tai yra 3 ml, taigi 3 kartus didesnis kiekis!
(Andreas Kalcker)
 

1.9.1 MMS-1000/1000+ protokolas
 
Daugiau kaip 90 proc. atvejų pakanka gerti "Protokolą-1000", kai reikia
vienkartinio pagrindinio organizmo valymo, sunkiųjų metalų šalinimo,
profilaktinės priemonės arba ūmios ar sunkios infekcijos ir (arba) ligos atveju.
 
Pirmosiose MMS knygose buvo rekomenduojamos kelios, bet didelės
vienkartinės dozės per dieną. Tačiau nustačius, kad chloro dioksidas organizme
paprastai veikia ne ilgiau kaip dvi valandas, o vėliau suyra, šios rekomendacijos
buvo peržiūrėtos. Dėl labai didelių dozių atsirado labai daug netoleravimo
atvejų, todėl dažnai savigyda būdavo nutraukiama anksčiau laiko.
 



Naudojant modernųjį "Protocol-1000" per dieną vartojamos gerokai mažesnės
individualios dozės. Taip užtikrinama, kad organizmas būtų nuolat
praplaunamas chloro dioksidu. Tai daug priimtinesnis ir efektyvesnis būdas nei
senieji protokolai. Tikslas - vartoti vienkartinę dozę, iš pradžių 1, vėliau 3
aktyvuotus lašus per dieną maždaug aštuonis kartus per dieną.
 
Praktiniais sumetimais, kad nereikėtų, pavyzdžiui, kas valandą darbo vietoje,
stebint nustebusiems kolegoms, aktyvuoti mišinio, visa dienos dozė
sumaišoma ryte, supilama į sandariai uždaromą stiklinį buteliuką su vandeniu ir
geriama visą dieną. Šį gydymą reikėtų tęsti bent tris-keturias savaites, o sergant
ūmiomis ligomis - dar ilgiau.
 
MMS-1000 protokolas
Pavyzdžiui, pradėkite nuo 8 x 1 = 8 aktyvuoti lašai. Po 45 sekundžių
aktyvavimo laiko įpilkite šiek tiek vandens ir supilkite šį mišinį į sandarų stiklinį
butelį su maždaug 1 litru vandens. Dabar pabandykite išgerti šį buteliuką
maždaug 8 porcijomis per dieną. Tol, kol jums gerai, didinkite lašų skaičių
kasdien, kol pasieksite 3 x 8 = 24 aktyvuotus lašus, ir tęskite šią procedūrą tris-
keturias savaites.
 
Tiekimo šaltiniai:
žr. www.mms-seminar.com, tiekimo šaltiniai,
pavyzdžiui, "Ikea" stiklinio butelio
 
MMS-1000+ protokolas
Labai sunkių ar įsisenėjusių ligų atveju į pirmiau minėtą paruoštą aktyvuotą
MMS mišinį pabaigoje įlašinama tiek pat DMSO lašų ir išgeriama per burną.
Tačiau DMSO galima įpilti į dozę tik tam, kad būtų išgerta, o ne iš pat ryto su
paruoštu buteliuku dienai! Įrodyta, kad tai labai veiksminga herpeso ar kandida
grybelio atveju.
 
Be šio valomojo vaisto, yra ir keletas kitų rekomendacijų. Iki 60 metų amžiaus
2 vienkartinės dozės per savaitę po 6 aktyvuotus lašus yra naudinga
profilaktinė priemonė sveikiems žmonėms, o nuo 60 metų - po 6 aktyvuotus
lašus kasdien. Dr. Andreaso Kalckerio teigimu, net ir nėštumo metu (po trečio
mėnesio) vietoj antibiotikų galima vartoti MMS ne daugiau kaip 6 aktyvuotus
lašus per dieną, pavyzdžiui, vietoj antibiotikų.
 
Vaikams ir paaugliams didžiausia dozė yra 1 aktyvuotas MMS lašas 12
kilogramų kūno svorio per dieną. Kūdikiams pradinė dozė turėtų būti ne



didesnė kaip 1/2 aktyvuoto MMS lašo. Kaip paruošti pusę lašų? 1 lašas MMS
aktyvuojamas 1 lašu druskos rūgšties ir įpilama maždaug 150 ml vandens.
Dabar vartojama tik pusė šio tirpalo, todėl gaunama pusė dozės. Šią gudrybę
reikia naudoti ir smulkių gyvūnų gydymui, naudojant stiprius skiedinius.
 

1.9.2 CDS-1000 / CDS-101 protokolas
 
Kadangi CDS/CDSplus toleruojamas daug geriau, galima nustatyti šiek tiek
didesnę dozę. Pradėkite nuo 3 ml ir didinkite iki 10 ml, kuriuos dozavimo
pipete (plastikiniu švirkštu) įpilkite į 1 litrą vandens. Daugelis žmonių gali
pradėti vartoti 5 ar 10 ml be jokio šalutinio poveikio. Šis buteliukas taip pat
geriamas maždaug 8-14 dozių per dieną. Taikymo trukmė yra trys-keturios
savaitės, kaip ir naudojant MMS-1000 protokolą.
 
Esant gyvybei pavojingoms būklėms, galima skirti iki 50 ml CDS per
parą.
 
 



1.9.3.CDS 115 protokolas (dengė protokolas)
 
Šį protokolą sukūrė Karlas Wagneris, Carla Perez ir mikrobiologas daktaras
Damarys Reyesas iš pasaulinės MMS šeimos, specialiai virusinėms ligoms,
pavyzdžiui, Dengė karštligei, gydyti. Svarbu žinoti, kad maliariją ir dengė gali
pernešti uodai. Dengė ligos sukėlėjas yra virusas, o maliarijos - parazitas.
Maliarijos parazitą užmuša didelė smūginė dozė, o virusui užtenka kelių
valandų nepertraukiamo užsikrėtimo. Laimei, chloro dioksidui tai neturi jokios
reikšmės - jis veiksmingai naikina abu ligų sukėlėjus.
 
Pagal CDS 115 protokolą kas 15 minučių į vandenį įpilama 1 ml
CDS/CDSplus, kurio koncentracija yra 3 000 ppm, ir išgeriama per burną.
Sunkiems kursams galima įlašinti 1 lašą 25 % natrio chlorito tirpalo (iš
klasikinio MMS rinkinio) į 1 ml CDS/CDSplus. Pagal senąjį MMS dengue
protokolą pradžioje vieną kartą buvo išgeriama 6 dozė, o paskui kas valandą
buvo lašinama po 3 aktyvuotus lašus.



1.9.4 5/5-100 protokolas (intensyvus protokolas)
 
Dr. Andreaso Kalckerio teigimu, intensyvaus gydymo protokolas yra 5/5-100.
Šiame protokole taip pat naudojamas 70 proc. koncentracijos veikliosios
medžiagos stipriklis DMSO (dimetilsulfoksidas).
 
Šiuo tikslu 99,9 % DMSO turi būti skiedžiamas vandeniu santykiu 7:3 (7 dalys
DMSO + 3 dalys vandens). Pirmiausia gerkite 5 ml šio 70 % DMSO tirpalo,
taip praskiesto 100 ml vandens, kaip išankstinę dozę.
 
Tada įpilkite 5 ml CDS/CDSplus į maždaug 100 ml vandens ir išgerkite šią
porciją. Šį DMSO ir intensyvios CDS/CDSplus dozės derinį kartokite
maždaug kas vieną ar dvi valandas, bet ne daugiau kaip dvylika kartų per dieną.
Kaip ir visų protokolų atveju, jei jaučiamas diskomfortas ar pykinimas, dozę
naudinga sumažinti.
 

1.9.5 Protokolas 2000 (MMS1 + MMS2)
 
Pagal šį protokolą, skirtą ūmioms gyvybei pavojingoms ligoms gydyti, MMS1
lašai ir MMS2 kapsulės vartojami pakaitomis visą dieną. MMS1 yra gerai
žinomas MMS rinkinys, kurio veiklioji medžiaga yra chloro dioksidas.
 
MMS2 pagrindas - pradinė medžiaga kalcio hipochloritas, kuris aktyvuojant
vandeniu paverčiamas veikliąja medžiaga - hipochloro rūgštimi. Kalcio
hipochloritas taip pat patvirtintas geriamojo vandens dezinfekavimui ir dažnai
parduodamas kaip baseinų valiklis.
 
MMS2 programos jau buvo išsamiai paaiškintos atskirai pirmiau. Iš esmės su
MMS1 atliekate įprastą MMS-1000 protokolą, tik užuot kas antrą kartą gėrę
chloro dioksido tirpalą, geriate MMS2 kapsulę, užgerdami 2-3 didelėmis
stiklinėmis vandens. Jim Humble siūlo vartoti iki 4 kapsulių per dieną, kurių
kiekvienoje yra iki 400 mg kalcio hipochlorito. Tai turėtų būti vertinama kaip
absoliuti viršutinė riba, daktarė Antje Oswald rekomenduoja daug mažesnį
kiekį kapsulėse. MMS2 ir šis protokolas buvo sukurti sunkioms ir gyvybei
pavojingoms ligoms, pvz., vėžiui, gydyti.



1.9.6 3000 protokolas (MMS1 + DMSO išorinis)
 
Jimas Humble'as rekomenduoja "Protokolą 3000" beveik visoms odos ligoms,
pavyzdžiui, spuogams, atleto pėdai ir egzemai, gydyti. Šis protokolas taip pat iš
pradžių buvo sukurtas žmonėms, kurie negalėjo vartoti geriamojo MMS.
 
Čia chloro dioksido tirpalas (20 aktyvuotų MMS lašų į 50 ml vandens) tepamas
ant tam tikrų kūno vietų kas valandą iki 10 kartų per dieną, o tada ant jo
užtepama maždaug 70 proc. DMSO tirpalo (7 dalys DMSO + 3 dalys
vandens). Tai darydami, kiekvieną kartą pakaitomis (kairė ranka, tada dešinė
ranka, kairė/dešinė koja, pilvas, nugara ir vėl iš priekio).
 
Taigi chloro dioksidas, naudodamas aktyvųjį stiprintuvą DMSO, patenka į
giliuosius audinius, į kraujotaką, o tada patenka visur į organizmo šiukšliadėžę.
Po to kas 3 dienas reikia daryti dienos pertrauką. Viena iš priežasčių, kodėl šis
protokolas nebenaudojamas taip dažnai, yra ta, kad CDS ir CDSplus yra
suderinami ir pH neutralūs tirpalai, kuriuos gerai toleruoja ir jautresni žmonės.
 

1.9.7 Protokolas 4000
 
Vienkartinis MMS2 kapsulių vartojimas kelis kartus per dieną kartais dar
vadinamas protokolu 4000. Geriausia kapsules su kalcio hipochloritu
pasigaminti patiems. Taip galima nustatyti užpildymo kiekį ir pamažu jį didinti
iki maždaug 400 mg vienoje kapsulėje. Tai išsamiai aprašyta kitur.
 

1.9.8 Maliarijos protokolas
 
Žinomi penki parazitai, kurie gali sukelti maliariją (dar vadinamą pelkių
karštine arba kintamąja karštine). Dažniausiai ją sukelia Anopheles uodų
įkandimas. Daugiausia patirties gydant maliariją sukaupta naudojant klasikinį
MMS. Suaugusieji gauna 18, o vaikai - 9 aktyvuotus MMS lašus didele
vienkartine geriamąja doze.
 
Labai retais atvejais reikia antros tokios pat didelės dozės. Tokiu būdu parazitai
visiškai pašalinami iš organizmo didele šoko doze. Ši didelė vienkartinė dozė yra
per didelė sveikiems žmonėms. Todėl reikia iš anksto įsitikinti, kad yra užsikrėtę
maliarija. Šiam tikslui taip pat galima naudoti greituosius kraujo tyrimus.



 

1.9.9 Klaros 6+6 protokolas (gydymas šoku)
 
Tam tikroms gyvybei nepavojingoms infekcijoms, tokioms kaip artėjantis
peršalimas, pirmiausia pasirenkamas Klaros 6+6 protokolas.
 
Vartojamos dvi dozės po 6 aktyvuotus MMS lašus per 2-4 valandų
intervalą.
 
Geriausia tai daryti vakare ir prieš miegą. Tokiu būdu galėsite patogiai miegoti,
kai jus pykins. Taikant šį protokolą, greitai ir žymiai sustabdomas spartus
infekcinių mikrobų dauginimasis, o imuninė sistema greitai atgauna
pranašumą. Dažniausiai iki ryto iš artėjančio šalčio nieko nelieka. Jei to visiškai
nepakanka, galima pakartoti šį protokolą kitą dieną, lašinant 7 + 7 lašus, bet ne
ilgiau. Vėliau gali tekti pereiti prie klasikinių protokolų MMS-1000 arba CDS-
1000.
 

1.9.10 CDI injekcijos su chloro dioksidu IM/IV
 
CDI (chloro dioksido injekcija) yra skirtas chloro dioksido tirpalo injekcijai į
raumenis arba į veną. Dr. Andreasas Kalckeris į praskiestą jūros vandenį
įleidžia chloro dioksido dujų. Todėl jo pH yra neutralus, o druskų kiekis jame
yra panašus į kraujyje esantį druskų kiekį. Be to, šaltas ir smulkiai filtruotas
jūros vanduo, atrodo, turi labai žvalinantį ir gydomąjį procesą spartinantį
poveikį, kaip 2014 m. "Spirit of Health" kongrese pristatė Francisco Coll,
"Laboratoires Quinton International" (Alikantė) vadovas. Žinduoliams iki 80
kg gyvojo svorio jis rekomenduoja į veną ar net į raumenis leisti nuo 2
iki 5 ml CDI 3 000 ppm santykiu 1:5 su jūros vandeniu ar fiziologiniu
tirpalu.
 
Dr. Hartmutas Fišeris MMS lašus aktyvuoja vertikaliame švirkšte (adata
nukreipta į viršų), todėl į paruoštą infuzinį maišelį su 0,9 proc. druskos tirpalu
patenka tik chloro dioksido dujos ir taip gaunamas pH neutralus chloro
dioksido tirpalas, pritaikytas žmogaus druskų kiekiui.
 
Įspėjimas: taip gautas tirpalas paprastai nenaudojamas grynas. Jei iš jau
paruošto chloro dioksido tirpalo norima paruošti švirkštą intraveniniam ar
intramuskuliniam vartojimui, Dr. Fischeris rekomenduoja prieš tai prijungti



245 nm porų dydžio nanofiltrų. Taip filtruojamos pirogeninės medžiagos (pvz.,
dulkės ir suspenduotos dalelės), kurios gali sukelti karščiavimą ir kitus
organizmo sudirgimus. Tada švirkšto turinys suleidžiamas į naują fiziologinio
tirpalo infuzinį maišelį. Praskiestą tirpalą galima leisti į veną arba iš šio maišelio
ištraukti į raumenis ar po oda. Aš pats esu gavęs tokią CDI infuziją į veną be
jokio pastebimo šalutinio poveikio.
 
Dėmesio:
Chloro dioksido tirpalų infuzijos skirtos tik gydytojams, alternatyviosios
medicinos specialistams ir kitiems apmokytiems medicinos darbuotojams. Juos
visada reikia atlikti prižiūrint! Tikslios tokio gydymo chloro dioksidu taikymo
sritys, privalumai ir trūkumai žmonėms nėra pakankamai ištirti, kad būtų
galima daryti patikimus teiginius.
 
Bet kuriuo atveju, CDS infuzija (prižiūrint Dr. Hartmut Fischer) man
nepakenkė, o veršeliai su Dr. Andreas Kalcker (knyga CDS/MMS - Heilung ist
möglich) taip pat ne. Atvirkščiai - veisėjas galėjo sutaupyti milžiniškas išlaidas
gyvūnų skiepams ir antibiotikams ir iki skerdimo užauginti daugiau sveikų
gyvūnų.



1.10 MMS DUK - klausimai ir atsakymai
 
Klausimas: Koks yra chloro dioksido tirpalo galiojimo laikas ir kaip tai
nustatyti?
Chloro dioksidas vandenyje ištirpsta kaip rudai geltonos spalvos dujos.
Tirpalas paprastai būna gelsvas. Jei indas atviras, dujos gana greitai pasišalina ir
lieka skaidrus tirpalas. Taigi kuo skaidresnis tirpalas, tuo mažiau jame (vis dar)
yra chloro dioksido ir tuo silpnesnis tirpalo poveikis. Galiojimo laiką galite
pratęsti uždarydami indą ir atvėsindami jį (pvz., šaldytuve). CDS paprastai nėra
tokia ilgalaikė kaip CDSplus.
 
Klausimas: Aš sergu ir liga arba ir simptomu. Kaip turėčiau dozuoti
arba vartoti MMS/CDSplus?
Atleiskite, bet negaliu, neturiu ir nenoriu atsakyti į šį klausimą. Mūsų filosofija -
suteikti kiekvienam žmogui reikiamą informaciją, kad jis pats galėtų nuspręsti,
ar jam reikia ir, jei reikia, savarankiškai atlikti gydymą chloro dioksidu savo
atsakomybe, ar ne.
 
Nenorime niekam patarti ar ką nors atkalbėti ir tikrai nenorime priimti
sprendimo už ką nors kitą. Tai senas mąstymas kaip ortodoksinėje medicinoje:
"Jūs, gydytojas, nuspręskite, ką, kada ir kiek turiu vartoti. Aš esu tik aukos
avinėlis. " Net gydytojai mano, kad ši sistema juos dažniausiai pribloškia.
 
Per burną vartojamas chloro dioksidas pasižymi labai plataus spektro poveikiu
ir paprastai yra labai gerai toleruojamas. Mano žiniomis, niekas niekada
nepatyrė nuolatinės žalos. Protokolų MMS-1000 ir CDS-1000 visiškai pakanka
daugiau kaip 90 proc. taikymo atvejų, pradedant prevencija, vidutinio sunkumo
uždegimu ir baigiant lėtinėmis ligomis. Jei reikia, jie derinami su išorinėmis
procedūromis, pavyzdžiui, voniomis ir klizmomis.
 
Gyvybei pavojingomis ligomis, pavyzdžiui, vėžiu, daugelis taip pat naudoja
1000 arba 2000 dozių protokolus, tačiau dažnai padidina CDSplus paros dozes
tris-penkis kartus. Visos kitos priėmimo formos ir protokolai reikalingi tik labai
retais atvejais. Pavyzdžiui, maliarija yra viena iš nedaugelio užkrečiamųjų ligų,
kurios sukėlėją galime sunaikinti vos per 4 valandas, pavartoję vieną didelę
dozę (18 aktyvuotų lašų suaugusiesiems ir 9 aktyvuoti lašai vaikams). Šis
klausimas yra ne žinių, o atsakomybės, būtent asmeninės atsakomybės,
klausimas!
 



Klausimas: O kaip su mano gerosiomis žarnyno bakterijomis?
Jei MMS naikina visas bakterijas, tuomet jis turi atakuoti ir mano gerąsias
žarnyno bakterijas. Tai dažniausias prieštaravimas dėl geriamojo MMS
vartojimo. Tačiau iš apibendrintų patirties ataskaitų matyti, kad MMS nekenkia
gerajai žarnyno florai net ir vartojant ilgiau. Neturime moksliškai įrodytų
paaiškinimų, tačiau turime tikėtinų ir logiškų paaiškinimų modelių:
 
Chloro dioksidas yra oksidatorius. Vandenilio peroksidas ir ozonas yra labai
stiprūs oksidatoriai ir gali sunaikinti kūno ląsteles bei gerąsias bakterijas. Kitas
silpnesnis oksidatorius yra deguonis. Mūsų kūno ląstelės ir gerosios žarnyno
bakterijos (1,45 volto) sugeba išlaikyti elektronus, susidūrusios su deguonimi -
stipriu oksidatoriumi. Priešingu atveju kiekvienas įkvėpimas nužudytų
tūkstančius mūsų kūno ląstelių.
 
Chloro dioksidas yra daug silpnesnis oksidatorius. Taigi, jei ląstelės gali
sėkmingai apginti savo elektronus nuo stipraus oksidatoriaus, jos gali tai
padaryti dar geriau nuo silpnesnio chloro dioksido (0,95 V). Ši elektronų
sulaikymo galia taip pat vadinama redokso potencialu. Įdomu tai, kad dauguma
patogeninių mikrobų (beje, patogeniniai mikrobai dažnai yra anaerobiniai ir
nenaudoja deguonies) turi mažesnį redokso potencialą nei chloro dioksidas,
todėl MMS juos atakuoja pirmiausia. MMS naudojimo protokoluose paprastai
rekomenduojamos tik tokios koncentracijos, kad būtų išsaugota gera žarnyno
flora.
 
Išvada: Chloro dioksidas nepažeidžia kūno ląstelių ir "gerųjų" bakterijų!
 
Klausimas: Ar naudojant MMS galima pirmiausia į stiklinę įpilti
vandens, o po to NaClO2 ir aktyvatoriaus lašų?
Ne! Vanduo labai sulėtina reakciją! Tiksliai laikykitės pirmiau pateiktų
instrukcijų! Niekada nedėkite MMS lašelių į vandenį - prieš įpildami vandens, jie
turi 45 sekundes reaguoti patys.
 
Klausimas: Kiek vandens turėčiau išgerti geriamajai MMS/CDS
porcijai?
Tai iš esmės tas pats. Jei stiklinėje yra 3 aktyvuoti MMS lašai arba 1 ml CDS ir
jūs išgeriate stiklinę, tai reiškia, kad visada išgėrėte tiek pat chloro dioksido. Jei
stiklinėje yra nedaug vandens, pavyzdžiui, 100 ml, skonis bus stipresnis. Jei
stiklinėje yra daug vandens, pavyzdžiui, 250 ml, skonis švelnesnis, bet reikia
gerti daugiau skysčio.
 



Klausimas: Koks yra 10 arba 50 proc. citrinos rūgšties, vyno rūgšties ar
kitų rūgščių maišymo santykis?
Į šį klausimą nebėra atsakymo, nes kaip aktyvatorių pasirinkome tik geriausiai
toleruojamą 4-5 proc. druskos rūgštį. Čia santykis visada yra 1:1.
 
Klausimas: Su kokiomis vaisių sultimis, kava ar arbata galima vartoti
MMS/CDS?
Tuo tarpu MMS rekomenduojama vartoti tik su grynu geriamuoju vandeniu.
Net ir į iš pažiūros grynas vaisių sultis dedama dirbtinio vitamino C
(dažniausiai gaunamo iš genetiškai modifikuotų kukurūzų), kuris žymimas E
numeriais ir ženklinamas kaip stabilizatorius, kad būtų gerokai pailgintas sulčių
galiojimo laikas. Kadangi vitamino C ir chloro dioksido poveikis vienas kitą
panaikina, Jimas Humble'as ir daktaras Klinghardtas rekomenduoja
MMS/CDS vartoti tik su vandeniu.
 
Patarimas: jei MMS skonis ir kvapas jums per sunkus, galite jį vartodami
užspausti nosį arba pereiti prie daug geriau toleruojamo ir pH neutralaus
CDSplus.
 
Klausimas: Internete yra nurodymų, kaip aktyvuotoje MMS likusią
rūgštį neutralizuoti natrio bikarbonatu - ar turėčiau tai daryti?
Ne, tuo tarpu daugelis nuo jo vėl atsiribojo, nes jis gali pakenkti MMS
poveikiui. Dr. Oswaldas taip pat rekomenduoja vartoti natrio bikarbonato
tirpalą kaip priešnuodį MMS perdozavus.
 
Klausimas: Kada turėčiau vartoti MMS ir su kokiais maisto produktais?
Kai MMS vis dar buvo vartojamas mažomis ir didelėmis vienkartinėmis
dozėmis, šis klausimas buvo svarbus siekiant geresnės tolerancijos. Kadangi
taikant MMS-1000 arba CDS-1000 protokolą vartojamos daug mažesnės dozės
ir iki aštuonių kartų per dieną, dabar jau palyginti nesvarbu, ar prieš valgį, ar po
jo.
 
Aštuonis kartus per dieną tuščiu skrandžiu būtų įmanoma tik pasninkaujant.
Savo CDS buteliuką laikau tiesiog gėrimu. Aš taip pat nesistengiu tikrinti
kiekvieno maisto produkto, ar jis gali apriboti MMS poveikį. Net jei kartą
suvalgiau ananasą, vienos iš aštuonių dozių per dieną poveikis tik šiek tiek
susilpnėjo. Visa tai neturi nė menkiausio vaidmens šiame protokole, skirtame
keturioms-šešioms savaitėms. Taigi šiuo atveju tiesiog per daug negalvokite, o
toliau tęskite protokolą!
 



Klausimas: Ar galiu trumpam sustoti viduryje protokolo 1000?
Taip, kadangi tai yra valomoji programa, jūs nekelsite pavojaus visai sėkmei,
kaip tai darote vartodami antibiotikus, tik todėl, kad turėjote sustoti dėl
asmeninių ar profesinių priežasčių. Tęskite, kai vėl galėsite.
 
Klausimas: Ar produktai stikliniuose buteliukuose yra geresni nei
plastikiniuose?
MMS judėjimo pradžioje kai kurie gamintojai (tiekėjai) iš nežinojimo pildė
natrio chloritą ir aktyvatorių į PET (polietileno tereftalato) butelius, kurie
ilgainiui tapo trapūs ir sprogo. Šiandien nežinau nė vieno tiekėjo vokiškai
kalbančiame pasaulyje, kuris darytų šią klaidą. HDPE (didelio tankio
polietilenas) yra patvirtinta medžiaga šiems produktams gaminti, todėl
dauguma gamintojų siūlo savo produktus HDPE buteliukuose. HDPE butelių
privalumas yra tas, kad jie labai lengvi ir, svarbiausia, nedūžta. Tai taip pat labai
naudinga ir svarbu, kai sudedamosios dalys yra šarmai ir rūgštys.
 
Stiklo butelius naudojantys tiekėjai dažnai sudaro įspūdį, kad jų produktai yra
švaresni ar sveikesni. Svarbu žinoti, kad natrio chlorito ir druskos rūgšties
tirpalai, atitinkantys maistinės kokybės reikalavimus, chemijos pramonėje
visada gaminami, laikomi ir tiekiami tik HDPE kanistruose arba HDPE
statinėse. Išpilstymas į stiklinius butelius tiekėjo patalpose kokybės nepagerina.
 
Dr. Andreasas Kalckeris ypač perspėjo dėl DMSO, kuris tiekiamas
stikliniame buteliuke su stikline pipete. Stiklinės pipetės stūmoklis pagamintas
iš gumos arba gumos pakaitalų, kurie netinka DMSO. Šis stūmoklis ištirptų,
toksiniai komponentai su juo patektų į tirpalą, o išorinio gydymo atveju taip
pat patektų į odą.
 
Tai taip pat taikoma kai kuriems CDL pasiūlymams su stikline pipete, kuri
turi guminį stūmoklį. Trumpalaikiam akių, ausų ir nosies lašų vartojimui tokie
lašintuvai su stūmokliais yra visiškai priimtini, tačiau chloro dioksido tirpalas
neturėtų būti laikomas nuolat uždarytas tokiame lašintuve.
 
Klausimas: Kodėl "Protocol-1000" visada rekomenduojama naudoti
sandarų stiklinį buteliuką?
Dabar chloro dioksido produktų tiekėjai puikiai žino, kuo skiriasi PET ir
HDPE. Tačiau ne kiekvienas neprofesionalas iš pirmo karto gali atpažinti šį
skirtumą ir daro klaidų, pavyzdžiui, jei namuose nori panaudoti bet kokį tuščią
plastikinį gėrimų butelį. Todėl mes saugomės ir rekomenduojame kasdienei



1000 protokolo dozei naudoti sandarų stiklinį buteliuką, pvz., IKEA buteliuką
;-)
 
Klausimas: O kaip dėl maisto papildų ar vaistų ir MMS/CDS vartojimo
vienu metu?
Kol kas nežinome apie jokią sąveiką, išskyrus MMS arba chloro dioksido ir
vitamino C/natrio tarpusavio neutralizaciją. Dr. Klinghardtas rekomenduoja
MMS-/CDS-1000 protokolą taikyti ryte iki, pavyzdžiui, 18 val. ir po trijų ar
keturių valandų, taigi nuo 9/22 val., duoti visus maisto papildus ir, jei reikia,
būtinus vaistus. Kadangi chloro dioksidas organizme paprastai veikia tik 1-2
valandas, kol suskyla į paprastąją druską, vandenį ir deguonį, šis laiko tarpas
turėtų būti pakankamas, kad būtų išvengta iki šiol nežinomos, bet galimos
sąveikos.
 
Klausimas: Ar galiu vartoti MMS ir turėdamas amalgamos plombas
dantyse arba dirbtinį protezą iš metalo?
Tikriausiai dėl nedidelio kiekio ir trumpos veikimo trukmės iki šiol mums
nebuvo pranešta apie dantų plombų, tiltelių, protezų ir implantų, pagamintų iš
metalo, pažeidimus organizme. Jei, pavyzdžiui, iš amalgamos plombos
išsiskyręs gyvsidabris oksiduotųsi iki vandenyje tirpios metalo druskos, kuri gali
būti išskirta per inkstus ir šlapimą. Atrodo, kad CDS arba CDSplus yra dar
mažiau kenksmingas nei MMS dėl naujai sumažėjusios pH vertės.
 
Vienintelis dalykas, kurį žinau apie amalgamines plombas, yra tai, kad dauguma
sunkiųjų metalų šalinimo chelatorių iš amalgaminių plombų ištraukia
gyvsidabrį. Tačiau yra natūralių chelatorių, kurie to nedaro, pavyzdžiui,
HMD™ (www.detoxmetals.com).
 
Klausimas: Kodėl mane labai stipriai pykina, vemiate arba viduriuojate
jau po menkiausio MMS/CDS vartojimo?
Dabar tai pasitaiko retai ir gali būti dėl kelių priežasčių. Viena vertus, labai retai
gali pasireikšti alergija chlorui. Kita vertus, organizmas gali būti labai stipriai
užkrečiamas, ir ši viena MMS/CDS dozė nužudė daug daugiau mikrobų nei
kitiems žmonėms. Tada ši didelė bakterijų atliekų koncentracija sukelia šalutinį
poveikį dėl inkstų ir kepenų perkrovos. Tokiais atvejais vartokite natūralių
vaistažolių detoksikatorių, pavyzdžiui, LAVAGE, kuris padeda atverti
detoksikacijos organus, tokius kaip kepenys, inkstai ir limfagyslės
(www.detoxmetals.com).
 



Kita priežastis gali būti aktyvatorius, jei vietoj rekomenduojamos druskos
rūgšties naudojote citrinos rūgštį, vyno rūgštį ir pan. Kai kurie žmonės yra
labai perrūgštinti ir labai audringai reaguoja į MMS liekamąją rūgštį - šiuo
atveju verčiau pereikite prie pH neutralaus CDSplus.
 
Paskutinė galimybė - gali būti, kad užsikrėtėte parazitais. Parazitai labai
audringai reaguoja į chloro dioksidą, pradeda masiškai daugintis ir paniškai
išleidžia savo žarnyno turinį į mūsų organizmą. Šie parazitų išskiriami
produktai, tokie kaip amonis, formaldehidas, histaminas ir manilinas, yra
neurotoksinai mūsų imuninei sistemai, todėl gali sukelti stiprų šalutinį poveikį.
Šiuo atveju reikėtų taikyti gydymą nuo parazitų, pavyzdžiui, pagal daktarą
Andreasą Kalckerį (žr. knygą "Back2Balance").



2. MMS sėkmė žmonėms
 
Yra daug patirties ir sėkmingų pranešimų, pavyzdžiui, apie peršalimo ligas,
gripą, EHEC, kiaulių gripą, paukščių gripą, AIDS, hepatitą, herpesą,
tuberkuliozę, kraujo užkrėtimą (sepsį), apsinuodijimą maistu, stabligę,
užkrečiamąsias vaikų ligas, sportinę pėdą, žarnyno grybelį, diabetą, atvirą koją,
vėžį, plaukų ląstelių leukemiją, burnos, gerklės ir ypač dantų uždegimą.
 
Tuo tarpu visame pasaulyje gauta daugybė pranešimų, kurių, deja, dar niekas
sistemingai nesurinko ir neįvertino. Tai kartais parodo privataus sveikatos
judėjimo ribas. Man pačiam pagalbos projektų Afrikoje darbuotojas taip pat
pranešė apie pakartotiną sėkmę, kai buvo užkrėsti keli laboratoriškai patvirtinti
maliarijos atvejai.
 
Taip pat turiu labai gerai užfiksuotą seminaro dalyvio atvejį, kai jis visiškai
pasveiko nuo gyvybei pavojingos plaukų ląstelių leukemijos. Netgi tokių ligų,
kaip šiuo metu Karibuose siaučianti Čikungunijos karštligė, nuo kurios
įprastinė medicina kol kas neturi vaistų, atveju pasitaiko padrąsinančių sėkmės
istorijų.



2.1 MMS ir vėžys
 
Ortodoksinė medicina mano, kad vėžys išsivysto dėl šeimyninių (genetinių)
polinkių ir gyvenimo būdo rizikos veiksnių, tokių kaip valgymas, gėrimas,
sportas, alkoholis, nikotinas, o pastaruoju metu - stresas. Be šių gana bendrų ir
bereikšmių statistinių teiginių, tradicinė medicina nesugebėjo pateikti
nuoseklaus, išsamaus ir logiško vėžio vystymosi modelio.
 
Įdomu: jei nežinote problemos kilmės, kaip tikitės sukurti prasmingą gydymo
terapiją? Dar gerokai prieš MMS judėjimą alternatyviosios medicinos srityje
buvo daugybė tikėtinų teorijų apie vėžio kilmę. Beveik prieš du šimtus metų
Louis Pasteuras sukūrė sveiko, mikrobų neužkrėsto organizmo ir piktų
mikrobų iš išorės, kurie gali įsibrauti į organizmą ir sukelti ligą, modelį. Tuo
metu jo oponentas Pierre'as Jacques'as Antoine'as Béchamp'as daug teisingiau
teigė, kad mikrobai yra visur, kad dėl jų gyvybė yra įmanoma ir kad jie sudaro
gyvybę.
 
Būtent vidinė aplinka paskatino tam tikrus mikrobus daugintis ir iš tikrųjų
pakeisti savo morfologiją į tai, ką Béchampas pavadino pleomorfizmu.
 
Tačiau net Pasteras mirties patale įrodė, kad jo priešininkas buvo teisus,
sakydamas: "Mikrobas yra niekas, aplinka yra viskas".
 
Užuot kovojus su mikrobais antibiotikais (kurie, kaip žinoma, sukelia
atsparumą antibiotikams), būtų galima sukurti pagrindą, kad šie mikrobai
apskritai nesivystytų ir nesidaugintų, reguliuojant aplinką.
 
Vidinė aplinka - tai mūsų vidinės aplinkos ypatybės, pavyzdžiui, toksiškumo
lygis, uždegimo lygis, pH pokyčiai audiniuose, parazitų ir mikrobų apkrova,
elektromagnetiniai laukai, tokie kaip 5G ir pan. Visi šie veiksniai gali pakeisti
mūsų organizmo vidinę aplinką ir priversti mikrobus pakeisti savo formą iš
geranoriškų į virulentiškus arba patogeninius (sukeliančius ligas).
 
Šias idėjas vėliau toliau plėtojo keli mokslininkai. Prof. Dr. Güntheris
Enderleinas, be kita ko, kraujyje atrado pleomorfinių (formą keičiančių)
mikrobų, kurie, priklausomai nuo aplinkos, iš kūno ląstelės gali virsti bakterija,
grybeliu ir atgal.
 

Š



Alternatyviosios medicinos specialistas Ekkehardas Sirianas Šeleris (Ekkehard
Sirian Scheller) atrado, kad kraujyje taip pat yra užmaskuotų grybelių ir
parazitų. Atrodo, kad jos taip pat turi priežastinį ryšį su daugeliu vėžio tipų.
Vėžio gydytojas daktaras Tulio Simoncini jau seniai nustatė, kad Candida-
albicans grybeliai gali būti randami naviko branduolyje ir sėkmingai gydomi
grybelį naikinančiu 25 proc. natrio bikarbonato tirpalu.
 
Per daug grybelių vystosi dėl sutrikusios aplinkos. Organizmas negali jų nei
pakankamai pašalinti, nei suvirškinti, nei išskirti savo detoksikacijos organais -
kepenimis, inkstais, plaučiais, žarnynu ir oda. Taigi organizmas nusprendžia
imtis išradingo gyvybę pratęsiančio veiksmo: jis kapsuluoja grybelius. Taip abu
- ir žmonės, ir grybai - galės ilgiau gyventi greta, nekeldami vienas kitam
pavojaus.
Šį protingą organizmo sprendimą - inkapsuliaciją - įprastinė medicina vadina
išsigimusiu augliu ir agresyviai jį puola.
 
Įdomu tai, kad daugelis chirurgų nustatė, jog navikas neišplinta tol, kol jo
neperpjaunate. Pagal tradicinę mediciną vėžinės ląstelės išsilaisvina iš savo
trimačio mūro, migruoja po organizmą ir kur nors suformuoja naujas
metastazes. Daugelis tyrėjų pripažįsta, kad niekada nematė šių migruojančių
vėžio ląstelių. Tačiau, kai laboratorijoje Petri lėkštelėje patrinsite grybų kultūrą,
visur pradės dygti naujos grybų kolonijos. Taigi daug labiau tikėtina, kad šie
"ištrūkę" grybeliai formuoja naujas kolonijas, kurias organizmas inkapsuliuoja
ir formuoja naujas "metastazes".
 
Daugybė MMS sėkmės istorijų, susijusių su įvairių tipų ir stadijų vėžiu, rodo,
kad profesorius Enderleinas ir daktaras Simoncini buvo teisūs. Kadangi MMS
taip pat patikimai naikina organizme esančius grybelius. Tada taip pat galima
paaiškinti, kodėl navikas (kapsulėje esantis grybelis), naudojant MMS, mažėja.
Tačiau atrodo, kad MMS veda tiesiai su daugeliu vėžio tipų keliais būdais į
aiškų pagerėjimą. Pirma, turite žinoti, kad vėžiu sergantys pacientai paprastai
retai miršta tiesiogiai nuo vėžio. Jie paprastai miršta nuo kepenų ar inkstų
nepakankamumo, nes šie detoksikacijos organai nebegali pašalinti antrinių
infekcijų ląstelių toksinų ir organizmo aplinka visiškai pakinta.
 
Be to, chemoterapiją patyrusių žmonių imuninė sistema yra visiškai sunaikinta,
todėl organizme susidaro daug tokių šalutinių infekcijų, kurių metu išsiskiria
toksiški ląstelių toksinai. Dėl jų ligonis jaučiasi dar labiau sergantis ir silpnesnis.
 



MMS greitai pašalina šias antrines infekcijas ir taip oksiduoja bei pašalina
daugelį atliekų ir ląstelių toksinų. Be to, esame oksidacinės būtybės, nes
kvėpuojame deguonimi, todėl deginame cukrų. Tačiau lėtinėmis ligomis
sergančių žmonių, ypač vėžiu sergančių pacientų, energijos balansas yra labai
žemas. MMS suaktyvina mitochondrijas, ląstelių jėgaines, todėl oksidaciniai
procesai vėl įsibėgėja ir žmogus vėl turi daugiau energijos.
 
Pagrindinė vėžio priežastis - normalių ląstelių kvėpavimą pakeičia
cukrų fermentacija.
 
Vėžinėse ląstelėse mitochondrijos yra išjungtos, ląstelės energiją gauna
alkoholinės fermentacijos būdu ir dar labiau rūgština aplinkinius audinius, o tai
skatina vėžio augimą. Tačiau panašu, kad MMS aktyvinant mitochondrijas,
vėžinės ląstelės pačios patiria užprogramuotą ląstelių mirtį (apoptozę) - šis
poveikis taip pat nustatytas eksperimentuojant su chloro dioksido giminaičiu
dichloracetatu (DCA).
 
Nors šis savidestrukcijos mechanizmas iš prigimties yra įdiegtas kiekvienoje
ląstelėje, todėl išsigimusios ląstelės žūsta pačios, vėžinėse ląstelėse jis
blokuojamas. Visi šiuolaikiniai naujų vėžio gydymo metodų būdai stengiasi
specialiai sukelti šią apoptozę, nepažeisdami sveikų ląstelių. Atrodo, kad MMS
atlieka šią užduotį, be kita ko, išskirdamas aktyvųjį deguonį. Daugelis naudoja
MMS su vėžiu taip pat lygiagrečiai jos ortodoksinių vaistų, tada, tačiau, tačiau,
su laiko tarpu nuo dviejų iki keturių valandų.
 
Atrodo, kad šis daugialypis MMS poveikis ir yra priežastis, dėl kurios daugelis
sunkiai sergančių ir vėžiu sergančių pacientų jau po pirmųjų savigydos dienų
vėl būna šviesaus proto, kupini energijos ir kovinės dvasios. Žinoma, vėžys per
tris dienas neišnyksta, tačiau neutralizuojamos daugybė alinančių antrinių
infekcijų su jų toksinais, todėl palengvėja kepenų ir inkstų būklė. Be to,
organizme yra daug daugiau deguonies, taigi ir energijos.
 
Taigi MMS užtikrina geresnę gyvenimo kokybę ir ilgesnį gyvenimą
trumpuoju laikotarpiu.
 
Kiek laiko pakaitomis reikėtų naudoti MMS ir, jei reikia, MMS2, kad būtų
įveiktas vėžys, žinoma, visada priklauso nuo konkretaus atvejo. Be to, į gydymą
visada reikėtų įtraukti ir kitas lydinčias priemones fiziniu, o svarbiausia -
dvasiniu ir emociniu lygmeniu. Labai dažnai ligą sukelia psichinis-emocinis
konfliktas arba trauma.



 
Naudojant MMS auglys gali išnykti, bet ar tada jis laikomas išgydytu? Daugelis
žmonių jau buvo visiškai sveikai gydomi įprastinės ar alternatyviosios
medicinos priemonėmis, tačiau dažnai po vienerių ar dvejų metų jiems
pasireikšdavo ligos atkryčiai, vadinamieji recidyvai. Taip paprastai nutinka, kai
gydote tik kūną, o priežastinės problemos vis dar egzistuoja ir vėl skatina ligos
vystymąsi.
 
Savo antrojoje knygoje "Back2Balance" norėčiau išsamiai papasakoti apie
holistinę vėžio terapiją, kurią parengiau. Trečioji knyga "Back2Health" yra apie
dvasinius-emocinius metodus ir kaip juos galima panaudoti ieškant ir šalinant
seną naštą sukeliančias priežastis. Laimei, šioje srityje atsiranda vis daugiau
metodų, kuriais per labai trumpą laiką galima pasiekti drastiškų rezultatų.
 
Kalbant apie vėžį, vis dar reikia atsižvelgti į kai kuriuos naujausius atradimus.
Pirma, pasak jo kūrėjo, PSA testas nieko nesako apie ryšį su vėžiu. Tačiau
įprastinė medicina būtent šiuo testu nusprendė, ar prostatos vėžį reikia gydyti,
ar ne.
 
Per daugelį metų tūkstančiai žmonių buvo išgąsdinti ir gydomi visiškai be
reikalo. Atrodo, kad klaidingų diagnozių, taigi ir nereikalingo krūties vėžio
gydymo atvejų buvo panašiai daug. Šiuo atveju prevencija, atrodo, buvo
daugiau rinkodaros priemonė, siekiant ekonomiškiau panaudoti brangią įrangą.
 
Tačiau mano patirtis rodo, kad svarbiausias žingsnis siekiant pasveikti nuo
vėžio yra išsivaduoti iš baimės iliuzijos. Baimė išveda žmogų iš centro ir
pusiausvyros, taigi ir iš galios. Be to, dėl minčių galios, pasikartojančios
neigiamos mintys taip pat lemia savaime išsipildančias pranašystes su
neigiamais rezultatais.
 
Faktai:
- Vikipedijos įrašas apie Prof. Dr. Güntherį Enderleiną
- Knyga Neatpažintas draugas arba nežinomas priešas, Maria-M. Bleker
- Knyga Kandidalizmas, Ekkehard Sirian ir Sabine Scheller
- Knyga Vėžys yra grybelis, Dr. Tulio Simoncini
- PSA prostatos vėžio patikra yra pavojinga apgaulė
- Straipsnis Milijonai klaidingai gydytų nuo "vėžio



2.2 MMS ir Alzheimerio liga, Parkinsono liga bei
demencija
 
Remiantis naujausiais atradimais, ypač visame pasaulyje garsaus
alternatyviosios medicinos gydytojo Dr. Klinghardto, taip pat žinomo gydytojo
Uwe Karstädto, nereikia ilgai ieškoti naujų grėsmingų šių epidemiškai
plintančių ligų kilmės modelių. Labai tikėtina, kad jie atsiranda dėl
apsinuodijimo sunkiaisiais metalais, aliuminiu, glifosatu (insekticidu) ir kitais
aplinkos toksinais.
 
Kadangi mūsų maistas ir aplinka dabar yra labai užteršti šiais toksinais,
sergantieji visada yra jaunesni, nes statinė tiesiogine to žodžio prasme greičiau
prisipildo. Pirmagimis automatiškai gauna maždaug pusę motinos patiriamo
sunkiųjų metalų poveikio. Pavyzdžiui, gyvsidabris kaupiasi nervų ir smegenų
ląstelėse ir naikina jų izoliacinį riebalų apvalkalą.
 
Taigi šie nervai iš viso nebeveikia arba veikia visiškai nekoordinuotai. MMS
oksiduoja sunkiuosius metalus ir gali paversti juos vandenyje tirpstančiomis
druskomis, kurias gali išskirti inkstai. Tačiau yra geresnių sunkiųjų metalų
šalinimo priemonių ir metodų, kurie paaiškinti antrojoje knygoje
"Back2Balance".
 
Visiškai natūralus ir moksliškai ištirtas produktas, kuris yra viduląstelinis
chelatorius (ištraukia toksiškus metalus iš ląstelių vidaus), vadinamas HMD™,
švelniai ir veiksmingai šalina sunkiuosius metalus. Jis parduodamas jau daugiau
kaip dvylika metų ir yra gerai išbandytas daugelio pasaulio gydytojų
(www.detoxmetals.com).
 
Naujo tyrimo duomenimis, ypatingos lazdelės bakterijos gali būti susijusios su
Alzheimerio ligos, diabeto ir širdies priepuolių išsivystymu. Tai dar kartą
paaiškintų plačiajuostį MMS ir chloro dioksido poveikį daugeliui ligų.
 
Faktai:
- Knyga Detoksikacija vietoj nuodijimo, Uwe Karstädt
- Knyga Mūsų smegenyse esantys nuodai, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.3 MMS psichikos sutrikimų, perdegimo ir depresijos
atvejais
 
Kai po Antrojo pasaulinio karo vadinamosios griuvėsių moterys grįždavo
namo, namai dažnai būdavo subombarduoti, vyras žuvęs, o sūnus dingęs. Be
visų šių dvasinių kančių, nebuvo ko valgyti. Tačiau tik kelios iš šių moterų
turėjo psichikos sutrikimų. Žmonės iš prigimties jau gali ištverti gana daug.
 
Šiandien užtenka tik šiek tiek atidžiau pažvelgti į daugelį amžininkų, ir jie iškart
susiduria su perdegimu, depresija ar kitomis psichikos problemomis. Taip yra
nebūtinai dėl to, kad šiuolaikiniai žmonės yra mažiau atsparūs, jie tiesiog yra
apsinuodiję, ypač jei, be apsinuodijimo sunkiaisiais metalais, žarnynas yra
pažeistas, pavyzdžiui, dėl disbalanso ar žarnyno nesandarumo sindromo.
 
Pastebėjau, kad mano kūnas buvo labai pažeistas ir todėl jautrus, mano
psichika taip pat buvo labai plonytė ir jautri. Pagerėjus situacijai žarnyne, vėl
sustiprėjo ir mano psichika. Be to, šioje srityje visada reikėtų tikėtis parazitinės
naštos.
 
Taip pat man buvo pranešta apie atvejus, kai po MMS-/CDS-1000 gydymo
mažiausi parazitai paliko organizmą, o po to akivaizdžiai pagerėjo. Tačiau ir
šiuo atveju MMS/CDS turėtų būti naudojamas tik tada, kai išsiskiria sunkieji
metalai ir sustiprėja žarnyno flora. Be to, atrodo, kad MMS akivaizdžiai gerina
bipolinių sutrikimų poveikį.
 
Faktai:
- DVD Aliuminio byla
- Knyga Detoksikacija vietoj nuodijimo, Uwe Karstädt
- Knyga Mūsų smegenyse esantys nuodai, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.4 MMS ir autizmas
 
Kai Kerri Riveros sūnui buvo diagnozuotas autizmas, ji tai neigė. Ji labai daug
dirbo šiuo klausimu ir įkūrė paramos grupę. Bėgant metams ji patobulino savo
mitybą ir dviem grupės vaikams beveik nesukėlė jokių simptomų. Kadangi
pagal ankstesnius ortodoksinės medicinos aiškinimus apie autizmo vystymąsi
tai neturėtų būti įmanoma, ji jautėsi padrąsinta savo kelyje.
 
Tuomet MMS grupėje ji susipažino su Jimu Humble'u ir daktaru Andreasu
Kalckeriu. Pirmiausia jie išsiaiškino, kad dauguma tėvų autizmo bruožus
pastebėdavo tik po vaikų skiepijimo. Akivaizdu, kad čia buvo ryšys (taip pat žr.
skyrių Pavojingi skiepai). Tačiau tik dvynukams, iš kurių tik vienam po skiepų
išsivystė autizmas, daktaras Andreasas Kalckeris sugebėjo atrasti antrąją
priežastį - parazitinį polinkį.
 
Po to įvyko proveržis - specialus gydymas nuo parazitų įprastine medicina
kartu su alternatyviomis priemonėmis nuo parazitų ir kasdienėmis MMS/CDS
klizmomis. Šis gydymas nuo parazitų išsamiau aptariamas antrojoje knygoje
"Back2Balance". Taip išvalius vaikų kūnus, sumažėjo ir jų ATAC balai, kuriais
vertinamas autizmo laipsnis.
 
Per tą laiką daugiau kaip 150 vaikų visame pasaulyje buvo išlaisvinti nuo
autizmo ir gali vėl arba pirmą kartą normaliai lankyti mokyklą bei vėl sulaukti
tėvų meilės. Mano patirtis rodo, kad nei gydymas vaistais, nei alternatyvios
priemonės, nei žarnyno klizmos su chloro dioksido tirpalu nėra skausmingos
ar kenksmingos. Užuot pasidžiaugę šiuo sensacingu atradimu, žiniasklaidos
atstovai nesugalvoja nieko kito, kaip tik kurti išgalvotus siaubo scenarijus ir net
kaltinti tėvus smurtu prieš vaikus.
 
Pavyzdžiui, Amerikoje ir Italijoje keli ieškiniai dėl žalos atlyginimo buvo
sėkmingai iškelti vakcinų gamintojams, o ryšį tarp autizmo ir skiepų pripažino
ir Amerikos priežiūros institucija - FDA.
 
Beje, Andreaso Kalckerio teigimu, daugelį autizmo simptomų, pavyzdžiui,
rankų plazdėjimą, sukelia parazitai. Dėl jų susidaro per daug amoniako, kurio
autistų kepenys negali suskaidyti jaučiant kvapą. Prieš tai labai gerai padeda
maisto papildas L-ornitinas. Tai taip pat yra Ornitinaspartatas, pagrindinė
vaisto "Hepa-Merz" veiklioji medžiaga. jį galima ištirpinti vandenyje ir gerti
kaip miltelius, taip pat jis leidžiamas į veną skubios medicinos atvejais. Tai iš



karto nutraukia nuolatinį rankų plakimą. Tačiau jį reikia vartoti reguliariai, nes
virškinant maistą kasdien susidaro amoniako.
 
Faktai:
- Knygos "Išgydyti autizmą" 1 dalis, Kerri Rivera
- Knygos "Išgydyti autizmą" 2 dalis, Kerri Rivera
- Knyga Gydymas yra įmanomas, Dr. Andreas Kalcker
- Knyga Detoksikacija vietoj nuodijimo, Uwe Karstädt
 
Pranešimai 2014 m. Hanoveryje vykusiame "Spirit of Health" kongrese
- Autizmas, aplinkos tarša ir detoksikacija, Dr. Dietrich Klinghardt
- Chloro dioksidas, skiepai ir autizmas, Dr. Andreas Kalcker
- Autizmo gydymas, Kerri Rivera



2.5 MMS ir antsvoris / jojo efektas
 
Kai kalbama apie nutukimą, daugelis žmonių pirmiausia galvoja apie
charakterio silpnumą, nesugebėjimą saikingai vartoti maistą ir jo kiekį. Iš dalies
tai gali būti tiesa. Tačiau yra ir kitas, labai įdomus paaiškinimo modelis, kodėl
kai kurie žmonės taip elgiasi arba susiduria su yo-yo efektu, nepaisant visų
dietų, ir yra linkę priaugti svorio.
 
Šiame modelyje daroma prielaida, kad apsinuodijama sunkiaisiais metalais.
Sunkiųjų metalų mūsų organizmas neturi virškinimo fermentų, o
detoksikacijos organai - kepenys, inkstai, plaučiai, žarnynas ir oda - negali
pašalinti toksinų arba jų pašalina nepakankamai. Dabar organizmas susiduria
su problema, nes didelė sunkiųjų metalų koncentracija kraujyje ir audiniuose
sutrikdo beveik visas biochemines reakcijas ir kelia pavojų gyvybei.
 
Taigi, jei organizmas negali išskirti ar neutralizuoti jam toksiškų medžiagų, lieka
vienintelė strategija - saugus saugojimas. Todėl organizmas po oda, kuo toliau
nuo širdies ir smegenų, suformuoja riebalų ląsteles ir jose kaupia sunkiuosius
metalus. Riebalai kaupiasi aplink sunkiuosius metalus ir kuo labiau deaktyvuoja
jų kenksmingą poveikį.
 
Problema būtų išspręsta, jei ne žmogus ir veidrodis ar svarstyklės. Žmogus
mano, kad yra per storas, ir pradeda badauti ir sportuoti. Žmogus,
neapsinuodijęs sunkiaisiais metalais, gali labai greitai gerokai sumažinti kūno
svorį, laikydamasis dietos ir sportuodamas, o po dietos - be problemų jį
išlaikyti. Kita vertus, apsinuodijęs sunkiaisiais metalais žmogus ilgą laiką
nepastebės jokio dietos poveikio.
 
Tik tada, kai jis sustiprins mitybą ir dar ekstremaliau sportuos, pasirodys
pirmieji laimėjimai, nes organizmas nenori tirpdyti nemalonių riebalų ląstelių ir
išleisti sunkiųjų metalų atgal į kraują. Taigi apsinuodijęs žmogus arba per anksti
atsisako pasninkavimo ir gyvena su viršsvoriu, arba sustiprina savo priemones.
Jei po to jis akivaizdžiai numetė svorio ir nutraukia alinančią dietą, kilogramai
labai greitai sugrįžta.
 
Nesvarbu, ar po dietos buvote stipraus, ar silpno charakterio. Organizmas
desperatiškai nori atstatyti riebalines ląsteles, kad galėtų vėl saugiai kaupti
sunkiuosius metalus. Čia padeda tik sunkiųjų metalų iškrova. Ilgesnį laiką
vartojamas MMS gali oksiduoti sunkiuosius metalus, todėl jie gali išsiskirti su



šlapimu, tačiau yra ir kitų veiksmingesnių metodų. Jos išsamiai aprašytos
antrojoje knygoje "Back2Balance" apie fizinio lygmens valymo priemones.
 
Faktai:
- Knyga Detoksikacija vietoj nuodijimo, Uwe Karstädt
 

2.6 MMS ir diabetas
 
Taip pat labai gerai aprašyta daug sėkmingų cukrinio diabeto gydymo atvejų.
Tačiau ne todėl, kad MMS gali ką nors konkrečiai padaryti prieš šią ligą. MMS
valo tik kūną arba kūno skysčius nuo ligas sukeliančių mikrobų. Jei dėl to
cukrinis diabetas taip pat išgydomas, tai greičiausiai dėl to kalti mikrobai ir
kasos uždegimas.
 
Jei mikrobai ir tuo pačiu uždegimas pašalinami, paprastai vėl gaminasi
pakankamai insulino ir išorinio insulino vartojimo galima vis labiau atsisakyti.
Kas norėtų pamatyti vieną iš daugelio tarptautinių atvejų tyrimų, turėtų vieną
kartą "YouTube.com" paieškoti MMS ir diabetas arba peržiūrėti daugiau kaip
400 mūsų vaizdo bandymų svetainėje mms-seminar.com.
 
Faktai:
- Vaizdo įrašo liudijimas išgydyti cukrinį diabetą



2.7 MMS ir maliarija
 
2012 m. pabaigoje Raudonojo Kryžiaus stotyje Ugandoje atliktą maliarijos
tyrimą dokumentavo trys nepriklausomos tarptautinės kamerų grupės. Per
keturias dienas buvo ištirtas 781 žmogus, iš kurių 154 buvo užsikrėtę maliarija.
Pirmiausia infekcija buvo nustatyta įprastiniu greituoju maliarijos testu, po to
kiekvienas teigiamas įtariamas atvejis buvo aiškiai patvirtintas kraujo tyrimu per
mikroskopą. Kai kurie iš jų buvo užsikrėtę dviem iš penkių galimų maliarijos
sukėlėjų.
 
Visiems suaugusiesiems buvo duota vienkartinė 18 aktyvuotų lašų dozė, o
visiems vaikams - 9 aktyvuoti MMS lašai. Po 24 valandų tik vienuolikai iš 154
įrodytos maliarijos pacientų buvo nustatyti teigiami maliarijos testai. Visi kiti
buvo be simptomų ir simptomų. Vienuolika, kurie liko užsikrėtę, nurodė, kad
ne visą jį išgėrė arba vėmė netrukus po jo išgėrimo. Prižiūrint jiems buvo
suleista antra tokia pati dozė, ir kitą dieną jie visi taip pat buvo be maliarijos.
 
Tačiau televizijos reportaže buvo suabejota šiuo gerai dokumentuotu maliarijos
tyrimu. Buvo teigiama, kad nėra įrodymų, jog MMS per 24 valandas išgydė
maliariją, nes nedalyvavo nė vienas gydytojas, kuris galėtų tai patvirtinti. Šį
teiginį galima visiškai paneigti turimais parašais, nuotraukomis ir dokumentais.
Kita vertus, televizijos reportaže buvo pripažinta, kad po MMS vartojimo visi
maliarija sergantys pacientai iš tikrųjų buvo be simptomų. Kaip tai turėjo
nutikti? Iki šiol ortodoksinė medicina per tokį trumpą laiką nepadeda
pacientams, sergantiems maliarija, atsikratyti ligos simptomų.
 
Faktai:
- Maliarijos tyrimas, 2012 m., Uganda



2.8 MMS ir gripas
 
Gripas yra ypatingas atvejis. Aš asmeniškai paklausiau Jimo Humble'o, kodėl
MMS arba CDS daugeliui žmonių gali padėti greitai išgydyti gripą, tačiau
kitiems beveik nieko nepagerina. Džimas paaiškino, kad gripas gali būti dėl
dviejų skirtingų priežasčių. Jis sakė, kad viena iš priežasčių yra tikri mikrobai,
todėl MMS gali padėti greitai įveikti infekciją. Kita priežastis dažnai susijusi su
per ilgu fiziniu ir psichiniu krūviu ir neleidimu organizmui atsigauti.
 
Šio gripo simptomai taip pat yra panašūs, tačiau šiuo atveju organizmas
primygtinai reikalauja poilsio. Taigi iš tiesų lieka tik lovos režimas. Tiesą
sakant, vėliau pats turėjau tokį atvejį. Pirmuosius gripo požymius taikiau "Clara
6+6" protokolą vakare prieš miegą. Daug kartų man pavyko tiesiog sustabdyti
artėjantį gripą. Tačiau šį kartą galvos ir galūnių skausmai išliko, o nosis ir toliau
tekėjo.



2.9 Pavojingi skiepijimai
 
Dramatiškas anksčiau ne tokių dažnų ligų, tokių kaip staigios kūdikių mirties
sindromas, ADHD, autizmas, neurodermitas, alergijos ir netoleravimas,
padažnėjimas vis aiškiau rodo tiesioginį ryšį su daugkartiniais skiepais. Tai
reikia atidžiau išnagrinėti.
 
Remiantis šia teorija, žmogus paskiepijamas nužudytų virusų dalimis, jam
išsivysto imuninė reakcija ir jis apsaugomas nuo vėlesnės tikros infekcijos.
Akivaizdu, kad tai visiškai nepadėjo, nes per tą laiką žmonės nejučia perėjo prie
gyvų skiepų, o tai reiškia, kad dabar jiems švirkščiami gyvi virusai, išauginti iš
vištų kiaušinių. Atrodo, kad ir tai nepadėjo, nes dabar į skiepus reikėjo pridėti
vadinamųjų poveikio stiprintojų, kad organizmas apskritai sureaguotų.
 
Tačiau šių aktyviųjų stipriklių sudėtyje yra alergiją sukeliančių aliuminio ir
gyvsidabrio junginių, o jų koncentracija kūdikiams ir vaikams yra 200 kartų
didesnė nei suaugusiesiems leistina šių medžiagų koncentracija. Atrodo, kad
net ir tai neturi pakankamo poveikio, todėl ta pačia veikliąja medžiaga
skiepijama iki trijų kartų.
 
Su tuo susijusias pasekmes, ypač augančiam kūnui, galima numatyti, tačiau jos
visiškai neigiamos. Kadangi MMS ir chloro dioksidas gali saugiai sunaikinti
visus žinomus virusus, skiepų prasmė visiškai abejotina. Ar visi sveiki vaikai
turi būti skiepijami nuo visų žinomų ligų sukėlėjų, nepaisant statistiškai mažos
tikimybės? Ar pakanka, kad MMS būtų gydomi tik keli ligoniai?



Kritiniai klausimai apie skiepus:
 
Kodėl skiepų priešininkai ar atsisakantieji skiepų yra atstumiami ir
priskiriami prie pavojingų? Jei skiepai iš tiesų veiktų, kaip neskiepyti
žmonės gali kelti pavojų skiepytiesiems?
 
Kodėl jie man neparodo skiepų pakuotės lapelio?
 
Kodėl ateityje gydytojams nebeturėtų būti leidžiama susipažinti su šiuo
pakuotės lapeliu?
 
Kodėl per paskutinius tymų protrūkius beveik visi sergantys vaikai buvo
tinkamai paskiepyti trimis vakcinomis?
 
Kodėl Obama priėmė įstatymą, apsaugantį visus vakcinų gamintojus nuo
bet kokių ieškinių dėl atsakomybės?
 
Kodėl vakcinos į organizmą patenka šiems virusams nebūdingu būdu
(injekcijomis)?
 
Kodėl kūdikiai apskritai skiepijami iki dvejų metų amžiaus? Jų pačių
imuninė sistema, kuri galėtų ko nors išmokti iš skiepų, šiuo metu dar nėra
susiformavusi!
 
Kodėl apskritai skiepijami jaunesni nei dvejų metų vaikai, jei jų kraujo ir
smegenų barjeras dar nėra susiformavęs, todėl sunkieji metalai gali
tiesiogiai patekti į smegenis?
 
Kodėl dešimtys tūkstančių kareivių buvo priverstinai skiepijami vaistu
skvalenu ir šiandien kenčia nuo Persijos įlankos karo sindromo?
 
Kodėl šiuo metu valstybė rengia tiek daug vakcinacijos patarėjų VFR?
 
Kodėl Billo Gateso pirmuosiuose skiepuose slapta buvo hormonų, dėl
kurių Afrikos moterys tapo nevaisingos?
 
Kodėl Billas Gatesas nori skiepyti Trečiojo pasaulio šalis nuo maliarijos?
Argi galima nebrangiai ir šimtu procentų efektyviai gydytis MMS?

 
Faktai:
- Knyga Mes neskiepijame! , Michael Leitner
- Vaizdo įrašas Mes neskiepijame! , Michael Leitner





2.10 Ligų, kurioms taikoma MMS, sąrašas
 
Tai neišsamus sąrašas sėkmingų vidinio ir išorinio gydymo procedūrų, atliktų
naudojant MMS, CDS, CDSplus, chloro dioksidą ir DMSO. Pasirodo,
dauguma epidemiškai plintančių civilizacijos ligų greičiausiai yra susijusios su
infekcijomis, trūkumais ir apsinuodijimais.
 

Pagalba / ŽIV
Aknė
aktininė keratozė
Alergijos
Alerginė bronchų aspergiliozė
Alzheimerio liga
Amiotrofinė šoninė sklerozė ALS
Amebinė dizenterija
Angina
ankilozuojantis spondilitas
Anemija
Anthrax
Aphthae
Apopleksija
Artritas
Osteoartritas
Astma
Atheroma
Autizmas
Akių ligos ir regėjimo sutrikimai
Autoimuninės ligos
Kaspinuočių infekcijos
Bazinių ląstelių karcinoma
Kasos ligos
Kasos vėžys
Bazino liga
Bartoneliozė
beta talasemija minor
Bipoliniai sutrikimai
Šlapimo pūslės infekcijos
Kraujo kempinė



Mėlynės
Hipertenzija
Laimo liga
Bronchitas
Krūties vėžys
Mastitas
Kandidamikozė
Čikungunijos infekcija
Lėtinio dubens skausmo sindromas CPPS
Lėtinė depresija
Lėtinis nutukimas
Lėtinio nuovargio sindromas
Lėtinė inkstų liga
Lėtinė limfocitinė leukemija
Gimdos kaklelio sindromas
opinis kolitas
CORONA/COVID-19 infekcijos
Kušingo sindromas
Dakriocistitas
Storosios žarnos vėžys
Viduriavimas
Dengė karštligė
I ir II tipo cukrinis diabetas
Divertikulitas
Plantarinės karpos
Kraujotakos sutrikimai
Egzema
Eppstein-Barr viruso liga
Peršalimas
mazginė eritema
Fibromialgija
Karščiavimas
Verda
Gimdos kaklelio vėžys
Sąnarių skausmas ir (arba) uždegimas
Geltonoji karštligė
Giardia lamblia
Podagra
Gonorėja



Gripas
Skiedros
Klausos praradimas
Plaukų slinkimas
Hemorojus
Gerklės skausmas
UTI
Odos bėrimas
Odos grybelis
Odos vėžys
Mielių infekcijos
Heliobacter
Hepatitas A, B, C
Lūpų ir lytinių organų     pūslelinė
pūslelinė
Palpitacijos
Širdies aritmijos
Uždegiminė širdies liga
Šienligė
Žmogaus papilomos virusai (ŽPV)
Meningitas
Hipertiroidizmas
Širdies skausmas
Idiopatinė dilatacinė kardiomiopatija
Intersticinis cistitas
Vabzdžių įkandimai
Kariesas
Riešo kanalo sindromas
Katarakta
Žandikaulio uždegimas
Kaulų skausmas
Kaulų vėžys
Laringitas
Kelio skausmas
Konjunktyvitas
Kondilioma
Galvos skausmas
Venų varikozė
Įvairūs vėžiniai susirgimai



Apsinuodijimas maistu
Paralyžius
Leišmaniozė
Vargšai
Leukemija
Leukocitozė
Leukytosis
Pneumonija
Plaučių vėžys
raudonoji vilkligė
Limfomos
Laimo liga
Skrandžio opa
Virškinimo trakto infekcija
Maliarija
Tonzilitas
Megaezofagus
Melanoma
Meningitas
Metastazės kauluose
Metastazavusi krūties karcinoma
Migrena
Krono liga
Kušingo liga
Morgellons
MRSA infekcija
Dupuytreno liga
Uodų įkandimas
Nuovargis
daugybinė mieloma
Išsėtinė sklerozė (MS)
Raumenų reumatas
Raumenų įtampa
Raumenų skausmas
Raumenų įtempimas
Raumenų įtampa

sunkioji     miastenija
Miokardo infarktas
Mikoplazmų sukeltos ligos



Myoma
Nagų grybelis
Nagų ligos
Randų problemos
Nosies užgulimas
Sinusitas
Dilgėlinė
Neurodermitas
Neuropatija
Inkstų liga
Inkstų akmenys
Inkstų nepakankamumas
Nefritas
Norovirusinė infekcija
Edema
Atvira koja
Ausų infekcija
Stemplės ligos
Osteopenija
Osteoporozė
Osteosarkoma
Kiaušidžių cista
Periodontologinis
Užkrėtimas parazitais
Parkinsono liga
Parvovirusas
bučiavimasis liga
Rinkitės
sinusų mikozė
Grybelinės ligos
Alergija žiedadulkėms
Poliartritas
Prostatitas
Psoriazė
Q karštinė
Neramių kojų sindromas
Dirgli šlapimo pūslė
Dirgliosios žarnos sindromas (DŽS)
Retinoblastoma



Reumatinis skausmas
Raudonukė
Rūro
Sarkoidozė
Skarlatina
Skydliaukės ligos
Bursitas
Apsinuodijimas sunkiaisiais metalais
Skoliozė
Psoriazė
Kiaulių gripas
Sepsis
Šigeliozė (dizenterija)
Sergančiųjų ląstelių anemija
Sinusitas
Rėmuo
Alergija saulei
dilgėlinė
lytinių organų pienligė
Stuburo stenozė
Įtampos galvos skausmas
ankilozuojantis spondilitas
Balso klostės paralyžius
Frontalinis sinusitas
Frontalinis sinusitas
Sifilis
Tuberkuliozė (TBC)
Stabligė
Trombocitopenija
Spengimas ausyse
Tonzilitas
Trigeminalinė neuralgija
Navikai
Vidurių šiltinė
Antsvoris
Nesuderinamumai
odos nudegimai
odos nudegimai
Apsinuodijimai



Prieširdžių virpėjimas
Karpos
Sauskelnių bėrimas
Vėjaraupiai
Žaizdų gijimo sutrikimai
Dantenų kraujavimas
Dantenų uždegimai
Dantų šaknų uždegimas
Erkės įkandimas
Cirozė
Cistos
Cistinė fibrozė

 
Šis sąrašas nėra nei techniškai teisingas, nei išsamus. Tačiau tai rodo, kad
dauguma ligų kyla dėl mikrobų arba apsinuodijimo. Chloro dioksidu galima
saugiai pašalinti abu šiuos trūkumus. Iš pirmo žvilgsnio norėtųsi suabejoti, ar
vaistas turėtų būti toks universalus. Tačiau MMS iš tikrųjų tik išvalo organizmo
vandenį ir dauguma ligų išnyksta.
 
Netvirtinu, kad jei sergate viena iš pirmiau minėtų ligų, MMS veiks šimtu
procentų. Tam reikėtų daugybės įrodymais pagrįstų dvigubai aklų tyrimų
kiekvienu konkrečiu atveju. Be to, ligos atsiradimo priežastys dažnai būna labai
įvairios ir individualios. Tai, kas puikiai padeda vienam, šiek tiek padeda kitam,
o trečiam - visai ne. Daugiau apie tai - kitoje vietoje.
 
Tačiau yra daug atskirų pranešimų ar apibendrintų patirties ataskaitų, kurios
gali suteikti bent jau vilties. Kiekvienas turėtų bent jau žinoti apie šią patirtį.
Nesvarbu, ar žmogus nuspręs už, ar prieš tokį savęs gydymą su MMS,
kiekvienas sprendžia pagal savo atsakomybę.
 
Išvada: Pasaulio klinikose taip pat yra labai daug įrodytų ir sėkmingų gydymo
būdų MMS ir chloro dioksidu. Tačiau įrodymais pagrįstų dvigubai aklų tyrimų
yra nedaug, be kita ko, ir dėl to, kad kiekvienas žmogus pagal skonį ir kvapą iš
karto gali atskirti chloro dioksido tirpalą nuo neveiksmingo lyginamojo tirpalo.
 
Faktai:
- Seegarteno klinika Šveicarija
- maliarijos tyrimas
- Knyga MMS vadovas, Dr. med. Antje Oswald
- Knyga MMS kliniškai išbandyta





2.11 CDS ir "Corona" pandemija
 
Krizės aplinkybės
2020-ieji prasidėjo blogomis naujienomis iš Kinijos. Ten žmonės gatvėse mirė
kaip musės. Teigiama, kad mutavęs patogenas nuo šikšnosparnio Vuchano
savaitiniame gyvūnų turguje peršoko ant žmonių. Tuomet viskas įvyko labai
greitai ir staiga prasidėjo pasaulinė pandemija, kuri gerokai apribojo kasdienį
gyvenimą. Mus domina ne politinė aplinka, o sveikatos aspektas.
 
Daug ligonių mirė nuo kvėpavimo takų sindromo. Šiuo atveju didžiausias
dėmesys skiriamas plaučiams, todėl tikriausiai sutriko deguonies pasisavinimas
alveolėse. 2020 m. pabaigoje mano situacija buvo tokia: Daugelyje Europos
šalių, o ypač Vokietijoje, kilo žiniasklaidos, o ne sveikatos pandemija. Visose
žiniasklaidos priemonėse buvo skelbiama apie vis didėjantį užsikrėtusiųjų ir
mirusiųjų skaičių. Tuo pat metu, išradėjo teigimu, PGR testu niekuomet
negalima nustatyti infekcijos, ligos ar infekcijos pavojaus.
 
Visų mirčių skaičius 2020 m. Vokietijoje taip pat statistiškai nebuvo didesnis
nei ankstesniais metais. Taip buvo ir daugelyje kitų Europos šalių. Daugelis
ekspertų protestavo, bet nebuvo išgirsti. Jie atkakliai tęsė uždarymo programą,
todėl daugelis šią pandemiją vadino plandemija. Per pirmąją bangą ligoninės ir
skubios pagalbos skyriai buvo visiškai tušti. Taigi pavojingas virusas negalėjo
būti pakeliui. Kai kurie jį labiau prilygino įprastam gripui su komplikacijomis.
 
Tačiau iš Pietų Amerikos šalių, tokių kaip Meksika ir Bolivija, gavau visai
kitokių pranešimų. Teigiama, kad čia iš tikrųjų mirė dešimtys tūkstančių
žmonių, įskaitant tūkstančius gydytojų. Netgi profesionali burnos apsauga
jiems nepadėjo. Akivaizdu, kad čia turėjo būti kita priežastis. Ar tai buvo dar
vienas "Corona" viruso variantas, kitas biologinis ar cheminis ginklas, ar net
radiacija, šiuo metu net negaliu tiksliai pasakyti.
 
Naujausias mobiliojo ryšio standartas - 5G - taip pat gali transliuoti 60 GHz
dažniu, t. y. dažniu, kuriuo deguonies pasisavinimas alveolėse labai sutrinka.
Bet kokiu atveju daugumai pacientų grėsė pavojus uždusti dėl deguonies
trūkumo. Čia kai kurie gydytojai prisiminė daugybę Andreaso Kalckerio MMS
paskaitų, skaitytų daugelyje Pietų Amerikos šalių. Jie susisiekė su juo ir jis
patvirtino, kad CDS gali padėti ir tikrai nepakenks pacientams.
 



MMS proveržis įvyko tik tada, kai kai kai kurie gydytojai, politikai ir generolai
patys sunkiai susirgo ir pasveiko gerdami chloro dioksido tirpalus. Bolivijoje
net buvo skubiai priimtas įstatymas, kuriuo aiškiai leidžiama naudoti chloro
dioksidą Covid 19 pacientams gydyti. Dabar universitetai pradėjo gaminti
didelius chloro dioksido kiekius ir plačiai juos platinti gyventojams. Nuo 160
mirčių per dieną šis skaičius galiausiai sumažėjo iki šešių mirčių per dieną.
Andreas Kalckeris davė interviu beveik visoms šių šalių televizijoms.
Argentinos televizijos laidų vedėja Viviana Canosa savo laidos pabaigoje išgėrė
chloro dioksido tirpalo ir apie tai pasakė: "Aš nerekomenduoju, aš jums rodau,
ką darau. «
 
Daugiau kaip 4000 gydytojų iš 20 šalių įkūrė tarptautinę asociaciją www.
COMUSAV.com, nes visi jie sėkmingai naudojoCDS ir chloro dioksido tirpalą
daugiau kaip 150 000 COVID-19 pacientų! Vos per keturias dienas jie beveik
šimtu procentų išgydė šiuos pacientus - ir be jokio šalutinio poveikio! Kam
jums reikalinga visuotinė vakcinacija, jei galite sėkmingai gydyti ligonius?
 
Mano išvada: šią pandemiją sukėlė mažiausiai du skirtingi veiksniai. Vienas iš
jų yra pavojingas gyvybei arba mirtinas. Galiausiai nesvarbu, ar liga yra
užkrečiama, ar ją sukėlė kovinių medžiagų ar radiacijos plitimas. Galima
prevenciškai ir ūmiai išvengti pavojaus naudojant chloro dioksidą ir saugiai
išgyventi šią ataką.
 
Taigi nuo šiol visiems, kurie tai skaito, patariu pakankamai apsirūpinti
klasikinėmis MMS ir CDS/CDSplus atsargomis. Kai vėl prasidės blokavimai,
siuntų tarnybos bus perkrautos arba kai kuriose šalyse tiesiog bus sustabdytos,
kaip buvo per pirmąją bangą. Taigi užsitikrinkite savo atsargas dabar!
 
 
Ar chloro dioksidas tikrai veikia koronos virusus?

Nesvarbu, ar tikite MMS ir chloro dioksidu, ar ne, čia pateikiama keletas būdų,
kaip kiekvienas, net ir griežčiausias MMS kritikas, gali apsaugoti save ir savo
šeimą. Tai, kad chloro dioksidas gali saugiai naikinti koronos virusus, kai jo
koncentracija yra labai maža - 40 ppm (atnaujinta: ne 3 ppm) (milijoninių
dalių), buvo įrodyta Kinijos tyrimu. Tyrimas pavadinimu "Su sunkiu ūminiu
respiraciniu sindromu susijusio koronaviruso atsparumo tyrimas" buvo atliktas 2005 m.
birželio mėn. ir apėmė tik visus iki tol žinomus koronavirusus. Taip, tyrimas tik
įrodė, kad chloro dioksidas, net ir nedideliais kiekiais, gali pašalinti virusus
kraujyje, šlapime ir išmatose in vitro. Šie laimėjimai buvo in vitro, už kūno



ribų! Vis dėlto, moksliniu požiūriu, taip pat yra daug pagrįstų vilčių, kad jis
galėtų padėti ir in vivo, t. y. organizmo viduje. Bet kokiu atveju chloro
dioksidas yra labai gera dezinfekavimo priemonė nuo "Corona" virusų.
Nuoroda į šį tyrimą pateikiama interneto svetainėje www.mms-seminar.com.
 
Iš esmės MMS ir chloro dioksidas, kaip aprašyta šioje knygoje, gali būti
naudojamas dezinfekcijai daugelyje kasdienio gyvenimo sričių. Toliau
pateikiami keli pavyzdžiai. Išsamūs taikymo būdai išsamiai paaiškinti
atitinkamuose šios knygos skyriuose.
 
dezinfekuoti maistą
Kai kuriose šalyse chloro dioksidas naudojamas vaisiams, daržovėms, mėsai ir
žuviai sterilizuoti. Pavyzdžiui, pripilkite švarią virtuvės kriauklę šalto vandens,
45 sekundes palaikykite apie 10 lašų MMS ir įlašinkite į vandenį. Dabar į jį
pamerkite maistą vienai-dviem minutėms. Dabar jis visiškai dezinfekuojamas,
o jei ant daržovių dar buvo glifosato (kuris dažnai purškiamas prieš pat derliaus
nuėmimą), jis taip pat oksiduojasi. Nedidelis malonus šalutinis poveikis: salotų
ir agurkų galvutės dabar šaldytuve išsilaiko ilgiau nei 10 dienų, o tada jos vis
dar būna šviežiai nuskintos ir traškios.
 
 
Daiktų ir paviršių dezinfekavimas
Šiam tikslui kaip dezinfekcinės medžiagos gali būti naudojami ir MMS, ir CDS,
CDL, CDSplus. Galimas perdozavimas yra nekenksmingas. Pavyzdžiui, 20
aktyvuotų MMS lašų ant litro šalto vandens. Nuvalykite objektus chloro
dioksido tirpalu ir leiskite jam reaguoti apie 30 sekundžių.
 
Dezinfekuokite automobilius ir kambarius
Tai įmanoma tik naudojant klasikinę MMS, bet ne CDS, CDL ar CDSplus kaip
dezinfekcinę medžiagą! Svarbu: fumigacijos metu patalpose arba, pavyzdžiui,
automobilyje negali būti žmonių ar gyvūnų! Po to gerai išvėdinkite patalpas!
Čia abi medžiagos sumaišomos (maždaug po 20-30 lašų kiekvienos) ir
nepilama vandens, todėl nuolat susidaro chloro dioksido dujos, kurios
pasiskirsto uždaroje erdvėje ir dezinfekuoja viską jau nedideliais kiekiais.
 
Dezinfekuokite skalbinius, skalbimo mašiną ir džiovyklę
Paprastai ploviklio ir temperatūros turėtų pakakti daugeliui mikrobų sunaikinti.
Jei vis tiek norite būti tikri, įlašinkite, pavyzdžiui, 6 aktyvuotus MMS lašus į
vandenį ir įpilkite mišinį į paskutinį skalavimo ciklą. Džiovyklėje į nedidelį kiekį
šio tirpalo įmerkite šluostę, įmeskite ją į tuščią džiovyklę ir paleiskite. Taip



dezinfekuojami visi prietaiso oro kanalai. Vėliau prietaisai vėl kvepia neutraliai
ir tarsi nauji.
 
Dezinfekuokite rankas
Saugumo sumetimais rekomenduojame ne mažiau kaip 30 ppm. Tokiu
vandeniniu chloro dioksido tirpalu galima plauti rankas. Geriausia tai padaryti
naudojant purškimo buteliuką su pompa: išpurkškite keletą purškiklių į rankas
ir įtrinkite.
 
Dezinfekuokite veidą
Tą patį purškalą galima užpurkšti ant veido užmerktomis akimis ir patrinti.
 
 
dezinfekuoti akis
Kinų gydytojas sakė, kad jis visą laiką nešiojo burnos apsaugą ir vis tiek
užsikrėtė. Jis įtaria, kad užsikrėtė per akis. Čia galima pasigaminti labai silpną
CDS tirpalą - prašome nenaudoti MMS tirpalo, nes tirpale yra rūgšties likučių.
Pavyzdžiui, imama1-2 ml CDS ant 10-20 ml buteliuko su pipete. Dabar
įlašinkite po 1-2 lašus į kiekvieną akį ir palaukite 1-2 minutes. Jis dega ne dėl
chloro dioksido, o dėl to, kad tirpale nėra druskos. Taip pat įprastas
vandentiekio vanduo nudegina akis, pavyzdžiui, prausiantis po dušu.
 
dezinfekuoti burną ir gerklę
Kiekvienas, turėjęs kontaktą su kitais galimai užsikrėtusiais asmenimis arba ilgą
laiką buvęs toje pačioje patalpoje, turėtų skalauti burną ir gerklę.
 
Dezinfekuoti orą, kvėpavimo takus ir bronchus
Giliau esantys kvėpavimo takai yra bronchai ir plaučiai. Tam vėl naudokite
tirpalą su siurblio purškimo galvute ir purkškite į orą miglą. Dabar įkvėpkite šią
miglą. Tai galima pakartoti 3-5 kartus.
 
kūno valymas, vidaus
Iki šio momento kiekvienas MMS skeptikas vis dar gali sekti, neatsisakydamas
savo požiūrio. Tačiau ką daryti, jei patogenai jau yra patekę į organizmą, o
tinkamų vaistų ar skiepų nėra? Net jei šie per naktį sukurti vaistai ir skiepai yra
prieinami, kiek jie yra saugūs, jei neatliekami ilgai trunkantys tyrimai? Todėl
kiekvienam asmeniui gali būti prasminga saviugdos terapija pagal Jim Humble.
Tai kiekvienas turi nuspręsti pats. Kad nepadarytumėte nieko blogo ir
nepakenktumėte sau, būtinai perskaitykite šią nemokamą elektroninę knygą iki
galo.
 



Dezinfekuokite kaukes
Ne visada reikia skalbti medžiagines kaukes ir patirti daug išlaidų. Dezinfekcija
chloro dioksidu yra daug greitesnė. Į nedidelį stiklinį indelį įlašinkite po 4-5
lašus ir neįpilkite vandens. Tada šalia šio dubens sudėkite kaukes ir viską
uždenkite didesniu salotiniu dubeniu. Maždaug po 10 minučių dujos šimtu
procentų dezinfekuoja kaukę.
 
Faktai:
Nuoroda į tyrimą
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 



3 MMS sėkmės atvejai su gyvūnais
 
Žmonėms taikomas MMS programas paprastai galima pritaikyti ir gyvūnams,
išskyrus kai kurias specialias savybes. Daugelis suinteresuotų žmonių iš
nevilties davė MMS savo gyvūnams jau beviltiškais atvejais (veterinarijos
gydytojas atsisakė). Paskui, nustebę, kaip gerai jis veikia, jie dažnai nuspręsdavo
jį naudoti patys. Kadangi jau kurį laiką neturėjau jokių naminių gyvūnų,
kreipiausi į Steffi Rein, kad ji patartų, kaip elgtis šiuo klausimu. Ji yra
"Facebook" MMS grupės gyvūnams
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) įkūrėja ir
administratorė, taip pat siūlo energetinį bendravimą su gyvūnais ir kitus
alternatyvius gydymo metodus gyvūnams (http://www.energetik-sr.de).
Pateikiame jos patirties ir rekomendacijų santrauką.
 
Svarbios pastabos dėl atsakingo MMS ir CDS naudojimo
Prašome niekada nepainioti MMS ir CDS, CDS dozės yra daug didesnės. Nei
aktyvuoto MMS, nei atskirų jo komponentų niekada negalima duoti grynų, nes
jie gali suirti (rūgštingumas), todėl visada skiedžiami vandeniu! Kita vertus,
CDS yra pH neutralus tirpalas, tačiau jis taip pat skiedžiamas vandeniu. Tokiu
būdu praskiestas tirpalas dažnai suleidžiamas į švirkštą be kaniulės ir duodamas
gyvūnams per burną.
 
MMS ir CDS nepriklauso pašarams!
Jei gyvūnas nemėgsta priimti gryno vandeninio chloro dioksido tirpalo, galite jį
įmaišyti į mėsos sultinį arba grietinėlę. Visada pirmiausia sustabdykite
klasikinės MMS aktyvinimą įpildami vandens ir tik tada įpilkite jos į vieną iš šių
skysčių. Steffi taip pat dar kartą praskiedžia CDS vandeniu.
 
Reikalingas vandens kiekis
Ji rekomenduoja 1 lašą aktyvuoto MMS įlašinti bent 10 ml vandens, geriau
daugiau. Kuo didesnis lašų skaičius, tuo daugiau vandens reikia įpilti. Jos
patirtis rodo, kad žmonėms ir dideliems šunims paprastai nereikia daugiau kaip
2 lašų MMS arba ne daugiau kaip 4 ml CDS vienai dozei. CDS atveju tai
priklauso nuo gamintojo. Naudojant nestabilizuotą CDS, pavyzdžiui, 4 lašams
užtenka 1 ml vandens, tačiau dėl skonio stabilizuotam CDSplus 4 lašams reikia
mažiausiai 2 ml vandens.
 
Dozavimo rekomendacijos



Visada pradedama nuo mažiausio kiekio, o paskui jis pamažu didinamas. Kiek
laiko reikia skirti MMS/CDS, priklauso nuo ligos ir bendros gyvūno būklės.
Jauniems ir sveikiems gyvūnams jo niekada neduokite ilgiau nei vieną ar dvi
savaites. Taigi gynybos sistema taip pat gali prisidėti. Jei dėl vėžinės ligos ir
pan. tenka vartoti ilgesnį laiką, ji rekomenduoja maždaug po trijų savaičių
padaryti pertrauką, kad organizmas pasipildytų antioksidantais, ir vėl pradėti
vartoti mažiausią MMS arba CDS kiekį. Paprastai pakanka dviejų ar trijų MMS
dozių per dieną, nes MMS taip pat gali dujinti gyvūnų skrandžius iki septynių
kartų didesnio kiekio per artimiausias valandas.
 

3.1 Smulkių gyvūnų protokolai
 
Smulkiems gyvūnams, pavyzdžiui, triušiams, jūrų kiaulytėms, paukščiams,
žiurkėnams ir t. t., Steffi Rein rekomenduoja naudoti CDS. Priklausomai nuo
gyvūno dydžio, sunkiais atvejais labai veiksmingi yra ½-4 lašai ir maždaug 3-5
kartus per dieną nuo vienos iki trijų savaičių. Kitais atvejais pakanka tų pačių
vienkartinių dozių du kartus per dieną per vieną ar dvi savaites.
 

3.2 Kačių ir mažų šunų protokolai
 
Katės
Remdamasi savo patirtimi, įgyta gydant kačių ataksiją ir kitas infekcines ligas,
ji sukūrė savo kačių gydymo protokolą. Jos CDS kačių protokolo dozės taip
pat tinka bet kokiems vėžiniams susirgimams. Iš klasikinio MMS katėms
pakanka ¼ lašo, kuris ruošiamas taip: aktyvuokite 1 lašą ir, palaukę 45
sekundes, įpilkite apie 20 ml vandens. Iš šio tirpalo švirkštu paimkite 5 ml ir
suleiskite vienkartinę dozę. Likusi dalis tiesiog nenaudojama gyvūnui.
 
Nedideliems skausmams malšinti
Skirkite 3 dozes per dieną. Pirmąsias dvi dozes pradėkite vartoti po 4 lašus
CDS (3000 ppm arba 0,3 proc.). Nuo trečiosios dozės kitas dozes didinkite po
vieną lašą, bet ne daugiau kaip 12 lašų. 3 vienkartinės dozės skiriamos ryte,
vidurdienį ir vakare arba taikomas intensyvus protokolas ir šios 3 dozės
skiriamos tik vienos valandos intervalu (panašiai kaip daktaro Andreaso
Kalckerio intensyvus protokolas). Taip galėtumėte efektyviau išnaudoti dieną
ir, pavyzdžiui, ryte duoti homeopatinių vaistų, o vakare taikyti intensyvų
protokolą ir į pašarą pridėti absorbentų. Kaip absorbentus naudojame



gydomąją žemę, ceolitą arba bentonitą, po maždaug ½ arbatinio šaukštelio į
pašarą.
 
Infekcinių ligų ir gyvybei pavojingų ligų, pvz., vėžio, atveju
Pradėkite nuo pirmųjų 3 dienų nuo 5-7 dozių per dieną. Pirmąsias dvi dozes
pradėkite nuo 4 lašų CDS, o nuo trečiosios dozės kaskart didinkite po 1 lašą,
iki 20 lašų (didžiausia dozė). Nuo ketvirtos dienos pradėkite vartoti tris kartus
per dieną per savaitę. Po to dar savaitę du kartus per dieną vartokite didžiausią
dozę.
 
Protokolai yra geros gairės, tačiau praktika parodė, kad geriausius rezultatus
galima pasiekti juos pritaikant konkrečiam gyvūnui.
 
Sergant tokiomis ligomis, kaip parvovirozė, kuri pasireiškia stipriu viduriavimu,
MMS ar CDS nereikėtų naudoti iš karto, bet reikėtų duoti vaistinės anglies. Tik
tada, kai viduriavimas praeina, galima duoti MMS ir CDS, bet tada, prašome,
atidėkite laiką ir vėl duokite vieną iš pirmiau minėtų absorbentų.



3.3 Vidutinių ir didelių šunų protokolai
 
Vienkartines CDS dozes galima padidinti nuo 1 ml iki 4 ml, o MMS - nuo ½
lašo iki ne daugiau kaip 2 lašų. Sergant infekcinėmis ligomis, Viduržemio jūros
regiono ligomis (pvz., leišmaniozė), vėžiu ir medžiagų apykaitos ligomis, Steffi
Rein rekomenduoja MMS arba CDS vartoti 2-3 kartus per dieną 3 savaites. Be
to, reikia atsižvelgti į tai, kad organizme yra daug toksinų, todėl prašome visada
kartu su maistu duoti absorbentą.
 

3.4 Arkliams skirti protokolai
 
Steffi pati mėgsta naudoti CDS žirgams. Ji pradeda nuo 4 ml vienos dozės, o
vėliau, priklausomai nuo arklio dydžio, gali padidinti iki 10-20 ml. Klasikinio
MMS kiekį reikia padidinti nuo 5 iki ne daugiau kaip 20-30 lašų. Nuo
mažiausio kiekio (4 ml CDS ir 5 lašai MMS) naudokite ne mažiau kaip 250 ml
vandens. Naudojant didesnes MMS dozes naudinga įlašinti 1-2 lašus DMSO.
Taip galima išvengti chloratų susidarymo (žr. skyrių DMSO). Vėlgi, ne taip
svarbu, kiek reikia didinti, bet kaip dažnai ir kaip ilgai duoti MMS arba CDS ir
ką dar galima padaryti gyvūnui. Kadangi arkliai negali vemti, čia net
neturėtume rizikuoti prieiti prie pykinimo ribos. Remdamasi savo patirtimi ir
pranešimais iš MMS gyvūnų grupės "Facebook", ji gali pasakyti, kad sunkias
ligas, tokias kaip kanopų vėžys, laminitas ir jo pasekmės, medžiagų apykaitos
ligos, alergijos, infekcinės ligos ir t. t., galima labai sėkmingai išgydyti taikant čia
jau minėtą procedūrą (duoti tris savaites po 2-3 kartus per dieną, tada padaryti
dviejų savaičių pertrauką ir vėl duoti tris savaites, vėl pradedant nuo mažiausio
kiekio). Vienam žirgui, kurį ji gydė nuo Laimo ligos, MMS davė tik vieną
savaitę, o jo kiekį padidino nuo 5 iki 20 lašų. Po MMS dozių buvo pastebėtas
reikšmingas pagerėjimas.
 
Nors Steffi yra didelė MMS gerbėja, ji niekada negydo izoliuotai viena
priemone ar metodu, o visada kompleksiškai. Tik taip galima užtikrinti, kad ne
tik akivaizdūs simptomai išnyks, bet ir bus surastos bei pašalintos tikrosios
priežastys.
 

3.5 Atrajotojų protokolai
 



Atrajotojams negalima gerti MMS ar CDS, nes vis dar nėra iki galo išaiškinta,
kiek gali būti sutrikdyta miškinio skrandžio žarnyno flora. Taip pat neaišku, ar
apskritai galime pasiekti kokį nors poveikį, nes dujos vėl išeina per raugėjimą
ten, kur jos pateko, arba gali būti net įkvėptos. Todėl šiuo metu avių, ožkų ir
galvijų gydymas vis dar priklauso specialistams, kurie jau turi pakankamai
patirties atliekant klizmas ir infuzijas. Tačiau tešmens uždegimus galime gydyti
patys, įlašinę 10 lašų MMS, užpylę jį 200 ml vandens ir šiuo tirpalu, pavyzdžiui,
švirkštu be adatos, praplauti tešmens pieno latakus.
 
Žaizdų gydymas
Ten, kur gyvūnas gali laižytis, mišinį visada ruoškite taip, tarsi duotumėte į
vidų. Kitu atveju galite sumaišyti 10-20 lašų MMS su 100-200 ml vandens. Jei ji
negali purkšti mišinio, mėgsta naudoti popierinę nosinaitę, kurią pamirko
tirpale ir kelias minutes laikė ant gydomos vietos. Jos nuomone, CDS nėra
tinkamas išoriniam gydymui, nes per greitai išsiskiria.
 
Ką daryti, jei negalite duoti gyvūnui MMS ar CDS ir vartoti jį
grietinėlėje ar mėsos sultinyje?
Tuomet išimties tvarka į vandenį galima įpilti tik natrio chlorito tirpalo
NaCIO2, kuris geriant aktyvuojasi su skrandyje esančia druskos rūgštimi ir
susidaro norimos chloro dioksido dujos. Tačiau tai yra uždelsta chloro
dioksido susidarymo forma, kurios negalima tiesiogiai palyginti su aktyvuotu
MMS. 1-5 lašai į 250-500 ml vandens arba 6-10 lašų į 1 litrą vandens būtų gera
rekomendacija.
 
Dažniausiai pasitaikančios MMS ir CDS naudojimo gyvūnams klaidos
Jei įpilta per mažai vandens, gali būti, kad ateityje gyvūnai MMS atmes dėl
skonio. Jei dozė yra per didelė ir prasideda viduriavimas ar vėmimas, gyvūnas
nebenorės priimti MMS, nes jis su tuo susijęs. Jei absorbentas nepridedamas ir
gyvūno būklė dar labiau pablogėja, tai taip pat gali lemti, kad ateityje MMS bus
atmesta. Vokiškai: Dievas žino, kad gyvūnai nėra kvaili!
 
Nors Steffi Rein, be energetinio gydymo, iš tikrųjų pirmenybę teikia ne tik
energinio gydymo, bet ir kitoms švelnioms priemonėms ir metodams,
pavyzdžiui, homeopatijai, Šiuslerio druskoms ir Bacho gėlėms, ji mėgsta dažnai
naudoti MMS/CDS. Atlikdama bioenergetinius tyrimus, ji paprastai išbando
visas galimas priemones, skirtas konkrečiam gyvūnui. Šiuo atveju bandymų
procedūros labai gerai parodė, kad MMS ir CDS gyvūnams yra tinkami ir
(arba) naudingi. Taip ji susidūrė su subtiliu jo poveikiu, kurį ilgainiui išmoko
įvertinti. Mūsų gyvūnų ligos ar nusiskundimai labai susiję su šeimininku ir jo



problemomis. Kartais šeimininko konflikto išsprendimas padeda išgydyti
gyvūno ligą. Todėl Steffi dažnai šeimininką ir gyvūną laiko vienu vienetu.
Daugiau apie tai rasite jos pačios svetainėje www.energetik-sr.de.
 
Vis daugiau veterinarijos gydytojų dirba su chloro dioksidu be didelio
triukšmo. Juk svarbiausia yra gelbėti gyvybes ir palengvinti kančias. Čia
pateikiamas neseniai apie tai viešai paskelbusio veterinarijos gydytojo
pranešimas, kuris pateko į valdžios institucijų nemalonę ir vėliau parodė
moralinę drąsą.



3.6 Veterinarijos gydytojas įsitikinęs, kad chloro
dioksidas
 
Žinomas Hamburgo veterinarijos gydytojas Dirkas Schraderis labai sėkmingai
gydo gyvūnus įvairiais būdais, taip pat ir chloro dioksidu. Grasinant 10 000
eurų bauda, jam buvo nurodyta nedelsiant nutraukti gydymą chloro dioksido
tirpalais. Tuomet jis perėjo į kontrataką ir pateikė prieštaravimą dėl šio
sprendimo. Gydymą chloro dioksidu jis naudojo iš dalies vietoj mažiau
veiksmingų ir brangesnių antibiotikų, bet iš dalies ir gyvūnams, kuriuos kitu
atveju būtų tekę eutanazuoti kaip beviltiškus ir nepagydomus. Įžūlus sveikatos ir
vartotojų apsaugos institucijos požiūris, jų profesinis neišmanymas ir galiausiai
draudimas gelbėti gyvūnus nuo mirties privertė J. Schraderį imtis aktyvios
veiklos. Hamburgo prokuratūrai jis pateikė baudžiamąjį skundą prieš vietos
valdžios institucijas dėl paprasto piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Jo
nuomone, kiekvienas gydytojas, esant neatidėliotiniems gydymo atvejams, gali
naudoti bet kokias priemones ir metodus, net ir nepatvirtintus.
 
Keletas įdomių motyvų ištraukų
"Ypač natrio chlorito ir chloro dioksido (MMS), vandenilio peroksido ir
hipochlorito (pvz., MMS2) atveju jau prieš kelis dešimtmečius imunologinių
fundamentinių tyrimų metu buvo nustatyta (ir iš dalies "apdovanota" Nobelio
premijomis), kad jie taip pat pasitaiko arba fiziologiškai gaminasi žmogaus ir
(arba) gyvūno ląstelėse, pavyzdžiui, karščiavimo reakcijos metu infekcijos,
vėžio ir kt. atveju. Oksidacinės medžiagos turi lemiamą pranašumą, kad
mikroorganizmai negali sukurti jokio atsparumo joms, o tai patvirtina
"evoliucijos" įžvalgumą. Žvelgiant iš kitos pusės, žmogaus ir (arba) gyvūno
ląstelės natūraliai toleruoja tam tikrą oksidacinių medžiagų kiekį, o
mikroorganizmai ar kiti antigenai (t. y. ligas sukeliantys patogenai) sunaikinami
esant daug mažesnei jų koncentracijai. (…)«
 
Tęskite:
 
"Atsižvelgiant į tai, dabartinė emocinga ir neteisinga "raganų medžioklė",
nukreipta prieš dešimtmečius plačiai naudojamą oksidatorių, yra faktiškai
nesuprantama. Administracinį įsakymą, už kurį gresia bausmė, galima apskųsti
tik dėl to, kad akivaizdžiai trūksta pagrindinės mokslinės informacijos. «
 
Man labai įdomu, kad be tokių užkietėjusių veterinarijos gydytojų kaip Dirkas
Schraderis, MMS ir chloro dioksidą sėkmingai naudoja ir alternatyviosios



medicinos ir (arba) energijos terapijos specialistai, dirbantys su gyvūnais. Vien
tik poveikis atrodo įtikinamas!
 
Faktai:
- Veterinarijos gydytojas pateikė baudžiamąjį skundą dėl MMS draudimo



4. MMS žiniasklaidos masalas
 
Iki 2014 m. balandžio mėn. vokiškai kalbančiose šalyse buvo išleista daugybė
knygų apie MMS ir apie pusė milijono ar milijonas žmonių, kurie jau buvo apie
ją girdėję arba ja naudojosi. Nepaisant to, tai buvo veikiau vidinis patarimas
tarp vidinių asmenų. Norime tai pakeisti, todėl parėmėme Leo Koehofą iš
leidyklos "Jim Humble Verlag" organizuojant 2014 m. Hanoveryje vykusį
"Sveikatos dvasios kongresą".
 
Renginys buvo labai sėkmingas, jame apsilankė daugiau nei 1 000 lankytojų.
Staiga susidomėjo ir žiniasklaida, kelios televizijos stotys atvyko į kongresą ir
davė interviu. Pirmosiose ataskaitose buvo perspėjama dėl MMS, tačiau jose
taip pat buvo leista kongreso dalyviams išsakyti savo nuomonę. Vienas dalyvis
papasakojo, kad jo navikas sumažėjo 90 proc. vos per tris mėnesius nuo MMS
vartojimo (NDR ataskaita).
 
Dėl to MMS susidomėjo visa Vokietija. Ir štai - žiniasklaidoje (ARD Report,
ARD Kontraste, RTL Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel
online, T-Online, NDR Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) iš karto buvo
paskelbtas aštresnis prieš MMS nukreiptas tonas. Įdomu tai, kad skirtingų
televizijų, internetinės ir spausdintinės žiniasklaidos priemonių žurnalistai,
norėdami pasmerkti aktyvius kalbėtojus, visuomet vartojo tas pačias frazes,
netiesą, nepagrįstus kaltinimus ir senus balandėlius.
Šie neteisingi pranešimai tikriausiai buvo viena iš priežasčių, kodėl žmonės
metų žodžiu išrinko "melagingą spaudą". Nebeliko jokių abejonių, kad
vadinamieji kokybiški žurnalistai atliks nepriklausomus tyrimus atvirai. Tai
buvo sutarties nutraukimo atvejis ir vienas nurašytas nuo kito. Dėl šios
priežasties čia atskiri priekaištai turi būti pateikiami atsižvelgiant į įskaitomus
faktus, kad kiekvienas galėtų susidaryti savo nuomonę apie MMS. Mes
remiamės atvirumu, o ne propaganda.
 
Faktai:
- Žiniasklaidos rietenų prieš MMS rinkinys
- 2014 m. sveikatos kongresas "Sveikatos dvasia
- "Sveikatos dvasia" kongresas 2015



4.1 Kaltinimas, kad MMS yra toksiškas chloro baliklis
 
Jei "Vikipedijoje" ieškosime termino "chloro baliklis", įdomu tai, kad pateksime
tiesiai į grynąjį chlorą, o ne į įrašą apie chloro dioksidą, taip pat ne į MMS
pradinę medžiagą - natrio chloritą. Tačiau neprofesionalas negali atskirti tokių
subtilybių!
 
Apibrėžimas: Hamburgo universiteto duomenimis, chloro baliklis, dar
žinomas kaip chloro balinimo šarmai arba Javello šarmai, gaminamas į
praskiestą natrio hidroksido tirpalą pridedant (elementinio, t. y. gryno) chloro.
 
Tačiau MMS naudojimo protokoluose tikrai nenaudojamas chloro
baliklis! Nei natrio chlorito žaliava, nei MMS veiklioji medžiaga - chloro
dioksidas - pagal apibrėžimą nėra chloro baliklis!
 
Be to, natrio chlorito tirpalas imamas ne pats savaime, o tik aktyvuojant
rūgštimi susidaręs chloro dioksidas. Chloro dioksidas jau daugiau kaip 100
metų naudojamas geriamajam vandeniui - mūsų svarbiausiam maisto
produktui - sterilizuoti, o vaisiai ir daržovės, taip pat mėsa ir žuvis juo
sterilizuojami jau daugelį metų ir ilgiau išsilaiko (JAV). Jo net nereikia vėl
filtruoti ar plauti nuo maisto produktų. Pavyzdžiui, pieno produktų, alaus ir
vyno perdirbimo įmonėse vamzdžiai tarp atskirų gamybos partijų yra
sterilizuojami ir valomi.
 
Todėl jis nekenkia nei mūsų maistui, nei jį vartojantiems žmonėms ir
gyvūnams. Chloro dioksido tirpalų netoksiškumas geriant pakankamai įrodytas
tarptautiniu mastu pripažintais PSO ir EPA tyrimais (žr. toliau). Jau Paracelsas
teigė, kad nuodus padaro dozė. Toksiškumo palyginimas aiškiai rodo, kad
chloro dioksidas iš tiesų yra daug mažiau toksiškas nei nikotinas, kava ir
aspirinas.
 
Faktai:
- Uni Hamburg, chloro baliklio apibrėžimas
- Vikipedijos įrašas apie chloro dioksidą
- Vikipedijos įrašas apie natrio chloritą
- Vikipedijos įrašas apie chlorą
- Chloro dioksido toksiškumas
 
Vikipedijos įrašas apie chloro dioksidą



"Aukštesnieji organizmai yra palyginti nejautrūs chloro dioksido
patekimui į organizmą prarijus. Pavyzdžiui, atlikus tyrimą su žmonėmis,
dešimčiai sveikų vyrų, vieną kartą išgėrus 24 mg chloro dioksido viename litre
arba 2,5 mg chlorito 500 ml vandens, jokių neigiamų pokyčių nenustatyta. Tai
yra atitinkamai dešimt ir šimtą kartų daugiau nei Vokietijoje nustatytos
didžiausios geriamojo vandens valymo vertės - 0,2 mg litre geriamojo vandens.
«
 
Faktai:
- Vikipedijos įrašas apie chloro dioksidą
 
PSO tyrimas dėl per burną suvartojamo chloro dioksido
1982-1984 m. atliktas PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos) tyrimas, kurio
metu dešimt vyrų dvylika savaičių, t. y. tris kartus ilgiau nei Jimo Humble'o
MMS-1000 protokolas, gerdami vandeninį chloro dioksido tirpalą, vartojo
įvairias dozes. Buvo stebimas kraujospūdis, kvėpavimo dažnis, pulsas ir burnos
temperatūra, atliekami EKG ir išsamūs kraujo bei šlapimo tyrimai.
Rezultatas: reikšmingo šalutinio poveikio nenustatyta!
 
Faktai:
- PSO tyrimas dėl per burną suvartojamo chloro dioksido
 
EPA tyrimai dėl per burną suvartojamo chloro dioksido
Amerikos aplinkos apsaugos agentūra (EPA) taip pat užsakė atlikti daugybę
tyrimų su žmonėmis ir gyvūnais apie chloro dioksido vandeninių tirpalų
vartojimo per burną pasekmes arba apibendrino juos iš literatūros.
 
Rezultatas: net šimtaprocentinė ClO2 koncentracija, kuri pagal įstatymus
leidžiama geriamajame vandenyje, neturėjo jokio neigiamo poveikio žmonėms
ir gyvūnams.
 
Faktai:
- EPA tyrimai dėl per burną suvartojamo chloro dioksido
 
Išvada: Kas kaip tariamas žmonių gynėjas ar kritiškas žurnalistas vis dar
vadina MMS, natrio chloritą ar chloro dioksidą "nuodingu chloro balikliu",
sąmoningai meluoja ir ignoruoja turimus tarptautinius tyrimus apie chloro
dioksido netoksiškumą geriant!
 
Nei MMS, nei pradinė medžiaga natrio chloritas, nei tikroji veiklioji medžiaga
chloro dioksidas nėra chloro baliklis! Šia klastinga ir sąmoninga painiava



norima suklaidinti naujokus ir nespecialistus, kad jie iš tikrųjų gydytųsi
pavojingu chloro balikliu, o ne netoksišku chloro dioksidu, kad paskui dėl
atsiradusios žalos būtų galima kaltinti MMS bendruomenę!
 
Tai atitinka tyčinio pasikėsinimo padaryti kūno sužalojimą požymius!



4.2 Teiginys, kad MMS yra neveiksminga
 
Visuose chemijos vadovėliuose teigiama, kad chloro dioksidas yra geriausias
virusų ir bakterijų naikintojas pasaulyje. Kodėl, remiantis pirminiais Jimo
Humble'o samprotavimais, kažkas, kas, kaip žinoma, patikimai naikina visus
ligas sukeliančius mikrobus už organizmo ribų, negalėtų to daryti organizme?
Dešimtys tūkstančių teigiamų atsiliepimų, įskaitant licencijuotų gydytojų
atsiliepimus, rodo visai kitokį vaizdą. Teigiama tik apie neveiksmingumą, tačiau
nepateikiama jokių patikimų įrodymų.
 

4.2.1 Ugandos maliarijos tyrimas
 
2012 m. pabaigoje Raudonojo Kryžiaus stotyje Ugandoje atliktą maliarijos
tyrimą dokumentavo trys nepriklausomos tarptautinės kamerų grupės. Per
keturias dienas buvo ištirtas 781 žmogus, iš kurių 154 buvo užsikrėtę maliarija.
Pirmiausia infekcija buvo nustatyta įprastiniu greituoju maliarijos testu, o po to
kiekvienas teigiamas įtariamas atvejis buvo aiškiai patvirtintas kraujo tyrimu per
mikroskopą.
 
Kai kurie iš jų buvo užsikrėtę dviem iš penkių galimų maliarijos sukėlėjų.
Visiems suaugusiesiems buvo duota vienkartinė 18 aktyvuotų lašų dozė, o
visiems vaikams - 9 aktyvuoti MMS lašai. Po 24 valandų tik vienuolikai iš 154
įrodytų maliarijos ligonių buvo nustatytas teigiamas maliarijos testas. Visi kiti
buvo be simptomų ir simptomų. Vienuolika vis dar užsikrėtusiųjų teigė, kad ne
viską išgėrė arba iškart po išgėrimo vėmė.
 
Prižiūrint jiems buvo suleista antra tokia pati dozė, ir kitą dieną jie visi taip pat
buvo be maliarijos. Tačiau televizijos reportaže buvo suabejota šiuo gerai
dokumentuotu maliarijos tyrimu. Buvo teigiama, kad nėra įrodymų, jog MMS
per 24 valandas išgydo maliariją, nes nedalyvavo nė vienas gydytojas, kuris
galėtų tai patvirtinti. Šį teiginį galima visiškai paneigti parašais ir nuotraukomis.
Kita vertus, televizijos reportaže buvo pripažinta, kad po MMS vartojimo visi
maliarija sergantys pacientai iš tikrųjų buvo be simptomų. Kaip tai turėjo
nutikti? Iki šiol ortodoksinė medicina per tokį trumpą laiką nepadeda
pacientams, sergantiems maliarija, atsikratyti ligos simptomų.
 

4.2.2 Klinikinis dioksichloro naudojimas



 
Dioksichloras yra medžiaga, kuri, veikdama atominį deguonį, naikina grybelius,
bakterijas ir virusus. Atlikus daugybę bandymų, šis produktas buvo toliau
tobulinamas ir optimizuojamas tiek jo gamybos forma, tiek poveikis, glaudžiai
bendradarbiaujant Bradfordo tyrimų instituto mokslininkams su Stanfordo
universitetu, Nacionaliniu vėžio institutu (NCI) ir Mayo klinikomis. Šio
deguonies preparato veiksmingumas įrodytas daugiau kaip 50 000 infuzijų
įvairioms indikacijoms visame pasaulyje. Veiklioji dioksichloro medžiaga, kaip
rodo pavadinimas, yra chloro dioksidas.
 
Citata iš Seegarteno klinikos Šveicarijoje:
"Gripas, I ir II herpesas, hepatitas B, Epstein-Barr, citomegalovirusas, poliomielitas,
toksoplazmozė ir tuberkuliozė. Dioksichloras taip pat buvo sėkmingai naudojamas
virusinėms mikozėms, tokioms kaip Candida albicans ir Mycoplasma, kraujo parazitams
ir pleomorfinėms bakterijoms, kurios paprastai būna daugybinių alergijų metu, gydyti.
Tolesnės taikymo sritys - tolesnis gydymas po ilgalaikio antibiotikų vartojimo ir jų sukeltos
žalos, pavyzdžiui, lėtinio nuovargio sindromo (CFS, Epstein-Barr, HHV-6 viruso).
Įtikinama gydymo dioksichloru sėkmė Europoje ir JAV išplėtė indikacijų sąrašą, į jį
įtraukdama ne tik jau minėtas, bet ir kitas ligas: gingivitą, imuninės sistemos silpnumą,
cistinę fibrozę, pasikartojančią pneumoniją ir bronchų pneumoniją su pasikartojančiomis
infekcijomis. «
 
 



4.2.3 ES patvirtintas natrio chloritas kaip vaistinis
preparatas
 
Nuo 2013 m. birželio 19 d. natrio chloritas įregistruotas kaip vaistas Bendrijos
retųjų vaistų registre numeriu EU/3/13/1139. Remiantis pateiktu tyrimu,
atrodo, kad jis stabdo ALS (amiotrofinės šoninės sklerozės) progresavimą
gydant šią ligą.
 
Vikipedijoje rašoma:
"Natrio chloritas trikdo makrofagų, kurie yra imuninės sistemos dalis ir dalyvauja
uždegiminiuose procesuose, funkciją. Manoma, kad reta liga amiotrofinėšoninė sklerozė
(ALS) susijusi su pernelyg dideliu makrofagų aktyvumu, dėl kurio padidėja citokinų,
pažeidžiančių galvos ir nugaros smegenų nervines ląsteles, kiekis. JAV[10] ir ES[11] natrio
chloritui, skirtam ALS gydyti, suteiktas retųjų vaistų statusas, todėl farmacijos įmonėms tai
naudinga, nes vaistas gali būti patvirtintas. «
 
Nemanau, kad prie to galima ką nors pridurti.
 

4.2.4 Sėkmingi ŽIV/AIDS atvejai
 
Dr. Klausas Schusterederis, pirmasis gydytojas, bendradarbiaudamas su
Centrinės Afrikos Respublikos sveikatos priežiūros institucijomis, atliko chloro
dioksido poveikio ŽIV/AIDS sergantiems pacientams tyrimą. Nors daktaras
med. Klausas Šusterederis (Klaus Schustereder) atsiriboja nuo daugelio Jimo
Humble'o gydymo pažadų, jis pripažįsta gydomąjį chloro dioksido poveikį
gydant ŽIV/AIDS.
 
Jis pasisako už išsamų klinikinį tyrimą bendradarbiaujant su vyriausybinėmis
agentūromis, kad būtų geriau suprastos chloro dioksido galimybės gydyti
epidemines ligas. Be to, Dr. med. Schusterederis ragina atlikti farmakologinius
tyrimus, kad būtų galima išsiaiškinti chloro dioksido veikimo būdą.
 
Šiame interviu daktaras Schusterederis paaiškina, kodėl Afrikai reikia terapinių
metodų, kurie atitiktų šiuos kriterijus: Efektyvumas, netoksiškumas,
ekonomiškumas ir kultūrinė integracija. Pasak Šusterederio, chloro dioksidas
atitinka šiuos kriterijus, todėl jis mano, kad ši priemonė gali padėti daugeliui
žmonių Trečiojo pasaulio šalyse.
 

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


Jungtinių Valstijų Sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų departamento
Nacionalinis sveikatos institutas (NIH) paskelbė chloro dioksido naudojimo
donorų kraujui valyti tyrimą, kuris šį poveikį patvirtino ir laboratorijoje. Visų
pirma buvo tiriamas chloro dioksido (MMS) poveikis AIDS virusams. Buvo
naudojami du 15 proc. pieno rūgšties ir maždaug 2,8 proc. natrio chlorito
pradinio tirpalo praskiedimai. Praskiestas 1:150 tirpalas parodė reikšmingą, bet
ne visišką ŽIV-1 pašalinimą, o 1:100 praskiestas pradinis tirpalas per penkias
minutes in vitro pašalino šimtą procentų kraujyje esančių AIDS virusų.
 
Išvada: Jimo Humble'o skelbiamas plačiajuostis MMS veiksmingumas sergant
įvairiomis ligomis yra daugiau nei pakankamai įrodytas tyrimais ir patirties
ataskaitomis!
 
Faktai:
- maliarijos tyrimas
- Tyrimas dioksichloras
- Seegarteno klinika Šveicarija
- ES patvirtintas natrio chloritas kaip vaistinis preparatas
- Vikipedijos įrašas apie natrio chloritą
- Sėkmingi ŽIV/AIDS atvejai Afrikoje
- Nacionalinis sveikatos institutas, "Chloro dioksidas naikina AIDS/ŽIV virusus
- Kraujo dezinfekavimo chloro dioksidu patentas
- Knyga MMS kliniškai išbandyta



4.3 Kaltinimas, kad MMS yra grynas pinigų darymas
 
Klasikinis MMS rinkinys kainuoja nuo 15 iki 25 eurų ir paprastai tarnauja
dvejus-trejus metus. Kas nori praturtėti stebuklingais vaistais, paprastai ima
gerokai didesnes sumas, pavyzdžiui, šiuo metu už hepatito C išgydymą naujai
sukurtu vaistu vienam ligoniui tenka 200 000 eurų. Suteikti melagingą viltį
sunkiai sergančiam žmogui dėl to būtų ir yra aukščiausio laipsnio amoralumas.
Jimas Humble'as savo žinias žmonijai suteikė nemokamai, išleisdamas pirmąją
nemokamą knygą, ir gyvena tik iš aukų ir pajamų, gautų pardavus kitas jo
knygas.
 
Buvau jį aplankęs du kartus. Kai pirmą kartą lankiausi Dominikos
Respublikoje, jis gyveno už trijų valandų kelio nuo bet kurios turistinės vietos,
tarp vietinių gyventojų lūšnynų. Jo gyvenamosios vietos įrangos nebūtų galima
apibūdinti pakankamai spartietiškai. Net jaunimo nakvynės namai prieš 50
metų buvo geriau įrengti. Iki šiol jis neturi automobilio. Taip pat ir mano
antrojo vizito Meksikoje metu gyvenamąją vietą galima apibūdinti kaip
paprastą ir nesudėtingą. Iki šios dienos ant jo nemačiau jokių prabangos daiktų
ar simbolių. Nuo pat atradimo jis visus savo pinigus skyrė šių žmonijai labai
svarbių gydomųjų žinių sklaidai.
 
Išvada: Nėra jokių įrodymų, kad Jimas Humble'as dėl MMS būtų tapęs
turtingu žmogumi, kuris dabar gyventų prabangiai.
 
Faktai:
- Knyga Gydymas yra įmanomas, Dr. Andreas Kalcker
- Straipsnis Hepatito C vaistas Sovaldi (...), Spiegel online



4.4 Kaltinimai dėl Džimo Kuklaus ir scientologijos
 
Taip, Jimas Humble'as mėgsta rodytis su baltu kostiumu ir balta skrybėle su
larimaro akmeniu kaip savo prekės ženklu. "Spektaklis turi tęstis", - jis yra
tikras amerikietis. Ir taip, jis buvo su scientologais beveik nuo pat pradžių.
Tuomet tai buvo judėjimas, kuris naudojo Rono L. Hubbardo naujoviškus
metodus (dianetiką), kad išvalytų žmogaus protą nuo traumų, baimių ir
klaidingo programavimo iš šio ir ankstesnių gyvenimų. Rezultatas - laisvi ir
nemanipuliuojami žmonės.
 
Vėliau šis judėjimas buvo infiltruotas ir dabar turi "pinigų ir smegenų plovimo
sektos" įvaizdį. Negaliu to galutinai įvertinti, nes nesu sąmoningai susidūręs su
šia asociacija ar jos nariais. Tačiau labai domėjausi knyga ir DVD apie
dianetiką, kurie, mano manymu, yra labai įdomūs ir be ideologijos. Klausiau
Jimo apie tai ir jis atvirai atsakė į kiekvieną klausimą.
 
Kai šioje organizacijoje prasidėjo neigiami pokyčiai, pavyzdžiui, nuolatinis
iškritusiųjų persekiojimas, jis, kaip ir daugelis kitų tuo metu, paliko
scientologus. Jam šis skyrius jau tris dešimtmečius (!) yra visiškai uždarytas. Per
MMS mokymus, taip pat per visus kitus susitikimus Džimas nė karto pats
nekėlė temų iš scientologijos srities ir nenaudojo jokių manipuliavimo protu
metodų. Tai galiu neabejotinai patvirtinti. Jis iš tiesų yra paprastas senas vyras
su patrauklia ir draugiška šypsena.
 
Išvada: Pasaulinis MMS judėjimas neturi nieko, bet ir visiškai nieko bendro su
scientologija. Ar tikrai svarbu, ką žmogus dėvi ar dėvėjo? O gal šie asmeniniai
šmeižtai skirti tik tam, kad žiūrovai (scientologijos stalčius) negalėtų nagrinėti
tikrosios krypties turinio ir teiginių?
 
Faktai:
- Knyga Dianetika. Žmogaus proto vadovas
- DVD Kaip naudotis dianetika



4.5 Kaltinimas Pradžios II bažnyčia
 
Kai Džimas mokė daugybę MMS savanorių keliose Afrikos šalyse, jis nuolat
susidurdavo su tomis pačiomis grėsmėmis. Daugelis Afrikos šalių yra politiškai
nestabilios ir beveik visada vienoje pusėje yra ginkluoti sukilėliai, o kitoje -
vyriausybės pajėgos. Kad ir kas šiame žaidime būtų geriečiai ir blogiečiai, kartas
nuo karto jis ir jo pagalbininkai buvo laikomi vyriausybės arba sukilėlių šnipais
ir jiems buvo grasinama mirtimi, grasinant ginklu. Tuo metu jis taip pat
pastebėjo, kad žmones, turinčius tarptautinių religinės pagalbos organizacijų
(Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio) pažymėjimus, nuo tokių
įtarimų dažnai apsaugodavo vien jų pažymėjimai.
 
Taigi jis įkūrė "Genezės II" bažnyčią ir išdalijo savo pagalbininkams atitinkamas
asmens tapatybės korteles - tai visai neblogai pasiteisino. Kadangi daugelyje
šalių už laisvą nepatvirtintų priemonių platinimą gali būti teisiškai baudžiama,
MMS sterilizuotas vanduo buvo be ceremonijų pervadintas sakramentu (kaip,
pavyzdžiui, vaflis ar šventintas vanduo), kad būtų teisiškai apsaugotas
platinimas ir platintojas.
 
Tuo tarpu beveik visi jo pasaulinio MMS judėjimo pasekėjai perėmė šią idėją ir
prisijungė prie jo "bažnyčios", nors jų šalyje tokios grėsmės neegzistuoja. Todėl
tai, ką mes įsivaizduojame po bažnyčia šioje šalyje, niekaip negalioja. Tai nėra
susiję su religija, nes kiekvienas gali pasilikti savo ankstesnius įsitikinimus. Tai
greičiau laisva bendraminčių asociacija. Vienintelis prisipažinimas, kad taptum
nariu, yra toks: "Būk geras ir daryk gera". Jau ir jūs esate prisijungę. Nėra jokio
formalizmo ir biurokratijos.
 
Žmonės, apmokyti MMS, turi reverendų statusą. Jei apmokysite arba
konsultuosite minimalų skaičių žmonių, naudodami MMS, galite tapti sveikatos
ministru. Tie, kurie peržengia šias ribas, veda mokymus ar kitaip svariai
prisideda prie judėjimo, paskelbiami vyskupais. Šie titulai nesuteikia jokios
realios hierarchijos, teisių ar pareigų, o dauguma jų net nenaudoja, o jei ir
naudoja, tai su šypsena. Visi vieni į kitus žiūri kaip į lygiaverčius, o tai, ką jie
daro ar nedaro, priklauso nuo jų pačių.
 
Niekada per visus šiuos metus man niekas nesakė, ką turėčiau ar neturėčiau
daryti, ką turėčiau ar neturėčiau sakyti. Kiekvienas prisideda tiek, kiek gali ar
nori, kad būtų pasiektas bendras tikslas - kiekvienas šios planetos gyventojas
sužinotų apie MMS arba chloro dioksido teikiamas sveikatos galimybes.



Tuomet paliekame kiekvienam pačiam spręsti, ką jis nori daryti su šiomis
žiniomis, ir padedame kiekvienam, kuris nori sužinoti daugiau. Be to, iš šios
"bažnyčios" galima bet kada ir be jokių problemų išeiti - Džimas tam teikia
didelę reikšmę.
 
Ar taip pat norite prisidėti prie to, kad šis judėjimas sėkmingai pasiektų savo
tikslus? Tai galite padaryti jau dabar, kalbėdami apie MMS ir platindami šią e.
knygą. Žinoma, aukos visada laukiamos!



4.6 Klausimai žiniasklaidai - MMS veiksmingumas
 
Nesvarbu, kokią temą tyrinėjate, visi dalykai turi ir privalumų, ir trūkumų
šiame dvilypume. Pranešimai apie MMS akivaizdžiai atrodo taip, kad, viena
vertus, pateikiami neteisingi kaltinimai dėl galimų trūkumų, kita vertus, tiesiog
sąmoningai išgalvojami dalykai arba jie sumaišomi. Tačiau, kita vertus,
sąmoningai ignoruojami ir slepiami sėkmės ir teigiami rezultatai, kuriuos MMS
daug kartų įrodė. Akivaizdu, kad taip siekiama sąmoningai sukelti neigiamą
emocinę žiūrovų ar skaitytojų reakciją. Tai vadinama nebe nepriklausoma
žurnalistika ar atviru reportažu, o tiesiog propaganda.
 
Grįžkime prie faktų ir keleto nepatogių kontrklausimų šiems žiniasklaidos
atstovams.
 

4.6.1 Kur pateikiamos ataskaitos apie dioksichlorą?
 
Atliekant daugybę bandymų, dioksichloras (veiklioji medžiaga - chloro
dioksidas) buvo toliau tobulinamas ir optimizuojamas tiek gamybos forma, tiek
poveikis, glaudžiai bendradarbiaujant Bradfordo tyrimų instituto ir Stanfordo
universiteto, Nacionalinio vėžio instituto (NCI) ir Mayo klinikų
mokslininkams. Šio deguonies preparato veiksmingumas įrodytas daugiau kaip
50 000 infuzijų įvairioms indikacijoms visame pasaulyje. Kodėl apie šį didelio
masto klinikinį chloro dioksido vartojimo į veną tyrimą ir jo sėkmę niekur
nepranešama? Galbūt tam, kad ir toliau galėtų teigti, jog nėra jokių klinikinių
chloro dioksido tyrimų?
 
Faktai:
- Tyrimas dioksichloras



4.6.2 MMS prieš ALS patvirtinta ES!
 
Apie juokingus įžymybių ir tų, kurie mano, kad jie tokie yra, statymus ant ledo
kibiro 2014 m. plačiai pranešėte televizijoje ir internete. Kai žmonės ant galvos
išpylė kibirą ledinio vandens, jūs laikėte į jį nukreipę kameras, ir šie žemo lygio
savęs parodymai ištisas savaites patekdavo net į vakaro žinių laidas.
 
Viskas esą buvo inicijuota siekiant surinkti aukų taip skubiai reikalingiems ALS
tyrimams. Tačiau apie tai, kad JAV ir ES jau yra patvirtintas perspektyvus
vaistas nuo ALS, būtent MMS/natrio chlorito pagrindu, kurį jūs taip
kritikuojate, nepasakote ir neparašote nė žodžio. Kodėl gi ne? Ar esate aklas
viena ar net abiem akimis?
 
Faktai:
- ES patvirtintas natrio chloritas kaip vaistinis preparatas
 
 
4.6.3 Chloro dioksido patentai sveikatos priežiūros sektoriuje
 
Atlikus nedidelį tyrimą paieškos sistemose ir mūsų MMS šeimoje, paaiškėja vis
daugiau patvirtintų farmacijos produktų, kurių pagrindą sudaro chloro
dioksidas.
 
Pavyzdžiui, JAV patvirtintą "Ciderm SP" purškalą, skirtą gyvūnų žaizdoms
dezinfekuoti, galima įsigyti iš "Frontier Pharmaceutical Inc." iš Melvilio, NY
11747 (www.cidermsp.com).
 
1977 m. liepos 12 d. patentas US-4035483 dėl natrio chlorito kaip
netoksiškos antiseptinės priemonės naudojimo. Tekste teigiama, kad jis
naudingas nudegimams ir kitoms žaizdoms gydyti bei infekcijoms
gydyti, nesutrikdant natūralaus regeneracijos proceso.
 
1988 m. vasario 16 d. patentas US-4725437, išduotas Vokietijos bendrovei
"Oxo Chemie", susijęs su Heidelbergo daktaro Friedricho W. Kühne's išrasta
medžiaga, pavadinta oksoferinu. Įmonei pavyko jį parduoti už 45 mln. JAV
dolerių vienai Amerikos įmonei, kuri pakeitė pavadinimą į WF-10, kurį
patvirtino FDA.
 
1955 02 08 patentas US-2701781, susijęs su antiseptinio tirpalo, skirto
bendram klinikiniam naudojimui, prekyba.

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


 
1991 m. gegužės 28 d. patentas US-5019402, išduotas bendrovei "Alcide",
skirtas prekiauti produktu, kurio sudėtyje yra chloro dioksido, skirto
kraujui ir kraujo produktams dezinfekuoti. Šiandien jis daugiausia
naudojamas transfuzijos srityje, kad būtų išvengta infekcijų. Sveiki, palaukite
minutėlę: kraujas yra mūsų gyvybinis kraujas ir jis apdorojamas chloro
dioksidu, nepadarant jokios žalos? Tada tai negali būti taip pavojinga, ar ne?
 
1998 m. lapkričio 3 d. patentas US-5830511, skirtas prekiauti produktu, kurio
sudedamoji dalis yra natrio chloritas ir kuris skirtas imuninei sistemai
stimuliuoti. Ši premija skirta bendrovei "Bioxy Inc.", kuri naudojama
gyvūnams kaip pašarų papildas, dėl kurio sumažėja mirtingumas, azoto
išsiskyrimas, sumažėja antibiotikų ir skiepų poreikis, pagerėja gyvūnų
sveikata, nes sustiprėja imuninė sistema.
 
1999 05 01 patentas US-5855922, išduotas bendrovei "BioCide
International", skirtas prekiauti produktu, naudojamu blogai gyjančioms
arba nebrandžioms lėtinėms žaizdoms ir kitoms odos ligoms gydyti.
Tokia patirtis taip pat buvo nustatyta, kai kojos buvo atviros daugelį metų
(dažniausiai diabetikams).
 
2000 m. rugpjūčio 8 d. patentas US-6099855 dėl produkto, naudojamo kaip
imuninės sistemos stimuliatorius, komercializavimo, išduotas bendrovei "Bioxy
Inc." Šis produktas skirtas gyvūnų sveikatai gerinti, maisto panaudojimui
gerinti, mirtingumui mažinti, priklausomybei nuo antibiotikų ir skiepų
mažinti ir bendrai sveikatai gerinti dėl pagerėjusios imuninės būklės.
 
1981 m. spalio 20 d. patentas US-4296102, išduotas Felipe Lazo, Meksiko
miestas, dėl produkto, skirto žmonių amebinės dizenterijos kontrolei geriant
chloro dioksidą, pateikimo į rinką.
 
2001 m. birželio 26 d. patentas US-6251372 B1, išduotas bendrovei "Procter
& Gamble" už produkto, skirto burnos kvapo iš burnos profilaktikai,
pardavimą.
 
1989 m. liepos 25 d. "Oxo" išduotas patentas US-4851222, skirtas prekiauti
kaulų čiulpų regeneracijos produktu. Fenomenalu!
 
1988 m. balandžio 2 d. patentas US-4737307, kuriuo prekiaujama produktu,
skirtu kovai su bakterijomis, grybeliais ir virusais sergant odos ligomis.
 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5019402.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5830511.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5855922.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6099855.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6251372.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4737307.pdf


1982 03 02 patentas US-4317814, išduotas Felipe Lazo iš Meksikos, skirtas
medikamentui, skirtam odos nudegimams gydyti, komercializuoti.
 
1993 m. spalio 12 d. patentas US-5252343, išduotas bendrovei "Alcide" už
produkto, skirto bakterinių infekcijų, ypač mastito, profilaktikai ir
gydymui, naudojant iki 1 000 ppm chloro dioksido, pardavimą.
 
Patentas US-5877222, skirtas AIDS sukeltos demencijos gydymui.
 
Patentai US-8029826B2 ir US-7105183B2, abu skirti neurodegeneracinėms
ligoms gydyti.
 
Vengrijoje Budapešto technologijų ir ekonomikos universiteto mokslininkų
grupė, vadovaujama profesoriaus Zoltáno Noszticziuso, ir Jósa András klinika
sukūrė ir užpatentavo patvirtintą nereceptinį medicininį chloro dioksido tirpalą
(300-1 200 ppm). Jis sako: "Solumium (chloro dioksidas) yra viena veiksmingiausių
dezinfekavimo priemonių. Jis naikina visus ligų sukėlėjus, tokius kaip bakterijos, grybeliai,
pirmuonys ir virusai, ir viskas be žalos, nėra jokio žinomo šalutinio poveikio.
"Naudojimo sritys: opaligė, herpesas, odos pažeidimai, atviros žaizdos,
šlapimo pūslės infekcijos, odos infekcijos, grybelinės odos infekcijos, MRSA,
gerklės skausmas, gingivitas, periodonto ligos, blogas burnos kvapas, dantų
skausmas, dantų šaknų kanalai, burnos chirurgija, užkrečiamos burnos ligos,
užgulta nosis, tonzilitas, niežulys, sloga, makšties prausikliai ir klizmos
(patentai: EP2069232; US-8512671; CN101605720).
 
Šis patentų sąrašas toli gražu nėra baigtinis. Jei radote daugiau patentų,
atsiųskite mums jų.
 
Faktai:
- Nuorodos į patento specifikacijas pagrindiniame puslapyje
- Solumium, be recepto parduodami vaistai su chloro dioksidu
- Chloro dioksido kaip vietinio antiseptiko tyrimas
 

4.6.4 JAV kariuomenė: MMS nuo Ebolos sėkmingai
veikia!
 
Pasaulyje aktyviai veikianti "Johnson & Johnson" grupė per savo
patronuojamąją įmonę "ClorDiSys Systems" prekiauja patentu, pagrįstu chloro
dioksidu, skirtu patalpoms ir medicininei įrangai dezinfekuoti.

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


 
JAV kariuomenės interneto svetainėje www.army.mil veiklioji medžiaga
chloro dioksidas pateikiama taip:
"Chloro dioksidas yra geltonai žalios spalvos dujos, kurių kvapas panašus į chloro
baliklio, bet kitaip jos labai skiriasi. " Aha, vadinasi, jei galite užsidirbti
pinigų, labai gerai žinote, kuo skiriasi chloro dioksidas nuo chloro baliklio!
 
"ClorDiSys" didžiuojasi galėdama padėti kovoti su Ebolos viruso plitimu Afrikoje, - sakė
"ClorDiSys Systems" technologijų vadovas Markas Czarneski.
 
"Chloro dioksidas yra plataus veikimo spektro biocidas, naikinantis sporas, bakterijas,
virusus ir grybelius. Iki šiol nenustatyta nė vieno patogeno, kuris būtų atsparus
ClO2. Jis veiksmingai naudojamas prieš bakterijų sporas, kurias sunaikinti daug sunkiau
nei tokius virusus kaip Ebola", - praneša daktaras Christopheris Doona.
 
Taigi, dabar vėl esminis Jimo Humble'o klausimas: jei chloro dioksidas gali
saugiai sunaikinti visus šiuos mikrobus už organizmo ribų - taip, net Ebolos
viruso sukėlėjus - kodėl jis negalėtų to paties padaryti organizmo vandenyje (t.
y. kraujo plazmoje ir intersticiniame skystyje)? Vienas Afrikos gydytojas iš
mūsų pasaulinės MMS šeimos jau sėkmingai gydo Ebolos virusu sergančius
žmones. Tačiau, siekdami jį apsaugoti, šiuo metu neminėsime jo vardo ir
vietos.
 
Faktai:
- JAV kariuomenė: chloro dioksidas nuo Ebolos
- Įmonė ChlorDiSys
 

4.6.5 Dvigubas standartas "chloruota vištiena
 
Viena vertus, MMS ir chloro dioksidas žiniasklaidoje pateikiami kaip labai
toksiški ir pavojingi dalykai. Kita vertus, tą pačią medžiagą iki dangaus giria ta
pati Federalinė rizikos vertinimo tarnyba ir ta pati televizijos stotis,
priklausomai nuo to, koks tuo metu yra propagandos tikslas.
 
Daugeliui vartotojų chloruota vištiena yra esminis emocinis argumentas
diskusijoje dėl ES ir JAV laisvosios prekybos susitarimo TTIP. Kontekstas:
JAV prieš pakavimą ir (arba) užšaldymą sveiki viščiukai arba paukštienos dalys
paprastai panardinami į chloro dioksido tirpalą ir taip kruopščiai sterilizuojami.
Pasirašius TTIP susitarimą, šią mėsą taip pat bus leidžiama parduoti ES, nors



anksčiau, nuo 1997 m., tai buvo draudžiama. Chloro dioksidas jau seniai
patvirtintas ES kaip konservantas, kurio numeris E926. ARD, norėdama
paruošti dirvą JAV, taiko akivaizdžius dvigubus standartus.
 
Pasak Džimo Humblo (Jim Humble), gydant sveikatą MMS, pradinis
produktas natrio chloritas arba veiklioji medžiaga chloro dioksidas yra
"toksiškas chloro baliklis", keliantis siaubingą pavojų gyvybei ir sveikatai (ARD
Kontraste). Tačiau jei JAV ta pati medžiaga naudojama naminiams paukščiams
sterilizuoti, kai kurie iš tų pačių ekspertų ir institucijų raginami patvirtinti šios
medžiagos nekenksmingumą (ARD ataskaita).
 
Tada su JAV susijusi organizacija REPORTER pasitelkia BfR ekspertą
Ellerbroeką iš to paties Federalinio rizikos vertinimo biuro, kuris ragina
Vokietijoje naminių paukščių produktus apdoroti chloro dioksidu, t. y. tą patį
institutą, kuris taip griežtai įspėja dėl MMS. Kiti mokslininkai, pavyzdžiui,
Berlyno laisvojo universiteto Mėsos higienos ir technologijos instituto vadovas
Reinhardas Friesas (Reinhard Fries) ir Hanoverio veterinarijos universiteto
epidemiologas Thomas Blaha (Thomas Blaha), taip pat pabrėžia akivaizdžius
privalumus ir pritaria tokiam paukštienos produktų apdorojimui.
 
Tačiau visiems trims teiginiams bendra tai, kad juose sąmoningai kalbama tik
apie "apdorojimą chloro junginiais" ir "naminių paukščių apdorojimą chloru".
Tačiau grynas chloras ir dauguma chloro junginių yra labai toksiški arba iš jų
susidaro abejotini junginiai. Veiklioji medžiaga, t. y. natrio chloritas arba chloro
dioksidas, čia sąmoningai nėra aiškiai paminėta, kad MMS ir Co.
 
Kaip paaiškinti kvailam vartotojui, kad chloro dioksidu apdorotus maisto
produktus, pavyzdžiui, paukštieną ar geriamąjį vandenį, galima valgyti be jokių
abejonių ir kad baseinuose galima maudytis chloro dioksidu apdorotame
vandenyje, nors iš tikrųjų tai yra "toksiškas chloro baliklis"? Kodėl ta pati
priemonė, kuri, kaip įrodyta, yra tokia veiksminga ir netoksiška už organizmo
ribų, turėtų būti neveiksminga ir toksiška organizmo viduje? Visi iki šiol atlikti
nesuskaičiuojami oficialūs chloro dioksido tyrimai galiausiai tapo dar vienu
argumentu MMS naudai.
 
Manau, kad paukštienos apdorojimas chloro dioksidu yra protingas ir
nekenksmingas, nes kas penktas viščiukas skerdykloje, taigi ir prekybos centre,
yra užkrėstas salmonelėmis. 2013 m. sausį ZDF žurnalas "Zoom" net nustatė,
kad daugumoje prekybos centrų produktų yra pavojingų antibiotikams atsparių
MRSA mikrobų. Keista, kad nė vienas ekspertas neragina laikytis ypatingo



atsargumo ar higienos reikalavimų tvarkant šiuos užterštus produktus
privačiuose namų ūkiuose, kai kalbama apie vartotojų apsaugą. Kepta, kepta ar
virta vištiena tikrai neturi mikrobų. O kaip su peiliu ar, pavyzdžiui, pjaustymo
lenta virtuvėje? MMS patarimuose parodome, kaip, pavyzdžiui, pjaustymo lentas,
peilius ir virtuvines kempinėles galima visiškai apsaugoti nuo mikrobų
naudojant MMS/CDS.
 
Faktai:
- Federalinės rizikos vertinimo tarnybos (BfR) įspėjimas
- BfR dėl chloruotos vištienos
- Gėrio ašis: Chloro tetervinas - Metų paukštis
- Der standard.at: atvyksta chloro viščiukas
- ARD politinis žurnalas "Report Mainz": chloruoti viščiukai nėra nesveikesni
- BUND skambina pavojaus signalu: mikrobai kalakutienoje



5. MMS patarimai laisvalaikiui, buičiai ir
atostogoms
5.1 MMS patarimas Nr. 1: pelėsis namuose
 
Daug dažniau, nei manome, atviras ar paslėptas pelėsis gyvenamosiose
patalpose yra daugelio netoleravimo, alergijos ir kitų ligų priežastis. Pelėsis gali
atsirasti dėl drėgno mūro, atsiradusio dėl netinkamos išorinės izoliacijos ar net
netinkamų vėdinimo įpročių. Pelėsiniai grybeliai ir sporos paprastai nekelia
problemų chloro dioksidui. Yra du paraiškos pateikimo būdai.
 
Viena vertus, atitinkamą patalpą galima dezinfekuoti naudojant chloro
dioksido fumigaciją. Tam tinka tik klasikinė MMS, nes tik jos aktyvavimo metu
susidaro stiprios dujos. Priklausomai nuo patalpos dydžio, stikliniame
dubenėlyje aktyvuojama 30-40 MMS lašų, tačiau vandens nepilama. Vietoj to
reakcijai leidžiama vykti iki galo.
 
Pastatykite šį padėklą kambario viduryje, uždarykite langus, duris ir kitus
plyšius ir kelias valandas (geriausia per naktį) dezinfekuokite patalpą. Šis
metodas saugiai sunaikina ne tik matomose vietose esančius pelėsius ir pelėsių
sporas, bet ir ore pakibusias pelėsių sporas. Galiausiai tirpalas yra skaidrus,
chloro dioksidas išsiskyrė ir suskilo.
 
Įspėjimas: fumigacijos metu šioje patalpoje neturi būti žmonių ir gyvūnų! Nors
didžioji dalis chloro dioksido po fumigacijos jau būna suskilusi, pirmiausia
reikėtų gerai išvėdinti patalpą, kad būtų saugu.
 
Kita vertus, pelėsiais apkrėstas vietas galima purkštuvu apipurkšti aktyvuotu
MMS arba CDS tirpalu, grynu arba, pavyzdžiui, atskiestu vandeniu santykiu
1:10. Jei reikia, galima derinti abi procedūras vieną po kitos.
 



Kitos taikymo sritys
 
dezinfekuoti ligos patalpas.
Jei šeimos narys serga užkrečiamąja liga, gali būti naudinga fumiguoti ir taip
dezinfekuoti sergančiojo kambarį tarp ligų ir po jų įveikimo. Tai galima
priemonė, siekiant išvengti kitų šeimos narių užsikrėtimo.
 
Neutralizuoja stiprius kvapus
Bakterijoms skaidant organines medžiagas, susidaro labai nemalonus, aštrus
kvapas, ypač jei patalpoje ilgesnį laiką guli gyvulių ar žmonių lavonai. Vėlgi,
patalpų fumigacija yra labai veiksminga, o patalpa vėlgi yra bekvapė ir visiškai
sterilizuota.



5.2 MMS patarimas Nr. 2: šaldytuvo, automobilio ir
kambarių dezinfekavimas
 
Šį patarimą gavau iš paties Džimo. Mokymų metu jis pakvietė mane į savo
nedidelį butą Barahonoje, Dominikos Respublikoje, ir pasakė turįs labai
praktišką MMS patarimą. Mano akys nušvito, nes tikėjausi visiškai naujo
patarimo, kaip dar greičiau išnaikinti gyvybei pavojingas ligas, pavyzdžiui, vėžį.
Vietoj to jis norėjo man paaiškinti, kaip sterilizuoja savo šaldytuvą su MMS.
 
Iš pradžių buvau nusivylęs, bet šis patarimas tapo dideliu mano MMS seminarų
hitu. Pasak Džimo, mikrobai iš kartą apversto ar sugedusio maisto dažnai
persiduoda į naujai laikomus produktus, kurių galiojimo laikas tada nėra toks
ilgas. Šie mikrobai taip pat gali būti pavojingi jūsų sveikatai. Be to, jis buvo
pernelyg tingus, kad iš pradžių kruopščiai išvalytų užterštą šaldytuvą, o paskui
nuvalytų drėgną, juolab kad čia dažnai mikrobus tiesiog patrini. Štai patarimas:
 
Į stiklinį indelį įlašinkite 10-15 lašų klasikinio MMS, neįpilkite vandens ir indelį
nakčiai padėkite į šaldytuvą. Atlikta! Palaukite, palaukite, palaukite. O kaip dėl
šaldytuvo turinio? Nesijaudinkite, jam nieko neatsitiks. Chloro dioksido dujos
užpildo visą patalpą ir sterilizuoja visus šaldytuvo paviršius - net vaisius,
daržoves, mėsą ir kt., nepalikdamos jokios žalos maistui. Kitą dieną tirpalas
dubenėlyje bus skaidrus, o šaldytuvas visiškai sterilizuotas.
 
Visas chloro dioksidas paprastai yra išmetamas į aplinką ir vėliau taip pat
suskaidomas. Aktyvuoto MMS likučius, kurių nebereikia, Dr. Andreas Kalcker
mėgsta sudėti į stiklinį buteliuką, palikdamas atvirą dangtelį. Jis įdeda buteliuką
į šaldytuvą, todėl, priešingai nei pirmiau minėta vienkartinė sterilizacija, per
kelias dienas šaldytuvas nuolat lėtai ir nepertraukiamai sterilizuojamas. Todėl
niekada daugiau neturėsite sugedusių vaisių ar daržovių, o jie tiesiog išdžius ir
lėtai sudžius. Vienintelis šaldytuvo turinys, kuris iš tikrųjų gali būti pažeistas,
yra brangūs specialūs sūriai, padengti bakterijų ar grybelio danga.
 
Kitos taikymo sritys
 
Sterilizuoti automobilį / oro kondicionierių
Tam tikru metu ventiliacijos žarnose ir automobilio oro kondicionavimo
sistemos kondensatoriuje esantis kondensato vanduo yra užterštas, todėl
įjungus ventiliaciją automobilyje jaučiamas nemalonus kvapas.
 



Be to, pavyzdžiui, šunų savininkai dažnai susiduria su problema, kad
automobilis, ypač automobilio sėdynės, smirdi. Taip atsitinka dėl organinių
medžiagų, pvz., seilių, bakterijų irimo. Autoservisai siūlo bent jau oro
kondicionavimo ir vėdinimo vamzdžių sterilizaciją už maždaug 70 eurų. Štai
patarimas, kaip tai padaryti už 5 centus:
 
Aktyvuokite maždaug 15-20 lašų klasikinės MMS į stiklinį indelį ir padėkite jį
priekyje kojų salono. Dabar įjunkite vėdinimo ventiliatorių į aukščiausią lygį ir
nustatykite vėdinimą taip, kad nebūtų įsiurbiamas oras iš lauko, o tik iš vidaus
(nustatykite vėdinimo ventiliatoriaus recirkuliacijos, o ne šviežio oro režimą).
 
Dabar uždarykite visus langus ir duris ir leiskite chloro dioksido dujoms
cirkuliuoti automobilyje apie 15-20 minučių. Kadangi visiškai įjungtas
ventiliatorius gali jautriai iškrauti automobilio akumuliatorių, galite trumpam
palikti įjungtą variklį. Tuomet visa tai nebūtinai turėtų būti daroma
gyvenamojoje gatvėje. Kadangi šią procedūrą atliekame retai, mano nuomone,
su šiuolaikiniais varikliais tuščiąja eiga išmetamųjų dujų poveikis aplinkai yra
nereikšmingas.
 
Įspėjimas: fumigacijos metu automobilyje neturi būti žmonių ar gyvūnų!
Vėliau automobilį reikia gerai išvėdinti, kad būtų užtikrintas saugumas.



5.3 MMS patarimas Nr. 3: atostogų gelbėtojas (CDS
purškiamasis buteliukas)
 
Viena liga gali sugadinti visas jūsų užtarnautas atostogas. PSO duomenimis,
daugumą viduriavimo ligų atostogų metu sukelia užterštas geriamasis vanduo.
Be to, infekcijomis galima užsikrėsti, pavyzdžiui, per sugedusį ar užkrėstą
maistą ir per infekuotas žaizdas.
 
MMS bendruomenėje turime universalų problemų sprendimo būdą - CDS
purkštuvą. Jau yra 10 ml stiklinis buteliukas su purškimo galvute (kai kurie
tiekėjai jį gali įsigyti kaip dozavimo priemonę arba rinkinį) ir atostogos yra
išsaugotos.
 
MMS:
Į 10 ml stiklinį buteliuką įlašinkite nuo 6 iki 15 lašų, o likusią dalį užpilkite
vandeniu.
 
arba
 
CDS/CDSplus:
Į stiklinį buteliuką įpilkite 2-5 ml paruošto geltono tirpalo, o likusią dalį
užpilkite vandeniu.
 
Dabar šį mišinį galite nešiotis rankinėje iki 14 dienų be šaldytuvo. Purkštuvo
galvutė neleidžia chloro dioksido dujoms per greitai pasišalinti. Kuo aukštesnė
temperatūra, tuo didesnę dozę galite naudoti.
 
Atostogų procedūra:
- Paruoškite šį purškiklį prieš pat atostogas.
- Supakuokite MMS rinkinį arba aktyvuotą CDSplus į dėklą.
- Purškiklį galima įsidėti į lėktuvo rankinį bagažą
  permatomas maišelis, nes jo turinys yra mažesnis nei 100 ml.
 
Pastabos:
Daugumoje toliau nurodytų taikymo sričių iš esmės nesvarbu, ar tirpalas
gaminamas naudojant MMS, ar CDS, nes purškiamas vandens rūkas su
ištirpintu chloro dioksidu, o ne grynos, todėl galimai pavojingos chloro
dioksido dujos! Su MMS gautas tirpalas yra rūgštinio pH ir didesniais kiekiais
gali lengvai pažeisti tekstilės gaminius (šiek tiek priklauso nuo praskiedimo!).



 
Galimos taikymo sritys:
 
1. tualetai laive
Lėktuve, kuriame gali būti iki 400 žmonių, yra tik trys ar keturi tualetai.
Atitinkamai higienos situacija. 1-2 purškimo ant durų rankenų ir klozeto
dangčio paspaudimai išsprendžia problemą per kelias sekundes.
 
2. sergantys kelionės draugai
Lėktuve ar autobuse šalia jūsų sėdi peršalęs žmogus, kuris nuolat čiaudi ir taip
platina savo mikrobus ore. Jau įsivaizduojate, kaip atostogų metu visą laiką
praleidžiate dairydamiesi vaistinėse vaistų nuo kosulio ir peršalimo, o kiti
leidžiasi į gražias keliones. Purkškite 1-2 smūgius į orą. Įrodyta, kad tai
sterilizuoja orą. Taip pat galite įkvėpti šio purškalo dulksnos, kad kvėpavimo
takų sistema vėl taptų laisva nuo mikrobų. Nesijaudinkite, tai chloro dioksido
tirpalo aerozolis, o ne grynos chloro dioksido dujos, todėl jis yra saugus!
 
3. sveikinimo gėrimas
Atvykus į viešbutį laukia sveikinimo gėrimas. Dažnai tai būna gerai, bet ledo
kubeliai dažniausiai ne. Dauguma ledo kubelių aparatų yra visiškai užkrečiami.
1-2 purškimai į stiklinę, trumpai palaukite - ir šią problemą taip pat galima
lengvai apeiti.
 
4. viešbučio kambariai ir vonios kambariai
Iš televizijos reportažų žinome, kad viešbučių vonios kambariai atrodo
paviršutiniškai švarūs. Tačiau UV šviesoje dažnai matyti, kad mikrobai buvo tik
įtrinti. Todėl purkškite klozetų dangčius, praustuvus ir jungiamąsias detales,
palaukite šiek tiek laiko ir tada nuplaukite arba nuvalykite. Atostogų metu jau
turite priimtiną vonios kambarį.
 
5. viešbučio kambaryje tvyro pelėsis
Šalyse, kuriose didelė drėgmė, viešbučių kambariuose, sofose ar lovose dažnai
jaučiamas pelėsių kvapas. Tai rodo didelį mikrobų kiekį, nes kvapai beveik
visada atsiranda dėl bakterijų irimo procesų. Vėlgi gali būti naudingi keli
purškimai. Jei tai visas kambarys, būtų naudinga atlikti patalpų fumigaciją, kaip
minėta ankstesniuose MMS patarimuose. Tai veikia tik su klasikinėmis MMS.
 
6. oro kondicionierius
Karštose atostogų šalyse taip pat visada naudojami oro kondicionieriai.
Kadangi šiltas oras gali pernešti daugiau drėgmės nei šaltas, šiuose prietaisuose



kaupiasi kondensatas. Laikui bėgant jie linkę daugintis, todėl oro
kondicionierius ir jo tiekimo linijos taip pat gali nuolat užteršti patalpą
mikrobais. Dar viena mūsų purkštuvo pritaikymo sritis.
 
7. maistas ir geriamasis vanduo
Kelyje, turguje ar kalnuose gali tekti pasikliauti geriamuoju vandeniu iš
nesaugių šaltinių. Vaisiai ir daržovės šiltuose kraštuose taip pat gali perduoti
hepatitą A. Vėlgi, keli purškimai į geriamąjį vandenį arba ant vaisių ir daržovių
užtikrins, kad ir toliau galėsite mėgautis atostogomis.
 
8. žaizdų dezinfekcija
Jei paplūdimyje įsipjovėte į kriauklę ar susižeidėte žygiuodami pėsčiomis, galite
purkšti ir išvengti žaizdos infekcijos.
 
9. kūno ir burnos kvapas
Jei per atostogas spontaniškai susipažįstate su simpatišku žmogumi, galite
padidinti savo sėkmės tikimybę apipurkšdami savo kūną CDS. Jūsų prakaitas
jaučia kvapą tik tada, kai ant odos esančios bakterijos jį paverčia sviesto
rūgštimi. Jokių bakterijų - jokio kūno kvapo! Tai puikiai pasiteisino Džimui
Dominikos Respublikoje. Taip pat išpurkškite keletą purškiklių į burną ir
leiskite jam su seilėmis pasilikti tarp dantų minutę ar dvi. Jau nebetrukdys
erzinantis blogas burnos kvapas, kad galėtumėte dalyvauti daug žadančiame
pasimatyme. Nesijaudinkite, mielos moterys, chloro dioksido kvapas visiškai
išnyksta per kelias minutes po abiejų naudojimo būdų.
 
10. apsinuodijimas maistu dėl sugedusios žuvies ar vėžiagyvių.
Apsinuodijimas maistu, kai apsinuodijama bloga žuvimi ar vėžiagyviais, yra
pavojingas gyvybei. Aš pats kartą beveik savaitę nuolat vėmiau ir viduriavau.
Tuo metu dar neturėjau MMS. Pats daktaras Andreasas Kalckeris tokioje
situacijoje vartojo 6 aktyvuotus MMS lašus, o vėliau du kartus kas valandą.
Tuomet visi skundai liovėsi, o kūnas laimėjo lenktynes su šia superinfekcija.
 
Žinau, kad dėl per didelės higienos taip pat gali būti jautrus ir sergantis.
Kadaise tai buvo perdėtai surinkta viskas, kur MMS gali atlikti prasmingą
pagalbą atostogų metu. Kiekvienas iš šio spektro gali išsirinkti tai, kas jam
patinka. Galbūt galite sugalvoti įdomesnių galimybių. Padėkite pagerinti šį
įnašą!



5.4 MMS patarimas Nr. 4: Biofilmai vonios kambaryje,
tualete ir virtuvėje
 
Mes manome, kad bakterijos plaukia pavieniui ir dauginasi. Iš tikrųjų bakterijos
dažnai gyvena kolonijomis ir aplink koloniją sudaro apsauginį gleivių sluoksnį
(bioplėvelę). Dėl to bakterijos tampa atsparios ir apsaugotos nuo itin
nepalankių ribinių sąlygų, pavyzdžiui, aplinkos pH vertės.
 
Ši biologinė plėvelė taip pat apsaugo juos iš išorės nuo kitų grėsmių,
pavyzdžiui, daugelio biocidų ar antibiotikų, ir sudaro geriausias gyvenimo
sąlygas jiems augti viduje. Pavyzdžiui, virtuvėse ir vonios kambariuose šios
bioplėvelės gali būti matomos kaip rausvi ar juodi dryžiai ant plytelių siūlių ar
jų paviršiuje. Tačiau šios bioplėvelės taip pat susidaro vandens rezervuaruose,
vandens filtruose, vamzdžiuose, šaldytuvo nutekamajame vamzdyje arba ant
visada drėgnos virtuvės kempinės. Chloro dioksidas, palyginti su daugeliu kitų
biocidų, pasižymi ypatingomis savybėmis:
 
Chloro dioksidas gali labai greitai prasiskverbti į biologines plėveles ir
jas visiškai ištirpdyti.
 
Tai reiškia, kad bakterijos yra bejėgės prieš chloro dioksidą ir yra visiškai
sunaikinamos. Šis poveikis naudojamas, pavyzdžiui, alaus daryklose ir pieno
perdirbimo įmonėse. Čia vamzdžiai ir talpyklos reguliariai skalaujami chloro
dioksidu ir taip dezinfekuojami.
 
Analogiškai ir žmonių bei gyvūnų organizme esantys ligas sukeliantys mikrobai
taip pat formuoja bioplėveles, kad apsaugotų savo kolonijas. Galbūt ši chloro
dioksido savybė, be stiprios oksidacinės galios, paaiškina greitą ir nuodugnų
dezinfekuojantį poveikį organizmui. Norint prasiskverbti pro šią bioplėvelę,
antibiotikų reikėtų vartoti vis didesnes dozes, be to, tektų kovoti su bakterijų
gebėjimu prisitaikyti, nes dėl mutacijų jos įgyja atsparumą. Laimei, šias
problemas išsprendžia chloro dioksidas.
 



Instrukcijos:
Tiesiog paruoškite MMS/CDS purškiklį pagal MMS patarimą Nr. 3 ir
purkškite ant bioplėvelės kelis kartus kas dešimt minučių ir leiskite jai veikti,
kol ją bus galima lengvai nuplauti.
 

5.5 MMS patarimas Nr. 5: atkurti DMSO grynumą
 
DMSO dažnai parduodamas grynas (apie 99,9 proc. grynumo). Jei jis laikomas
ilgesnį laiką, jis gali pritraukti drėgmės, taigi ir vandens. Paprastai žinome tik
būdus, kaip ką nors praskiesti. Kad skysčiai vėl būtų koncentruojami aukščiau,
iš tikrųjų žinome tik verdant.
 
Šiuo atveju negalime to taikyti su DMSO, nes būtų pažeista cheminė struktūra.
Tačiau viena DMSO savybe galime pasinaudoti gana lengvai: DMSO tampa
kristalinis, kai temperatūra žemesnė nei 18 laipsnių, todėl tampa kietas, ypač jei
jis tiekiamas žiemos mėnesiais. Dabar, jei DMSO buteliuką nakčiai įdėsime į
šaldytuvą, viduje esantis DMSO taps kietas, tačiau vanduo šaldytuvo
temperatūroje dar neužšals ir nusės ant viršaus. Dabar paprasčiausiai nupilkite
atskirtą vandenį ir vėl uždarykite butelį. Tada DMSO buteliuką įdedame į šiltą
arba pašildome šilto vandens vonelėje (ne mikrobangų krosnelėje!). Šia
paprasta procedūra DMSO koncentraciją vėl padidinome beveik iki šimto
procentų.



5.6 MMS antgalis Nr. 6: DMSO randų tirpalas
(pagal Dr. Hartmut Fischer, www.pranatu.de)
 
Šį nuostabų patarimą pateikė pats DMSO specialistas daktaras Hartmutas
Fišeris. Net metų senumo randai po traumų ir operacijų gali beveik visiškai
išnykti. Atrodo, kad DMSO kažkaip veikia ląstelių atsinaujinimą, atkurdamas
senąją ląstelių struktūrą ir tvarką. DMSO taip pat gali atstatyti DNR
pažeidimus, pavyzdžiui, atsiradusius dėl radiacijos, todėl jį reikėtų turėti po
ranka kaip skubios pagalbos priemonę bet kokios spindulinės terapijos metu.
 
Randų tirpalo maišymas:
Pirmiausia 1 litre vandens ištirpinama 35 g magnio chlorido. Tuomet
purkštukas arba buteliukas su lašintuvu (žr. skyrių "Tiekimo šaltiniai") iki pusės
pripildomas DMSO ir įpilama 2 ampulės prokaino. Šį mišinį užpilkite minėtu
magnio vandeniu, kol buteliukas bus pilnas. DMSO neturi liestis su plastikais!
Skysčiams iš ampulių perpilti geriausia naudoti švirkštą su kaniule. Tada
laikykite šį tirpalą tamsoje! Šiam mišiniui reikia 100 ml stiklinio buteliuko!
 
Randų tirpalo naudojimas:
Jei gerai toleruojama, kartą per dieną gausiai suvilgykite randus (vatos tamponu
arba pirštu) ir leiskite jiems ilgai veikti, kol vėl apsivilksite drabužius.
 
Tiesiog išsaugokite likusį magnio vandenį arba kasdien suvartokite pilną
stiklinę, praskiestą gėrimu. Tai puiki kraujagyslių valymo priemonė.
 
Beje, kiekvienas žmogus turi randą: ties bamba. Iš savo patirties galiu tik
pasakyti, kad tai taip pat gali sukelti labai intensyvius dvasinius ir psichinius
procesus. Taigi atsigulkite, atidengkite bambą, įlašinkite, užmerkite akis ir
mėgaukitės!
 
Tiekimo šaltiniai:
žr. www.mms-seminar.com, tiekimo šaltinių skiltyje.
- Magnio chloridas, DMSO ir dozavimo rinkinys (švirkštas ir buteliukas su
lašintuvu), 2 vnt. Procain Pasconeural, 2 %, 5 ml ampulės (vaistinė)



6. išvados
Remiantis pateiktais faktais, tyrimais ir klinikinės patirties ataskaitomis, galima
daryti įtikinamą išvadą:
 

- Chloro dioksido negalima painioti su grynu chloru ar net chloro
balikliu!

 
- Chloro dioksidas nėra toksiškas ir kancerogeniškas!

- Galiausiai jis suskyla į vandenį, deguonį ir valgomąją druską.

- Chloro dioksidas yra geriausias mikrobų naikintojas šioje planetoje!

- Per burną vartojant chloro dioksido tirpalus
jokio žinomo ar ilgalaikio šalutinio poveikio!

- Chloro dioksidas nėra mutageniškas ir nekenkia palikuonims!

- Vienkartinės dozės pagal Jim Humble MMS taikymo protokolus
yra saugios! (EPA tyrimas)

- MMS programos trukmė pagal Jim
"Humble" yra saugus! (PSO tyrimas)

- Chloro dioksidas turi daug teigiamų poveikių sveikatai
Poveikis organizmui!

- Chloro dioksidas, be kita ko, sėkmingai veikia prieš maliariją,
ŽIV/AIDS ir net Ebola!

- Vyksta sąmoninga melaginga šmeižto kampanija prieš
MMS žiniasklaidoje!

- MMS turėtų būti kiekvienuose namų ūkiuose, kad būtų pasirengta
krizėms.
būti sandėlyje.

Be to, šiuo metu yra ir kitų MMS patobulinimų, pavyzdžiui, pH neutrali CDS
arba CDSplus. Tai yra chloro dioksido tirpalai, kai neprofesionalams



nebereikia dirbti su didesnės koncentracijos cheminėmis medžiagomis. Todėl
pavojus, kylantis dėl netinkamo tvarkymo, iš esmės pašalinamas.



Be to, šiuo metu yra ir kitų MMS patobulinimų, pavyzdžiui, pH neutrali CDS
arba CDSplus. Tai yra chloro dioksido tirpalai, kai neprofesionalams
nebereikia dirbti su didesnės koncentracijos cheminėmis medžiagomis. Todėl
pavojus, kylantis dėl netinkamo tvarkymo, iš esmės pašalinamas.
 
Arba poetų ir mąstytojų šalyje nebėra kokybiškos, išsamiais tyrimais pagrįstos
žurnalistikos, arba sąmoningai ir tyčia kuriamas klaidingas chloro dioksido
vaizdas. Svarbių tiesos dalių nuslėpimas man neabejotinai prilygsta
sąmoningam melui. Mano klausimas: "Cui bono? " Kam tai naudinga? Sekite
pinigų pėdsakais ir rasite kaltininkus!
 
Galutinę išvadą gali ir turi padaryti kiekvienas pats. Remdamasis patikrinamais
faktais ir šaltiniais, pateikiu savo asmeninę santrauką. MMS yra labai universali
ir gali greitai ir veiksmingai padėti nuo paprastų infekcijų iki gyvybei pavojingų
ligų, tokių kaip maliarija, kraujo užkrėtimas (sepsis), apsinuodijimas maistu,
MRSA infekcija, AIDS ir (arba) ŽIV, maliarija, Dengė karštligė, SARS, kiaulių
gripas, Ebola, vėžys ir diabetas, arba gali tai padaryti. Jis toks įdomus kaip
antibiotikų pakaitalas, nes saugiai naikina antibiotikams atsparius mutavusius
mikrobus ir nepalieka žalos žarnyno florai. MMS gali apsaugoti nuo žinomų ir
greičiausiai ateityje nežinomų mikrobų, kurie, kaip manoma, gali sukelti
pandemijas, t. y. pasaulines epidemijas.
 
Tačiau didžiausias privalumas tikriausiai yra tas, kad labai daug žmonių gali
tiesiog naudoti MMS sėkmės atveju žinomoms ir nežinomoms ligoms gydyti,
nes nėra žinoma apie jokius rimtus ūmius ar nuolatinius pakenkimus dėl
geriamojo chloro dioksido suvartojimo pagal rekomenduojamus protokolus,
preparatus ir dozes.
 
Nepaisant šio įspūdingo poveikio, MMS man nėra panacėja. Netikiu, kad toks
dalykas egzistuoja grynai fiziniame lygmenyje. Visada sakau: MMS suteikia
jums gyvenimo laiko ir gyvenimo kokybės. Šį laiką turėtumėte išnaudoti tam,
kad surastumėte dvasines savo ligos priežastis ir jas pašalintumėte. Priešingu
atveju MMS naudosite arba piktnaudžiausite ja kaip įprastiniu vaistu - tik
simptomų malšinimui ir- slopinimui. Tačiau tik gydant tikrąją priežastį galima
rasti ilgalaikį sprendimą arba visiškai pasveikti. Todėl čia remiuosi internetiniais
seminarais ir elektroninėmis knygomis "Back2Balance" ir "Back2Health", kuriose
pateikiami nauji būdai, kaip grįžti į fizinę ir psichinę pusiausvyrą.
 
Knygoje "Back2Balance" pateikiu penkis pagrindinius kelius (pvz., padidėjęs
rūgštingumas ir šlakai), kurie gali sukelti organizmo apsinuodijimą arba



trūkumo simptomus. Laimei, visus šiuos kelius galima pakeisti ir taip sugrįžti į
pusiausvyrą. "Back2Health" - tai modernūs, greiti ir veiksmingi metodai,
padedantys nustatyti ir ištirpdyti traumas, baimes, fobijas, neurozes, psichozes,
taip pat tokias problemas kaip kaltė, gėda, sielvartas ir atleidimas psichiniu-
emociniu lygmeniu. Mano patirtis rodo, kad tik turint visas šias žinias ir taikant
šiuos metodus galima susidaryti visapusišką holistinio požiūrio į sveikatą ir ligą
vaizdą.
 

6.1 MMS seminarai ir praktiniai seminarai
 
Tuo tarpu MMS seminarų ir praktinių užsiėmimų nebeorganizuoju. Vietoj to
įrašiau septynių valandų trukmės internetinį seminarą ir jį nemokamai pateikiu
svetainėje www.mms-seminar.com. Kartu su šia nemokama knyga ir šimtais
patirties vaizdo įrašų įvairiomis kalbomis to turėtų pakakti net patiems
smalsiausiems MMS besidomintiems žmonėms. Užsiprenumeruokite
naujienlaiškį ir užsiprenumeruokite mano "Telegram" kanalą vokiečių kalba
AKASHA.TV.
 
Šiuo tikslu organizuosiu AKASHA kongresą BACK2HEALTH. Daugiau
informacijos galite rasti adresu www.akasha-congress.com!



6.2 MMS internetiniai seminarai
 
Siekiant toliau skleisti šias įdomias gydymo žinias, taip pat rengiami MMS
internetiniai seminarai. Tai internetu įrašyti vaizdo įrašai, kurių turinys toks pat
kaip ir dviejų dienų MMS seminarų. Taigi kiekvienas gali sutaupyti kelionės,
nakvynės, maitinimo ir įėjimo į MMS seminarą vietoje išlaidų. Be to, nebelieka
planavimo ar erdvės problemų. Pradėkite MMS internetinį seminarą, kada
norite ir kur norite, ir kartokite įdomias dalis tiek kartų, kiek norite. Taip pat
sutaupau kelionės, apgyvendinimo, patalpų nuomos ir iš dalies tokių renginių
reklamos išlaidas ir mielai tai perduodu jums, nes MMS internetinių seminarų
kainos yra gerokai mažesnės. Jei vis dar vertinate asmeninio susitikimo
privalumus, kviečiu jus į mano AKASHA kongreso BACK2HEALTH
renginius vietoje.
 

6.3 Asmeninės konsultacijos
 
Remdamasis savo seminarų patirtimi, negalėjau išvengti holistinio požiūrio į
sveikatą. Nors, viena vertus, gali prireikti fizinio lygmens priemonių,
pavyzdžiui, MMS aplikacijos, taip pat būtina dirbti su ligą sukeliančiomis
problemomis dvasiniu ir emociniu lygmeniu. Kai kurių dvasinių-emocinių
technikų, tokių kaip auros valymas, "Power-Light" (savotiška neribota Reiki) ir
CQM (kinų kvantinis metodas pagal Gabriele Eckert), asmeniškai išmokau ir
taikiau savanoriams, duodamas labai įdomių rezultatų. Laikui bėgant mano
paties technika "3 žingsniai atgal" buvo sukurta iš šių technikų ir kai kurių naujų
elementų mišinio. Siūlau šias individualias sesijas, kai tik atsiranda galimybė, ir
prašau, kad registruotųsi tik tie žmonės, kuriems šios problemos arba aš esu
artimas. Pirmą kartą iš esmės atlikau auros valymą ir kai kuriuos kitus dalykus,
pavyzdžiui, susijungimą su siela. Mano patirtis rodo, kad šis pabudimas yra
pagrindas. Tuomet žmonės būna daug stabilesni, o CQM ir kitos dvasinės
technikos veikia greičiau ir veiksmingiau arba dažnai tampa nebereikalingos. Ši
pirminė sesija gali trukti nuo pusantros iki trijų valandų ir yra atliekama
dovanojimo pagrindu. Vėliau neturėtumėte prisiimti daugiau įsipareigojimų. Iki
šiol 99 proc. atvejų tai yra vienintelis seansas, nes visus kitus klausimus
turėtumėte sugebėti išspręsti savarankiškai. Dvasinis gydymas nėra patvirtintas
medicininis metodas, todėl negaliu iš anksto pažadėti jokio poveikio. Tai visada
vyksta tiek, kiek leidžia jūsų siela. Be to, aš nieko negydau, tik padedu jums
pasveikti.



 

6.4 Naujoji MMS platforma
 
Svetainės www.mms-seminar.com funkcionalumas buvo gerokai išplėstas.
Užsiregistravę savo el. pašto adresu arba tiesiog "Facebook" paskyra, galite
gauti daug nemokamos informacijos apie MMS ir kitas alternatyvias priemones
bei metodus. Be šios e. knygos, galite nemokamai žiūrėti MMS įvadinį
internetinį seminarą, skaityti MMS naujienas arba keistis informacija su kitais
naudotojais. Be to, galite naudotis naujausiu knygų ir tiekimo šaltinių sąrašu bei
nuolat augančia patirties duomenų baze. Be šių nemokamų pasiūlymų, taip pat
yra mokamų internetinių seminarų ir elektroninių knygų kitomis holistinės
sveikatos temomis.
 

6.5 Daugiau jokių raginimų aukoti!
 
Šioje knygoje tik informuojama apie alternatyvias priemones ir metodus. Jos
tikslas - suteikti vilties žmonėms, kuriems jos reikia, ir parodyti jiems būdus,
kaip perimti atsakomybę už save į savo rankas. Visa ši informacija buvo
renkama daugelį metų su didele meile, daug laiko, išlaidų ir asmeninių pastangų
ir čia pateikiama jums dažniausiai nemokamai.
 
Jei šios žinios kaip nors padėjo jums, jūsų šeimai, draugams, pažįstamiems ar
jūsų augintiniams, tuomet ir jūs galite paremti alternatyvaus gydymo žinių
sklaidą apskritai arba konkrečiai Jimo Humble'o judėjimo veiklą visame
pasaulyje.
 
UPDATE: Visos "Paypal" paskyros buvo sustabdytos ir man visam gyvenimui
uždrausta naudotis šiuo banku, kuris niekada nebuvo bankas. Mano "Ing-
Diba" paskyra taip pat buvo nutraukta iškart po pirmosios aukos. Andreas
Kalcker ir Kerri Rivera gali dainuoti tą pačią dainą. Čia galite pamatyti, kaip
labai tamsioji pusė bijo paprastos tiesos apie chloro dioksidą.
 
Dėl šios priežasties susilaikau nuo bet kokių piniginių aukų!
Tiesa taip pat suras jūsų kelią!
 

6.6 Mums reikia ir jūsų pagalbos!
 



Vertimai
Kalbos barjeras yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žinios apie
alternatyvias priemones ir metodus dažnai lieka vietinės reikšmės. Jei mokate
kelias kalbas ir norite, kad su šios e. knygos turiniu galėtų susipažinti žmonės,
kalbantys kitomis kalbomis, padėkite man išversti arba koreguoti šią knygą.
Mano prioritetas - vertimai į anglų, ispanų, portugalų, turkų ir prancūzų kalbas.
Tačiau kitos kalbos taip pat labai laukiamos.
 
Platinimas
Labai daug žmonių vis dar nėra girdėję apie šioje knygoje pateiktas žinias.
Kalbėkite apie MMS ir siųskite šią e. knygą el. paštu. Padėkite skleisti šias žinias
visur, pavyzdžiui, darbe, klube, kitose platformose ir socialiniuose tinkluose.
 
Parodykite bendruomeniškumą ir prisidėkite prie bendros gerovės!



6.7 Jim Humble pastabos
 
"Daugeliui iš jūsų taip pat susidaro įspūdis, kad šiame pasaulyje daug kas
vyksta negerai. Tai taip pat tiesa ir mūsų laikais dar labiau sustiprės. Senovinė
kova tarp dviejų pirmapradžių gėrio ir blogio polių artėja prie kulminacijos.
Pranašautas vadinamasis "aukso amžius" neateis savaime. Jokios aukštesnės
jėgos, tokios kaip angelai, energetinės būtybės ar nežemiškos būtybės, kurių
egzistavimo nenoriu neigti, neateis mūsų išgelbėti.
 
Tai mūsų pačių darbas. Štai kodėl dabar esate čia. Taigi prisiimkite atsakomybę
už save, savo gyvenimą, sveikatą ir aplinką. Pirmiausia apsivalykite fiziškai ir
dvasiškai.
 
Tada užmegzkite ryšius su bendraminčiais ir nepamirškite savo tikrosios
užduoties. Šis paskutinis didysis lemiamas mūšis nebus laimėtas jokiais ginklais,
taip pat ne išorėje. Tam turite įsigilinti į save ir pripažinti bei priimti, kad šioje
visatoje nėra didesnės jėgos už jus. MMS - tai ne pabaiga, o tik pradžia..."
 
(Ištraukos iš interviu su Jimu Humble'u Meksikoje, 2014 m. gruodžio mėn.).
 
- BAIGTIS -
 
 



Apie autorių
 
 

Dipl.-Ing. Ali Erhan - mechanikos inžinierius ir IT konsultantas, prie
alternatyvių gydymo metodų priėjo per savo kančias. Sėkmingas MMS
savigydos kursas ir trenerio mokymai su atradėju Jimu Humble'u asmeniškai
parodė jam būsimą kelią. Kaip savarankiškai dirbantis seminarų vedėjas jis jau
daug metų vokietakalbėse šalyse veda vakarinius seminarus ir praktinius
užsiėmimus tema "Gydymas MMS?" Čia galite sužinoti viską apie Džimą
Humblį, jo atradimą, MMS arba chloro dioksido veikimo būdą ir taikymą.

 
Todėl kritiškai nurodomos ne tik MMS galimybės, bet ir rizika, šalutinis

poveikis bei ribos, kurios gerokai pranoksta iki šiol žinomus leidinius. Be to, jis
išsamiai aprašo naujesnius pasiekimus, pavyzdžiui, daug geriau toleruojamą ir
pH neutralų CDS (chloro dioksido tirpalą). Jam svarbu dar kartą sustiprinti
kiekvieno žmogaus asmeninę atsakomybę ir perteikti holistinį sveikatos ir
susirgimo proceso vaizdą.
 
 
... ir mūsų vis daugėja!
 
 
 
Atsakymas - 42.
Meilė yra atsakymas!
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