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Pateicības
 

Es pateicos savam Radītājam par visu, kas man ir dots, un par visu, kas man ir
atņemts. Es pateicos par savu esamību. Es pateicos vecākiem par pasargāto
bērnību. Viņi vienmēr gribēja, lai es būtu ārsts. Tagad esmu kļuvis par veselības
inženieri. Es pateicos Džimam Humblem par to, ka viņš deva manai dzīvei
jaunu virzienu. Es pateicos visiem saviem tā sauktajiem "ienaidniekiem" un
tiem, kas man ir stājušies ceļā. Pateicoties jums, es varēju izaugt un kļūt par to,
kas esmu šodien. Paldies!

 
 

Cilvēces varoņi
 

Daudzi cilvēki ir maksājuši augstu personīgo cenu par alternatīvo līdzekļu un
metožu pētniecību, izstrādi, piemērošanu un izplatīšanu. Viņi zaudēja darbu,
reputāciju, likteni, mājas, ģimenes, brīvību, veselību un daži pat dzīvību.
 
Tomēr lielākā daļa no viņiem turpināja pārstāvēt savus uzskatus un intereses
līdz pat beigām. Daži vārdi nāk prātā uzreiz, citi pionieri darbojās laikā, kad
nebija interneta, lai izplatītu savus atklājumus, vai viņu vajāšanas un
apspiešanas. Tāpēc būtu netaisnīgi šeit nepārprotami minēt tikai dažus vārdus
un tādējādi tos izcelt.
 
Kas pamudināja visus šos cilvēkus turpināt darbu, neskatoties uz visām
vajāšanām un draudiem? Empātija un labdarība! Līdzīgi kā "Es zinu kaut ko,
kas var palīdzēt daudziem cilvēkiem atvieglot viņu ciešanas vai glābt viņus no
pāragras nāves, un es nevaru mierīgi gulēt, kamēr visa pasaule vismaz uzzinās
par šo iespēju. «
 
Šī iemesla dēļ šādi cilvēki man ir cilvēces un cilvēcības varoņi. Mēs un nākamās
paaudzes esam daudz parādā šiem pionieriem, un tāpēc mums vajadzētu
biežāk atcerēties viņus!
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Ārstniecības paziņojumi, atruna un licences
 
Šajā grāmatā, e-grāmatā, mūsu tīmekļa vietnēs vai semināros un darbsemināros
sniegtā informācija ir tikai informatīvos nolūkos, un tā nav ārstniecības
līdzeklis vai medicīniskās aprūpes aizstājējs. Risku, kas saistīts ar nepareizu
diagnozi vai ārstēšanu, var samazināt tikai konsultējoties ar medicīnas
speciālistiem. Terapija, slimību diagnostika un ārstēšana ar likumu ir paredzēta
tikai ārstiem, alternatīvās medicīnas speciālistiem un psihoterapeitiem.
 
Ja mūsu lapās vai mūsu pasākumos ir minētas indikācijas, devas vai konkrētu
procedūru pielietojums, mēs neuzņemamies atbildību par iespējamiem
medicīniskiem nodomiem vai procedūrām. Lietotājam ieteicams konsultēties ar
iepriekš minētajiem speciālistiem, lai noteiktu, vai vadlīnijas un ieteikumi ir
piemērojami konkrētajā gadījumā. Jebkura preparāta lietošana, dozēšana vai
terapija vienmēr notiek uz paša lietotāja atbildību un risku.
 
Grāmatas/ e-grāmatas/ tiešsaistes piedāvājuma saturs
Autors/pasniedzējs Dipl.-Ing. Ali Erhan nav ārsts vai alternatīvās medicīnas
darbinieks, bet gan mašīnbūves inženieris un IT speciālists. Šajā grāmatā, e-
grāmatā, savos semināros un darbsemināros viņš iepazīstina jūs ar literatūras
kopsavilkumu un izteikumiem no personīgās MMS trenera apmācības kopā ar
MMS atklājēju Džimu Humblu.
 
Turklāt šajā grāmatā tika izmantotas arī atziņas, kas gūtas intervijās, cita starpā,
ar Dr. Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Leo Koehof un Dr. med. Antje Oswald,
kā arī papildu pētījumi. Tas viss jums kā brīvai un pašnoteisinātai būtnei kalpo
tikai kā informācija pašatbildīgai rīcībai. Autors/pasniedzējs nevienam
nesniedz ieteikumus, ko darīt vai nedarīt. Autors/pasniedzējs pats nav atklājis
vai atradis nekādus ārstniecības līdzekļus -vai metodes un nav ārstējis nevienu
citu, izņemot sevi.
 
Autors/pasniedzējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies šeit
aprakstīto metožu pielietošanas rezultātā, jo īpaši ne par jūsu veselības stāvokļa
uzlabošanos vai pasliktināšanos. Šīs publikācijas un pasākumi kalpo tikai
aizraujošu ārstniecības zināšanu apspriešanai un izplatīšanai. Autors patur
tiesības neatbildēt par sniegtās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnīgumu un
kvalitāti. Tāpēc prasības par atbildību par kaitējumu, kas radies, izmantojot
jebkādu sniegto informāciju, tostarp jebkādu nepilnīgu vai nepareizu
informāciju, tiks noraidītas.



j
 
Jāievēro lietošanas instrukcijas un brīdinājumi, kā arī minēto līdzekļu drošības
datu lapas. Visi piedāvājumi var tikt mainīti un nav saistoši. Autors patur
tiesības bez atsevišķa paziņojuma mainīt, papildināt vai dzēst atsevišķas
lappuses vai visu piedāvājumu, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt
publicēšanu.
 
Atsauces un saites
Attiecībā uz tiešām vai netiešām atsaucēm uz ārējām tīmekļa vietnēm
(hipersaitēm), kas atrodas ārpus autora atbildības jomas, atbildības pienākums
stātos spēkā tikai tad, ja autoram būtu zināms saturs un viņam būtu tehniski
iespējams un saprātīgi novērst tā izmantošanu nelikumīga satura gadījumā. Ar
šo autors skaidri apliecina, ka saitēm pievienoto lapu izveides laikā tajās nebija
identificējams nelikumīgs saturs.
 
Autoram nav nekādas ietekmes uz pašreizējo un turpmāko saistīto lapu
dizainu, saturu vai autorību. Tāpēc viņš ar šo nepārprotami distancējas no visu
saistīto lapu satura, kas tika mainīts pēc saites iestatīšanas. Šis paziņojums
attiecas uz visām saitēm un atsaucēm, kas norādītas paša interneta
piedāvājumā, kā arī uz ārējiem ierakstiem viesu grāmatās, diskusiju forumos,
saiteņu katalogos, autora izveidotajos e-pasta sarakstos un visās citās datu
bāzēs, kuru saturam ir iespējama ārēja rakstiska piekļuve.
 
Par nelikumīgu, nepareizu vai nepilnīgu saturu un jo īpaši par kaitējumu, kas
rodas, izmantojot vai Nichtnutzung šāda veida iesniegto informāciju, tikai
piedāvātājs puses, uz kuru atsaucās, ir atbildīgs jo īpaši par to, kas, kas attiecas
tikai uz attiecīgo publikāciju.
 
Autortiesību un preču zīmju tiesības
Autors cenšas ievērot autortiesības uz visās publikācijās izmantotajiem
attēliem, grafikām, skaņu dokumentiem, video sekvencēm un tekstiem. Turklāt
viņš cenšas izmantot paša radītus attēlus, grafikas, skaņas dokumentus, video
sekvences un tekstus vai izmantot bezlicences grafikas, skaņas dokumentus,
video sekvences un tekstus.
 
Uz visiem zīmoliem un preču zīmēm, kas minētas e-grāmatas vai interneta
piedāvājumā un, ja piemērojams, ir aizsargātas trešo personu, bez
ierobežojumiem attiecas attiecīgi spēkā esošo preču zīmju tiesību aktu
noteikumi un attiecīgo reģistrēto īpašnieku īpašumtiesības. Preču zīmes
pieminēšana nenozīmē, ka tā nav aizsargāta ar trešo personu tiesībām!



Autortiesības uz publicētajiem objektiem, kurus ir izveidojis pats autors, pieder
tikai un vienīgi šo lapu autoram. Bez autora piekrišanas nav atļauta tādu
objektu kā diagrammas, skaņas vai teksti komerciāla pavairošana vai
izmantošana citās elektroniskās vai drukātās publikācijās.
 
Šī atteikuma juridiskā spēkā esamība
Šī atruna ir uzskatāma par daļu no grāmatām, e-grāmatām un interneta
publikācijām, no kurām jūs esat saņēmis atsauci. Ja šī paziņojuma sadaļas vai
atsevišķi noteikumi nav likumīgi vai pareizi, šis fakts neietekmē pārējo daļu
saturu vai spēkā esamību.
 
Bezmaksas versijas un maksas pilnas versijas licences
Autors ir nolēmis padarīt visu grāmatu kopienai pieejamu bez maksas kā e-
grāmatu. Pilnā versija ir pieejama lejuplādēšanai PDF formātā vai parastajās e-
grāmatu platformās, un tajā ir iekļauti visi svarīgākie fakti, aktuālās receptes un
lietošanas protokoli, kā arī riski un blakusparādības par MMS.
 
Turklāt jūs atradīsiet interesantu informāciju par MMS, kas līdz šim grāmatās
nav publicēta. Satura rādītājā varat redzēt, vai ir arī jums interesantas tēmas.
Pilnā versija ir pieejama arī drukātā versijā ar cietiem vai mīkstiem vākiem un
visās e-grāmatu platformās mobilajām ierīcēm. Izmantojot praktisko e-
grāmatas versiju, visas praktiskās MMS zināšanas vienmēr būs pa rokai jūsu
viedtālrunī vai planšetdatorā, piemēram, ceļojuma vai brīvdienu laikā.
 
Šīs grāmatas satura autortiesības pieder autoram Dipl.-Ing. Ali Erhan. Tomēr
jūs varat brīvi nodot e-grāmatu tālāk, piemēram, pa e-pastu, lejupielādēt vai
izdrukāt privātām vajadzībām, tik daudziem mīlošiem cilvēkiem, cik vien
vēlaties, ar nosacījumu, ka nekas netiek izņemts, pievienots vai mainīts.
Izplatīšana vienmēr ir bez maksas un bez nosacījumiem. Apmaksātas pilnās
versijas kā drukātās versijas izplatīšana ir paredzēta tikai autoram.
Piemērojamas tikai attiecīgo izplatīšanas platformu tiesības.
 
Avotu un literatūras saraksts
Visi šajā grāmatā ietvertie apgalvojumi ir balstīti uz pētījumiem, publikācijām
vai citiem pārbaudāmiem trešo personu apgalvojumiem. Tīmekļa vietnē
www.mms-seminar.com varat arī bez maksas noskatīties gandrīz septiņu
stundu garu tīmekļa semināru "Ārstēšana ar MMS?". Katras nodaļas beigās
pie uzskaitītajiem faktiem jūs atradīsiet gan tiešo saiti, gan saiti uz arhīva versiju.
 
 
 



UZMANĪBU: Tulkojumi
Šī grāmata sākotnēji tika sarakstīta vācu valodā. Pēc tam tā tika mašīntulkota
daudzās valodās, un to var lejupielādēt tiešsaistē no platformas www.mms-
seminar.com. Manuāli labotās versijas vienmēr var atpazīt pēc versijai
pievienotā burta R, t. i., versija 5.5.7-R. Ja automātiskais tulkojums ir neprecīzs,
nepareizs vai maldinošs, autors ir atbrīvots no jebkādas atbildības. Lūdzu,
pārbaudiet strīdīgos pantus citās valodās vai oriģinālvalodā. Ja ļoti labi pārzināt
valodas, varat saņemt no manis Word versiju un pats veikt labojumus.
 

 



Priekšvārds
 
MMS lietojumi cilvēkiem un dzīvniekiem kļūst arvien populārāki. MMS bieži
vien tiek ieteikts citiem, pateicoties viņu pašu panākumiem. Tāpēc MMS nāk
arvien vairāk interesentu. Tiem ir lielas alkas pēc zināšanām. Diemžēl vecā un
jaunā informācija par MMS lietojumprogrammām internetā mijas viena otrai
līdzās un daļēji ir pretrunā. Dažos vecajos lietošanas protokolos ir pārāk lielas
devas, kas ātrāk izraisa nepatīkamas blakusparādības, no kurām var izvairīties.
 
Tāpēc Džims Humbls nepārprotami iesaka neizmantot vecos
protokolus no viņa pirmās grāmatas The Breakthrough! Savos semināros
es bieži sastopos ar to, ka iesācēji strādā ar šiem pilnīgi novecojušajiem
protokoliem, viņiem ar tiem nav nekādu panākumu un viņi neapmierināti
priekšlaicīgi atsakās. Diemžēl ir arī daudz tīmekļa vietņu, kurās atrodama šī
novecojusī MMS informācija. Tāpēc šīs grāmatas jeb e-grāmatas mērķis ir ātri
un visaptveroši iepazīstināt gan vecos lietotājus, gan jaunos iesācējus ar
pašreizējām zināšanām par MMS ģimenes produktiem visā pasaulē. Tāpēc, ja
esat saņēmis šo e-grāmatu no draugiem vai paziņām, vienmēr pārbaudiet
vietnē www.mms-seminar.com, vai arī jums ir jaunākā versija, un vajadzības
gadījumā lejupielādējiet to bez maksas.
 
Katra jaunā versija paplašinās un ietver jaunas nodaļas ar pamatiem vai
jauniem MMS pieredzes ziņojumiem par pielietojumu cilvēku un dzīvnieku
veselības jomā. Turklāt pieaug arī praktiskie padomi par hlora dioksīda
produktu lietošanu mājās, dārzā un brīvdienās. Turklāt katrā jaunajā versijā ir
kļūdu labojumi un uzlabojumi iepriekš publicētajās nodaļās.
 
Šī grāmata tika rūpīgi sastādīta vairāku gadu garumā, un tā ir kopienas -
pasaules MMS ģimenes - rezultāts. Palīdziet mums, sniedzot konstruktīvu
kritiku, nozīmīgus pieredzes ziņojumus vai pat jaunus MMS padomus!
 
Visiem jaunpienācējiem es lūdzu patiešām rūpīgi izpētīt pārskatu par hlora
dioksīda produktu tirgu, to aktivizēšanu un lietošanas protokoliem. Tieši šeit
tiek pieļautas visbiežāk sastopamās kļūdas. Aplikācijas ar MMS vai hlora
dioksīdu nav piemērotas tūlītējai pašapstrādei ar paviršu ieskatīšanos grāmatā.
Ja jūs zināt, ko darāt, ar šo daudzpusīgo, bet arī nepatīkamas smaržas un garšas
aktīvo vielu jums ir pieejamas vēl nebijušas iespējas.
 



Es novēlu jums dziedināšanu visos līmeņos saskaņā ar jūsu gribu un
dvēseles plānu!
 
HeartLight
Jūsu Ali Erhan
 
... un mēs kļūstam arvien vairāk un vairāk!
 
 
 



Priekšvārds 2020
 
2020. gads visai cilvēcei atnesa lielu satricinājumu. Pēkšņi visu planētas
iedzīvotāju veselību, šķiet, sāka apdraudēt patogēns ar nosaukumu Covid-19. Šis
patogēns no koronāro vīrusu saimes izraisīja pandēmiju gandrīz vienlaikus ar tā
pirmo parādīšanos. Es nevēlos iedziļināties pēdējā cīņā starp labo un ļauno, kas
plosās fonā, un atsevišķu aģitatoru politiskajos motīvos - citi autori to noteikti
var izdarīt labāk. Cik man zināms, tā ir plānota pandēmija ar vismaz diviem
dažādiem bīstamiem patogēniem.
 
Šķiet, ka pirmajā vilnī Eiropa saņēma gandrīz tikai nekaitīgo variantu. Šajā
gadījumā pandēmija izplatījās vairāk ar plašsaziņas līdzekļu pārspīlējumu,
diagnostikai nepiemērotu PCR testu un pārmērīgu ikdienas dzīves
ierobežojumu palīdzību. Turpretī no citām pasaules daļām, piemēram, Bolīvijas
un Meksikas, tika ziņots par pavisam citiem šokējošiem notikumiem. Šeit, kā
stāsta Andreas Kalkers, inficētie cilvēki un ārsti mira kā mušas tūkstošos. Tiek
apgalvots, ka pat īpašas maskas ārstiem nav nodrošinājušas nekādu aizsardzību.
Tikai šajā nelaimē, kad bija nāvējoši apdraudēta paša dzīvība, daži ārsti
atcerējās Andreasa Kalkera daudzās lekcijas Dienvidamerikā par tēmu
MMS/CDS/hlora dioksīds. Viņi sazinājās ar viņu, pēc tam lietoja to iekšķīgi,
un ļoti daudzi no viņiem pārcieta smagu slimību. Tagad ciešanu spiediens bija
tik liels, ka arvien vairāk ārstu izmantoja CDS, un panākumi izplatījās kā
ugunsgrēks. Tas noveda pat tik tālu, ka, pēc Andreas Kalcker teiktā, Bolivijā
CDS tika steigšus apstiprināts ar likumu Covid 19 pacientu ārstēšanai.
Rezultātā pacientu mirstība samazinājās no vairāk nekā 90 procentiem līdz
mazāk nekā četriem procentiem tikai divu mēnešu laikā.
 
Hlora dioksīda šķīdumus tagad lielos daudzumos ražo Bolīvijas universitātes
un lielākoties bez maksas izsniedz iedzīvotājiem un klīnikām. 2020. gada beigās
Andreas Kalkers ziņoja, ka šobrīd ir izveidota starptautiska medicīnas
asociācija, kas apvieno gandrīz 4000 ārstu no vairāk nekā 20 valstīm, un ka ir
ziņots par vairāk nekā 140 000 veiksmīgu Covid 19 pacientu ārstēšanu. Pēc
četru dienu perorālas ārstēšanas visi pacienti bija bez simptomiem un ārpus
nāves briesmām. Fakts, ka jūs, visticamāk, nekad neesat par to dzirdējuši savos
plašsaziņas līdzekļos, liecina par farmācijas nozari, plašsaziņas līdzekļiem un
politiku un to programmām. Pastāv vienkāršs, lēts, drošs, ļoti efektīvs un
uzticams līdzeklis pret vislielākajiem draudiem cilvēcei, ko rada MMS/CDS, un
šīs zināšanas tiek izplatītas ļoti lēni.



Kļūsti par varoni! Glāb dzīvības! Jums nav jābūt ārstam vai dziedniekam. Viss,
kas jums jādara, ir jānosūta šī grāmata pēc iespējas vairāk draugiem un
paziņām. Ja viņi darīs to pašu, šī informācija galu galā atradīs cilvēku, kuram
var palīdzēt izglābt sevi no nenovēršamas nāves un/vai samazināt viņa
ciešanas! Tad viņam par to būs jāpateicas jums. Tas ir mans dzinējspēks jau
vairāk nekā deviņus gadus. Man par to uzbruka, mani nosodīja, un man bija
ievērojami ekonomiski zaudējumi. Bet tas mani joprojām vada līdz pat šai
dienai. Es ticu, ka jūs rīkosieties pareizi.



1. dziedināt ar MMS?
 
Šī ir grāmatas/e-grāmatas pilnā versija V5.5.7 Dziedināšana ar MMS? Manuāli
labotās tulkojumu versijas vienmēr var atpazīt pēc versijai pievienotā burta R,
t. i., versija 5.5.7-R.
 
Apstājieties! Pirms lasāt tālāk, vispirms pārbaudiet, vai jums ir jaunākā versija.
Jaunāko versiju PDF formātā vienmēr varat bez maksas lejupielādēt vietnē
www.mms-seminar.com. Arī drukātās versijas un e-grāmatas Apple, Google
Android un Amazon Kindle ierīcēm ir vienmēr atjauninātas un saistītas ar tām.
Tas nav obligāti, bet, ja tur pierakstīsieties uz jaunumiem, jūs vienmēr
saņemsiet jaunāko versiju un jaunāko informāciju laikus.
 

1.1 Tradicionālā medicīna un personiskā atbildība
 
Mūsdienu ortodoksālajai medicīnai man ir divas sejas. Labā seja ir ķirurģijas un
amatniecības seja. Pēdējo 50 gadu laikā attīstība ir bijusi diezgan strauja. Pat
sarežģītu un smagu traumu gadījumā, piemēram, autoavārijas rezultātā, kaulu,
locītavu, cīpslu, nervu, asinsvadu un ādas funkcionalitāti ļoti bieži var atjaunot
vairāk nekā 90 % apmērā. Cieņa! Šajā ziņā es priecājos, ka dzīvoju šajā
laikmetā. Neatliekamā un intensīvās terapijas medicīna ir izglābusi ļoti daudzu
cilvēku dzīvības.
 
Diemžēl joprojām pastāv tradicionālās medicīnas kreisā seja - ārkārtīgi ienesīgs
mēģinājums ārstēt slimības ar mākslīgām vielām, kas dabā nav sastopamas. Šeit
50 gadus faktiski ir bijis tikai modelis F bez straujas attīstības vai izrāviena, kā
tas ir ķirurģijā. Būtībā labi zināmas un ļoti efektīvas dabiskas aktīvās vielas tiek
apzināti nomelnotas, aizliegtas tirgū un aizstātas ar mākslīgi ražotām vielām,
kurām ir niecīga iedarbība vai nav tās vispār un kuras izraisa ievērojamas
blakusparādības. Taču, tā kā tie ir jauni un mākslīgi, tos var patentēt un
tādējādi pārdot ar ārkārtīgi augstu peļņas normu (nevienā nozarē nav lielākas
peļņas normas!).
 
Diemžēl pacients paliek novārtā.
 
Turklāt agrāk personīgā atbildība bija pilnībā paša cilvēka rokās. Pēdējo 50
gadu laikā mēs esam tikuši pārkvalificēti tā, ka par katru sīkumu skrienam pie
ārsta un uzgaidāmajā telpā pie ģērbtuves nododam ne tikai savu žaketi, bet arī



personīgo atbildību. Tad mēs esam tikai upura jēra lomā un saspringti gaidām
dažus laboratoriskos rādītājus un ārsta interpretāciju, lai viņš varētu spriest par
mūsu tālāko likteni.
 
Ja vienu un to pašu pacientu ar vienādiem simptomiem nosūtīsiet pieciem
dažādiem ārstiem, dažkārt saņemsiet piecas dažādas diagnozes un piecus
dažādus ārstēšanas ieteikumus. No "nekavējoties operēt" līdz medikamentu
ievadīšanai un "vispirms doties mājās un kādu laiku to novērot" - tur var būt
viss. Vai šāda pieeja patiešām ir zinātniski pamatota? Un galvenokārt: kur ir
precīza atkārtojamība šo zināšanu pielietošanā? Tomēr tas nedrīkst būt
pārmetums ārstējošajam ārstam.
 
Iespējas ietekmēt slimību attīstību ir daudz sarežģītākas, nekā parasti māca,
turklāt katrs cilvēks ir indivīds ar ļoti individuālām fiziskām īpašībām. Turklāt
liela nozīme ir arī tam, kad ārsts ir ieguvis izglītību un kāda ir viņa pieredze. Bet
pacientam tā bieži vien nozīmē atšķirību starp "kāju nost un kāju uz kājas" vai
arī ir izdzīvošanas jautājums.
 
Tikmēr zāļu blakusparādības un medicīniskās kļūdas ir galvenais nāves
cēlonis, jo īpaši bagātajās valstīs (sk. pētījumu "Medicīnas izraisīta nāve").
 
Tāpēc šodien atkal ir ļoti svarīgi neuztvert ārstu kā pusdēlu baltā tērpā, bet gan
kā labu padomdevēju. Ja cilvēkam ir vairāku padomdevēju padoms, tad
nevajadzētu ļaut sevi vadīt bailēm, bet gan iekšējai sajūtai, kas ierosina, kādu
terapiju viņš vēlētos piemērot. Jo lielāko daļu nāves gadījumu uz šīs planētas
izraisa nevis vēzis vai sirds un asinsvadu slimības, bet gan baiļu slimība.
 
Bailes izved jūs no centra, izslēdz no līdzsvara un atņem spēku. Tikai tad
baktērijām un slimībām ir iespēja. Tāpēc jau pašā sākumā jums tiek sniegti divi
vissvarīgākie padomi izdzīvošanai:
 
1. Vienmēr paļaujieties uz savu iekšējo sajūtu un ieklausieties, ko jums
saka sirds, nevis jūsu ieprogrammētā zemapziņa!
 
2. atkal uzņemties atbildību par sevi un savu ķermeni - nostipriniet savu
veselību ar zināšanām!
 
Tie var būt vissvarīgākie soļi pilnīgai dziedināšanai un bieži vien veicina
panākumus vairāk nekā negribīgi izturot it kā labāku terapiju.
 
Fakti:



- Medicīnas izraisītas nāves pētījums (zāļu un ārstēšanas izraisīta nāve)
 
Avoti un bibliogrāfija
Visi šajā grāmatā ietvertie apgalvojumi ir balstīti uz pētījumiem, publikācijām
vai citiem pārbaudāmiem trešo personu apgalvojumiem. Tīmekļa vietnē
www.mms-seminar.com varat rezervēt vebināru Ārstēšana ar MMS? Tur
atradīsiet gan tiešo saiti uz katru avotu, kas minēts nodaļas beigās pie faktiem,
gan saiti uz arhīva versiju.



1.2 Kas ir MMS?
 
Hlora dioksīds ir spēcīgākais cilvēcei zināmais vīrusu un baktēriju iznīcinātājs,
un to jau gadu desmitiem izmanto visā pasaulē, cita starpā arī rūpīgai un drošai
dzeramā ūdens dezinfekcijai. Pēdējos gados, pateicoties Džima Humbla
grāmatām, visā pasaulē ir kļuvusi zināma pašārstēšanās ar farmaceitiski
neapstiprināto MMS un tā faktisko aktīvo sastāvdaļu hlora dioksīdu.
 
ASV amerikānis Džims Humbls ir spilgta personība ar daudzām profesijām.
Pēc darba par inženieri NASA viņš cita starpā nodarbojās ar zelta raktuvju
ieguves procesu optimizāciju. Viņš ir arī sarakstījis vairākas grāmatas par šo
tēmu. Kādu dienu viņš atkal devās vienā no savām ekspedīcijām uz zelta
raktuvēm dziļi džungļos, piecu dienu attālumā no civilizācijas, kad divi viņa
kolēģi saslima ar malāriju. Bet, tā kā šajā apgabalā malārijas nevajadzētu būt,
viņiem līdzi nebija nekādu nomierinošu medikamentu (nav tradicionālo zāļu
pret malāriju).
 
Tāpēc viņš veica inventarizāciju, uzskaitīja līdzi paņemtos priekšmetus un
līdzekļus un nonāca pie dzeramā ūdens sterilizācijas līdzekļa. Viņš pie
problēmas piegāja diezgan loģiski, viņam radās lieliska ideja, un viņam izdevās
veiksmīgi ārstēt malāriju ar sterilantu, kā vēlāk aprakstīts viņa grāmatā "MMS -
izrāviens".
 
Patiesībā viņš šo jautājumu risināja gluži kā inženieris. Jums ir jāzina, ka
inženieri ir slinki laikabiedri - man ir atļauts to teikt. Kad ir jāatrisina kāda
problēma, inženieri vienmēr sāk ar līdzīgu, jau zināmu problēmu meklēšanu un
pārbauda, vai tur jau pieejamos risinājumus var kaut kādā veidā piemērot vai
pielāgot pašreizējai problēmai.
 
Tāpēc Džima Humbla (Jim Humble) pamatideja, atklājot MMS, bija
šāda: pastāv labi zināma problēma ar stipri piesārņotu ūdeni, ko vēlaties
izmantot dzeršanai. Jau izstrādātais risinājums bija dzeramā ūdens dezinfekcijas
līdzeklis, kas droši iznīcina visus patogēnus pat stipri piesārņotā ūdenī, lai
ūdeni varētu dzert bez bažām. Pašreizējā problēma bija darbinieku saslimšana
ar malāriju, ko izraisīja patogēns, no kura viņi saslima. Cilvēka ķermenis sastāv
no aptuveni 70 līdz 80 procentiem ūdens. Loģisks risinājums: kāpēc
līdzeklim, kas iznīcina visus mikrobus dzeramajā ūdenī, nevajadzētu iznīcināt
slimības izraisošos mikrobus ūdenī, t. i., cilvēka vai dzīvnieka asinīs vai



starpslānī? Alternatīvu trūkuma un darbinieku dzīvībai bīstamā stāvokļa dēļ
teorija ātri pārvērtās praksē, un darbinieki atšķaidītu šķīdumu lietoja iekšķīgi.
 
Tikai četru stundu laikā visi malārijas simptomi, līdz pat drudzim un sāpēm,
izzuda. Dažas dienas vēlāk Džims Humbls pats saslima ar malāriju un atkal ātri
izārstējās, izmantojot šo līdzekli. Tikai vēlāk viņš atklāja šī dezinfekcijas
līdzekļa faktisko aktīvo sastāvdaļu, proti, hlora dioksīdu, un izmantoja dažādus
preparātus, lai to iegūtu no minerālvielas nātrija hlorīta (MMS).
 
Tas nekavējoties un atkārtoti iedarbojās pret malāriju. Džims izplatīja šīs
zināšanas daudzās Āfrikas valstīs un par to tika vairākkārt vajāts. Tikai vēlāk
lietotāji no visas pasaules viņam ziņoja, ka MMS var ļoti veiksmīgi lietot arī
daudzu citu slimību ārstēšanai, piemēram, gripas, akūtu vai hronisku urīnpūšļa,
rīkles, zobu un zobu sakņu iekaisumu, pārtikas un asins saindēšanās, kā arī
zarnu sēnīšu gadījumā.
 
Pamatojoties uz daudzajām liecībām, šķiet, ka baktērijas un saindēšanās ir
daudz vairāk slimību (piemēram, vēža un diabēta) cēlonis, nekā to zina
tradicionālā medicīna. Ļoti ātri ap Džimu sapulcējās cilvēki, kas guva
panākumus, un pilnīgi nebirokrātiski izveidojās MMS ģimene visā pasaulē. Šai
saimei pieder ne tikai aktīvi laji, bet arī daudzi augsti godalgoti visdažādāko
disciplīnu eksperti. Vispasaules MMS kustības mērķis ir izplatīt šīs dziedinošās
zināšanas.
 
To, cik ātri šīs zināšanas izplatījās un cik daudz cilvēku pasaulē tagad zina par
MMS un veiksmīgi tos izmanto, ilustrē daži skaitļi: 2014. gada beigās MMS
saimei bija vairāk nekā 2051 aktīvs biedrs 163 bāzēs 110 valstīs. Kopumā MMS
izmantošanā ir apmācīti 1465 cilvēki, un pašlaik ir 82 MMS instruktori, no
kuriem es biju viens no pirmajiem. Manuprāt, vienīgā lieta, kas tik īsā laikā var
apvienot tik daudz dažādu rasu, valodu, reliģiju un kultūru pārstāvjus, ir
pārbaudāma un atkārtojama MMS iedarbība. Pašlaik tikai vācu valodā
runājošajās valstīs ir vairāk nekā 18 MMS grāmatas, kuru kopējais tirāžas
apjoms pārsniedz 300 000 eksemplāru (2014. gadā). Manos MMS semināros
un darbsemināros regulāri piedalās ne tikai ārsti, veterinārārsti, zobārsti,
alternatīvās medicīnas speciālisti, farmaceiti un psihoterapeiti, bet arī tiesneši,
juristi, kriminālizmeklētāji un patologi, kas sēž līdzās ieinteresētiem
nespeciālistiem, kuri lielākoties ir pārsteigti par pasniegtās informācijas
pārliecinošo loģiku. Tāpēc ar MMS var pilnībā izslēgt masu iztēles fenomenu.
 



Atgriezīsimies pie jautājuma par to, kas patiesībā ir MMS. MMS vai tā aktīvā
viela hlora dioksīds nav ne augu izcelsmes, ne organiska viela, un saskaņā ar
Džima Humbla teikto tā nav arī homeopātiska viela. Patiesībā tas nemaz
neietilpst pašreizējā tendencē izmantot saudzīgus līdzekļus un metodes, tomēr
to pilnībā akceptē arvien vairāk šo jomu pārstāvju.
 
Hlora dioksīds (ClO2) ir vienkāršs ķīmisks savienojums, kas sastāv no viena
hlora un diviem skābekļa atomiem. Tā ir ļoti gaistoša gāze, kas ir smagāka par
gaisu. Tāpēc to parasti iegūst no minerālvielas nātrija hlorīta (nejaukt ar nātrija
hlorīdu = galda sāli) ar aktivatora skābes palīdzību īsi pirms lietošanas. Telpas
temperatūrā tā ir dzintarkrāsas gāze ar asu, hloru saturošu smaržu, kas līdzīga
iekštelpu peldbaseina smaržai.
 
Taču atšķirībā no tīra hlora hlora dioksīds nav toksisks! Tas ir ļoti svarīgi,
jo negodīgi kritiķi to apzināti jauc ar tīru, toksisku hloru vai ar hlora balinātāju.
Hlora dioksīds pēc neilga laika sadalās ūdenī, skābeklī un nekaitīgā sāls sastāvā.
Hlora dioksīds ir pazīstams kopš 1811. gada, tā platjoslas iedarbība un
nekaitīgums ir labi izpētīts, un to izmanto visā pasaulē, cita starpā kā
bezhlorētu balināšanas līdzekli celulozes rūpniecībā un pārtikas produktu
dezinfekcijai, kā arī dzeramā ūdens dezinfekcijai.
 
Tātad Džims Humbls nav izgudrojis neko jaunu, viņš tikai izmantoja kaut ko
zināmu citā veidā. Tādējādi viņam nebija jāpierāda, ka tas darbojas, ne arī, ka
tas ir nekaitīgs!
 
Dzeramā ūdens dezinfekcijas produkti, kuru pamatā ir hlora dioksīds, ir
likumīgi pieejami rūpnieciskai un privātai lietošanai. Šeit aprakstītos veselības
aizsardzības lietojumus, t. i., komerciālu produktu izmantošanu dzeramā ūdens
dezinfekcijai citiem mērķiem, katrs veic uz savu atbildību.
 
Pārmērīgi dedzīgo kritiķu mēģinājumi aizliegt MMS vai hlora dioksīdu kā
neapstiprinātas zāles jau vairākkārt ir cietuši neveiksmi tiesā, jo ir arī daudzas
pilnīgi likumīgas hlora dioksīda produktu izmantošanas jomas.
 
Tomēr varas iestādes saistībā ar apmelojošām kampaņām plašsaziņas līdzekļos
atkal un atkal mēģina, un pēc dažu juristu speciālistu domām, daļēji pilnīgi
nelikumīgi, apturēt, kavēt vai iebiedēt pakalpojumu sniedzējus. Šeit publicēti
publiski pieejami un pārbaudāmi fakti palīdzēs jums izveidot savu viedokli par
šo tematu.





1.3 Kā darbojas MMS?
 
Hlora dioksīds, lietots iekšķīgi vai caur ādu, visur nokļūst organismā caur asins
plazmu, nevis, kā pieņemts, caur sarkanajiem asinsķermenīšiem. Tas nozīmē,
ka ar MMS mums pēkšņi ir hlora dioksīds kā otra sistēma, kas var transportēt
skābekli organismā.
 
MMS jeb tā faktiskā aktīvā viela hlora dioksīds ir oksidētājs, kas nozīmē, ka tas
reakcijas partneriem atņem elektronus un tādējādi izjauc to bioķīmisko
struktūru. Tādējādi tiek droši iznīcinātas baktērijas, sēnītes, ērces, sporas,
prioni (GSE) un nelieli parazīti. Vīrusu gadījumā tas, šķiet, aptur to vairošanos,
bloķējot olbaltumvielas.
 
Interesanti, ka hlora dioksīds (efektivitāte 99,9999 %) dezinficē aptuveni
tūkstoš reižu rūpīgāk nekā, piemēram, labi zināmais sadzīves tīrīšanas līdzeklis
Sagrotan (efektivitāte 99,9 %). Šķiet, ka šī ārkārtīgi lielā attīrīšanas spēja ir
saistīta arī ar to, ka hlora dioksīda molekula spēj atņemt piecus elektronus
reakcijas partnerim (dīglim).
 
"Ja MMS nogalina visas baktērijas, tad jā, tas uzbrūk manām labajām zarnu
baktērijām. " Tas ir visbiežāk sastopamais iebildums pret MMS lietošanu
iekšķīgi. Tomēr apkopoti pieredzes ziņojumi liecina, ka MMS nekaitē labajai
zarnu florai pat ilgstošas lietošanas gadījumā. To ir apstiprinājis arī
veterinārārsts Dirks Šrāders, ņemot suņa izkārnījumu paraugus pirms un pēc
ārstēšanas ar CDS.
 
Mums nav zinātniski pierādītu izskaidrojumu, bet mums ir ticami un loģiski
izskaidrojoši modeļi: hlora dioksīds ir oksidētājs. Ūdeņraža peroksīds un ozons
ir ļoti spēcīgi oksidētāji un var iznīcināt ķermeņa šūnas, kā arī labās baktērijas.
Nākamais vājākais oksidētājs ir skābeklis. Mūsu ķermeņa šūnas un mūsu labās
zarnu baktērijas (redoks potenciāls 1,45 volti) spēj saglabāt savus elektronus,
saskaroties ar skābekli, kas ir spēcīgs oksidētājs. Šo spēju aizturēt elektronus
sauc par redokspotenciālu.
 
Pretējā gadījumā katra ieelpa nogalinātu tūkstošiem mūsu ķermeņa šūnu. Hlora
dioksīds ir daudz vājāks oksidētājs. Tātad, ja šūnas var veiksmīgi aizsargāt
savus elektronus pret spēcīgu oksidētāju, tās to var darīt vēl labāk pret vājāku
hlora dioksīdu (redoks potenciāls 0,95 volti).
 



Interesanti, ka lielākajai daļai patogēno mikrobu (starp citu, slimību izraisītāji
bieži vien ir anaerobi un parasti neizmanto skābekli) ir zemāks redoks
potenciāls nekā hlora dioksīdam, tāpēc MMS tiem uzbrūk vispirms. MMS
lietošanas protokolos parasti tiek ieteiktas tikai tādas koncentrācijas, kurās
saglabājas laba zarnu flora.
 
Secinājums: hlora dioksīds neuzbrūk ķermeņa šūnām vai "labajām"
baktērijām!
 
Citāts no Seegartenas klīnikas Šveicē, kas jau gadiem ilgi veiksmīgi izmanto
MMS/hlora dioksīdu patentētā dioksihlora veidā:
 
"Dioksihlors, saskaroties ar vīrusiem, baktērijām un sēnītēm, rada atomu skābekli (O1),
ar kuru tiek sagrautas vairuma mikroorganismu aizsargmembrānas (piemēram,
poliomielīta vīrusa gadījumā jau pie koncentrācijas zem 1 ppm = 1 hlora dioksīda
molekula uz 1 miljonu ūdens molekulu!). Dioksihlora iedarbība iznīcina arī atbrīvotās
ribo- un dezoksiribonukleīnskābes, īpaši to gvanīna nukleīnbāzes. Tas droši novērš jaunu
mikroorganismu paaudžu veidošanos. «
 
MMS var arī izvadīt smagos metālus un citus vides toksīnus, tos oksidējot vai
padarot šķīstošus ūdenī, veidojot sāļus, un tādējādi izvadīt tos ar urīnu. Tāpēc
tam piemīt dezinficējoša, detoksikējoša un smago metālu likvidējoša iedarbība.
Turklāt šķiet, ka tas ievērojami palielina kopējo organisma vielmaiņu,
aktivizējot mitohondrijus arī elektriskā līmenī.
 
Visi ķermeņa procesi tiek aktivizēti un paātrināti. Novēršot daudzus iekaisuma
avotus un neitralizējot šo mikroorganismu izdalīšanās produktus, kas mūs
nomāc, tas rada patīkamu skaidrību un modrību garīgajā un emocionālajā
līmenī, tādējādi ļaujot novērst, iespējams, ilgi uzkrātās problēmas šajās jomās.
 
Daudzu vēža veidu gadījumā ir izslēgtas šūnu cukuru sadedzinošās spēkstacijas
- mitohondriji. Tad cukuru izmanto tikai spirta fermentācijai. Tas izraisa arī
smagu vietējo saindēšanos ar šūnu toksīniem. Līdzīgi kā Kanādā veiktajos
pētījumos par dihloracetātu (DCA), kas ir hlora dioksīda ķīmiskais radinieks,
hlora dioksīds var stimulēt un atjaunot mitohondriju darbību, jo īpaši šajā
gadījumā. Savukārt audzēja šūnas pēc tam izdara pašnāvību - ieprogrammētu
šūnu nāvi (apoptozi). Tomēr atšķirībā no DCA hlora dioksīds neizraisa
blakusparādības, piemēram, kāju nejutīgumu aktīvo ūdeņražu dēļ.
 
Pieci MMS/hlora dioksīda iedarbības veidi:
 



1. Visu veidu patogēno mikroorganismu iznīcināšana oksidējoties.
2. Smago metālu likvidēšana un izvadīšana (sāļu veidošanās)     

un vides toksīni
3. Palielinās kopējais ķermeņa elektriskais apgrozījums (vairāk enerģijas!)
4. vēža šūnu programmētu šūnu nāvi (apoptozi), izmantojot

mitohondriju aktivizācija un papildu skābekļa daudzums organismā.
šūna

5. mazina organisma pārskābošanos, izmantojot papildu skābekli.
6. ir pH selektīva iedarbība! Tas dod priekšroku skābekļa izdalīšanai

organismā, kur tā pH ir visskābākais. Interesanti: visur, kur ir vēzis, tas
ir pH skābs!

7. veicina garīguma atmodu (jā, tieši tā, par to vairāk citur).
vairāk par to citur)

 
Secinājums: MMS iedarbojas daudz mērķtiecīgāk un plašāk nekā, piemēram,
antibiotikas, un tam ir vēl viena milzīga priekšrocība: MMS nogalina arī
ģenētiski mutējušus mikrobus. Tādējādi rezistence pret antibiotikām,
piemēram, pašreizējā dzīvībai bīstamā MRSA mikrobu izplatība slimnīcās (vai,
piemēram, uz saldētiem cāļiem), zaudē savu šausmu.
 
Fakti:
- Grāmata Dziedināšana ir iespējama, Dr. Andreas Kalcker
- Vēža ārsts Dr. Helmuts Ehleiters
- Seegarten klīnika Šveice
- Bioloģiskais audzēju centrs Allgäu
- Pētījums dioksihlors
- ASV armija: hlora dioksīds pret Ebolas vīrusu
- Uzņēmums ChlorDiSys



1.4 Risks un blakusparādības
 
Uzņemot iekšķīgi, hlora dioksīds organismā iedarbojas ne ilgāk kā divas
stundas.
 
Pēc tam tas sadalās skābeklī, ūdenī un kopējā sālī, kas ir dabiskas asins
sastāvdaļas.
 
Tādējādi vispār nepaliek nekādi atlikumi, kā tas ir ar zālēm, kas organismam ir
jāsadala vai jāiznīcina. Galvenās blakusparādības var būt slikta dūša līdz
vemšanai un caureja pārdozēšanas gadījumā. Tas bieži vien ir īslaicīgs. Nešķiet,
ka tas būtu saistīts ar faktiskās aktīvās vielas nepanesamību, bet vienkārši ar to,
ka tā ir pārāk rūpīga.
 
Asinīs peld liels daudzums nogalināto baktēriju un sēnīšu atkritumu, un tie ir
jāiznīcina. Tas organismā iedarbina saindēšanās trauksmes signālu, un
organisms sāk savu avārijas programmu, izlaižot visu, kas atrodas virs un zem
organisma. MMS gadījumā tas attiecas tikai uz daļēji aktivētu nātrija hlorītu, kas
atkarībā no skābes apstākļiem vēl vairākas stundas var reaktivēties kuņģī un
tādējādi radīt papildu hlora dioksīdu. Tas neattiecas uz lietošanai gataviem
CDS vai aktivētiem CDSplus®.
 
Dr. Andreas Kalcker norāda, ka literatūrā zināmie nedaudzie nāves gadījumi,
kas saistīti ar hlora dioksīdu, ir saistīti tikai ar liela hlora dioksīda gāzes
daudzuma ieelpošanu (piemēram, tehniskā sistēmas defekta dēļ) - neviens
nāves gadījums nav saistīts ar hlora dioksīda ūdens šķīduma norīšanu iekšķīgi.
 
No atsauksmēm, par kurām man ziņoja, es varu secināt vēl vienu
blakusparādību: Ādas izsitumi. Dažiem cilvēkiem detoksikācijas process,
iespējams, notiek arī caur ādu. Tas var izraisīt sarkanīgus, niezošus izsitumus.
Tas ir tikai īslaicīgs un līdz šim vienmēr ir sadzijis bez paliekošiem bojājumiem.
Joprojām nav noskaidrots, vai tie ir mazākie parazīti, kas atstāj organismu, vai
agresīvāki toksīni.
 
Eksperimentā ar dzīvniekiem žurkām vairākas nedēļas deva dzert 400 mg hlora
dioksīda. 400 mg deva atbilst desmit reizes lielākai devai, nekā lieto cilvēks.
Neviens no dzīvniekiem nedz nomira, nedz saslima ar kādu citu slimību.
Kontrolgrupā bez hlora dioksīda vairāki dzīvnieki nomira.
 



Tādējādi hlora dioksīda uzņemšana faktiski palielina paredzamo dzīves
ilgumu.
 
Tātad pat desmitkārtīgas pārdozēšanas gadījumā nebija saindēšanās vai nāves
pazīmju. Pētnieki bija pārsteigti, ka žurkas pat labprāt dzēra hlora dioksīda
šķīdumu. Neviena žurka nav saslimusi ar vēzi.
 
Tādējādi aktīvā viela hlora dioksīds nav ne toksisks, ne kancerogēns pat
desmitkārtīgi pārdozējot.
 
Vēlāk kāds trušu audzētājs vairākiem tūkstošiem dzīvnieku ilgstoši deva 400
mg hlora dioksīda. Netika konstatēta neviena mutācija, un bija vairāk un
veselīgāku pēcnācēju (lielāks dzimšanas svars).
 
Tāpēc hlora dioksīds nav arī mutagēns (nemaina gēnus) un nevar kaitēt
auglībai.
 
Andreas Kalcker norāda, ka 400 mg deva atbilst aptuveni četru gadu
hlorīda uzņemšanas devai cilvēkam!
 
Fakti:
- Grāmata MMS rokasgrāmata, Dr. med. Antje Oswald
- Grāmata MMS klīniski pārbaudīta
 
 
 



1.4.1 Federālā riska novērtēšanas biroja brīdinājums
 
Pilnīguma un taisnīguma labad jānorāda arī tas, ka ir Riska novērtēšanas
federālā biroja (BfR) 02.07.2012. brīdinājums par MMS.
 
BfR 2012. gada 2. jūlija Atzinums Nr. 025/2012 (izraksts)
"Miracle Mineral Supplement" ("MMS") tiek piedāvāts pārdošanai internetā kā
šķīdums divās mazās pudelītēs. Saskaņā ar ziņojumiem no ārzemēm šis
produkts var ietekmēt patērētāju veselību. Ir saņemti ziņojumi par kuņģa un
zarnu trakta darbības traucējumiem, piemēram, sāpēm vēderā, sliktu dūšu,
vemšanu un caureju, dažkārt ar asinsspiediena traucējumiem un ievērojamu
šķidruma zudumu. Tieša saskare ar neatšķaidītu vai nepareizi samaisītu
lietošanai gatavu šķīdumu var izraisīt ādas un gļotādu kairinājumu un pat
ķīmiskus apdegumus. Tikmēr arī Vācijā ir kļuvuši zināmi atsevišķi gadījumi,
kad pēc MMS lietošanas ir novērota nevēlama iedarbība. Daļā piedāvājumu ir
norāde, ka šis līdzeklis var kalpot ūdens dezinfekcijai. Dažās tīmekļa vietnēs
"MMS" lietošanas atbalstītāji norāda, ka produkts var tikt lietots iekšķīgi. BfR
stingri iesaka nelietot un nelietot "Miracle Mineral Supplement" ("MMS") (...)".
 
Detalizēti izlasot šo brīdinājumu, jūs pamanīsiet sekojošo: Lai gan tikmēr
vairāk nekā miljons cilvēku Vācijā zina MMS un lieto to jau gadiem ilgi (no
2014. gada), šis birojs neuzskatīja par nepieciešamu veikt pašu izmeklēšanu.
Viens tikai citē brīdinājumus no ārvalstīm. Patiesībā visas valstis citē tikai
Amerikas FDA (Federālās zāļu pārvaldes) brīdinājumu, kas, piemēram, līdz šim
neredz nekādu problēmu veselībai kaitīgā Aspartama atļaujā. Tātad
apdraudējuma līmenis nevar būt tik augsts, ja netiek veikta izmeklēšana. Šajā
brīdinājumā
 
- nāves gadījumu nav
- nav dzīvībai bīstamu situāciju.
- nav paliekošu bojājumu
 
pēc MMS lietošanas. Tāpēc paliek tikai īslaicīgi labklājības traucējumi. Tās ir
slikta dūša līdz pat vemšanai un caurejai, jo līdz šim tās ir minētas visās MMS
grāmatās. No otras puses, ir tūkstošiem sekmīgu ziņojumu pat par slimībām,
kas tiek uzskatītas par neārstējamām. Tas nozīmē, ka katram pašam ir jāizvērtē
argumenti uz savu atbildību.
 
Īsumā: iepriekš minētais Federālā biroja brīdinājums patiesībā ir labākais
MMS/CDS/hlorīda dioksīda iepakojuma pamācība. Uzņēmums Bayer vēlētos,



lai šāds nekaitīgs iepakojuma ieliktnis būtu arī viņu bestsellerim Aspirīnam.
Diemžēl tajā ir rakstīts par tādām neglītām lietām kā pastāvīgas asins ainas
izmaiņas un asiņošana no kuņģa. Dr. Frīdrihs Hagenmülleris no Asklepios
klīnikas Hamburgā lēš, ka tikai Vācijas Federatīvajā Republikā aspirīna
blakusparādības - kuņģa asiņošanas - izraisīto nāves gadījumu skaits ir no 1000
līdz 5000 cilvēku, bet neziņoto gadījumu skaits, iespējams, ir daudz lielāks. Tā
kā viņš arī apšauba visur lietojamā medikamenta lietderību sāpju ārstēšanā, viņš
iestājas par tirdzniecības ierobežošanu. Saskaņā ar Filipa Mimkesa (The
Aspirin Lie) datiem 2000. gadā šīs zāles bija viens no 15 biežākajiem nāves
cēloņiem Amerikā (16 500 nāves gadījumu).
 
Par kādu potenciālu apdraudējumu mēs runājam, ja lieto MMS/hlora dioksīdu?
 
Fakti:
- Grāmata Dziedināšana ir iespējama, Dr. Andreas Kalcker
- BfR Riska novērtēšanas federālā biroja brīdinājums
- Hamburgas klīnika: brīdinājums pret aspirīnu
- Pētījums Philipp Mimkes



1.5 Mijiedarbība un kontrindikācijas
 
Tiem, kam ir ārkārtīgi reta alerģija pret hloru, MMS nevajadzētu lietot vai lietot
ļoti piesardzīgi. Turklāt MMS ir neliela asins sašķidrinoša iedarbība. Tas jāņem
vērā Marcumar pacientiem, īpaši pirms operācijas.
 
MMS un C vitamīna, antioksidanta, iedarbība savstarpēji izlīdzinās. Ja cilvēks ir
lietojis pārāk daudz MMS, nepatīkamās blakusparādības var mazināt, lietojot C
vitamīnu vai atbilstošas sulas. Teorētiski būtu iespējamas reakcijas ar pārtiku
un zālēm kuņģī, taču līdz šim, neraugoties uz MMS lietojumiem visā pasaulē
vairāku gadu garumā, praktiski nav zināma konkrēta mijiedarbība.
 
Dr. Andreas Kalcker norāda, ka personām ar šādām īpašībām nevajadzētu
lietot MMS, MMS2 vai CDS vai arī ārstēties ar lielu piesardzību:
 

- ilgstošas medikamentu lietošanas laikā
- ar zināmu alerģiju pret hloru
- aknu darbības traucējumu gadījumā
- ja viņi ir hemofiliķi
- ārstēšanas laikā ar antikoagulantiem
- pēc traumatiskas pieredzes ar saindēšanos ar gāzi.

 
Man vislabāk patīk Dr. Klinghardta ieteikums (www.ink.ag) veikt MMS
ieņemšanu no rīta līdz aptuveni plkst. 18 un nepieciešamos medikamentus
un/vai uztura bagātinātājus (NEM) lietot ar 3 līdz 4 stundu intervālu, tātad
aptuveni pēc plkst. 21/22. Konkrēta mijiedarbība ar citām zālēm līdz šim nav
zināma. Šaubu gadījumā jāizvēlas 2-4 stundu laika intervāls.
 
Pretdozēšanas un smagu blakusparādību antidots
Varat izšķīdināt tējkaroti nātrija bikarbonāta (saukta arī par nātrija
hidrogēnkarbonātu, nātrija bikarbonātu, Cēzara sodu vai Bullrich sāli) glāzē
ūdens un izdzert to vai, piemēram, apēst ābolu. Alternatīvi var lietot arī C
vitamīnu.
 
Atkrēpošanas līdzeklis
 
Ja mikroorganismu iznīcināšanai iekšēji tiek izmantots hlora dioksīds, tie,
mirstot, izdala vairākus toksīnus. Šie toksīni jāizvada no organisma caur
detoksikācijas orgāniem, piemēram, aknām, nierēm un limfātisko sistēmu.
 



Bieži vien cilvēkiem, kuri ilgstoši slimo, nedzer pietiekami daudz ūdens vai ēd
neveselīgu, rafinētu pārtiku, mēdz būt bloķēti detoksikācijas orgāni.
 
Šajā gadījumā viņi var gūt labumu no detoksikācijas līdzekļu lietošanas, lai
atvērtu detoksikācijas kanālus.
 
Labs augu detoksikācijas līdzeklis tiek saukts par skalošanu. Par visiem šiem
detoksikācijas līdzekļiem un- pasākumiem sīkāk stāstīšu savā otrajā grāmatā.
 
Fakti:
- Grāmata MMS rokasgrāmata, Dr. med. Antje Oswald
- Grāmata MMS klīniski pārbaudīta
- LAVAGE līdzeklis - www.detoxmetals.com



1.6 Hlora dioksīda produktu tirgus pārskats

1.6.1 Pirmais attīstības posms: klasiskie MMS
 
Hlora dioksīda produkti ir likumīgi apstiprināti dzeramā ūdens dezinfekcijai
noteiktos robežnosacījumos un ir likumīgi pieejami tirgū. Hlora dioksīds ir
gāze, kas ir smagāka par gaisu un ātri izplūst. Tāpēc to nevar ilgi uzglabāt, un
bieži vien to iegūst ķīmiskā reakcijā īsi pirms lietošanas. Tam nepieciešams
nātrija hlorīta šķīdums NaClO2 un aktivējošā skābe.
 
Džims Humble šim nolūkam pirmo reizi lietoja citronu sulu. Pēc tam viņš
ieteica vispirms 10 % un vēlāk 50 % citronskābes ar dažādām maisījuma
proporcijām. Citi pakalpojumu sniedzēji piedāvāja arī MMS ar vīnskābi un
pienskābi kā aktivatoriem. Tomēr šādu ieteikumu Jim-Humble grupa līdz šim
nekad nav sniegusi, tāpēc šeit tas netiek atbalstīts!
 
Pēc ilgiem izmēģinājumiem un kļūdām un Kerri Riveras pozitīvās pieredzes
par daudz labāku saderību ar īpaši jutīgiem bērniem ar autismu, tagad ir jauns
pašreizējais ieteikums. Šeit kā aktivatoru ieteicams izmantot tikai 4 līdz 5 %
sālsskābi, jo tā ir vienīgā neorganiskā skābe (bez oglekļa atlieku molekulas), kas
ir likumīgi apstiprināta dzeramā ūdens attīrīšanai.
 
Kopš 2013. gada februāra Džims Humble iesaka tikai šādu MMS formulu:
 

25 % nātrija hlorīta šķīdums (NaClO2) un
4 līdz 5 % sālsskābes (HCl) kā aktivatora.
sajaukšanas attiecība vienmēr ir 1:1
aktivizēšanas laiks vienmēr ir 45 sekundes.

 
Neuztraucieties, jums tagad nav jāiznīcina esošais MMS komplekts. Hlora
dioksīds ir hlora dioksīds, un tas darbojas. Taču turpmākajos pirkumos jums
vajadzētu pārliecināties, ka mēs visi izmantojam vienu un to pašu
formulējumu. Šādā veidā mums ir atkārtojami lietošanas protokoli un vienādas
hlora dioksīda koncentrācijas, un beidzot var novērst daudzās gadījumu
atšķirības un lietotāju jautājumus par to, kā to darīt ar šo komplektu un kā to
darīt ar šo.
Aktivizēšana un dozēšana
 



 
MMS devas visās grāmatās un lietošanas protokolos ir norādītas "aktivizēto
pilienu" skaitā, aktivizētais piliens patiesībā sastāv no diviem pilieniem:
nātrija hlorīta piliena un aktivatora skābes piliena.
 
MMS aktivizēšana pēc noklusējuma:
 

1. Paņemiet sausu un tīru glāzi (keramikas - jā, bet ne metāla).
2. Piemēram, iepiliniet glāzē 3 pilienus nātrija hlorīta šķīduma (25 %

NaClO2).
3. Iemērciet burkā vienādu daudzumu aktivatora sālsskābes (4 līdz 5 %

HCl).
4. Turiet glāzi leņķī tā, lai pilieni saskartos un reaģētu viens.
5. Pagaidiet apmēram 45 sekundes, līdz maisījums kļūst dzeltenbrūns un

smaržo pēc iekštelpu baseina.
6. Tagad piepildiet glāzi ar vajadzīgo ūdens daudzumu (aptuveni 150 līdz

250 ml).
7. Šo šķīdumu izmantojiet nekavējoties, jo gāze hlora dioksīds vēlas

izdalīties.
 
Brīdinājums: Lūdzu, nenovērsiet degunu tik tuvu stiklam un mēģiniet
izvairīties no izdalīto gāzu ieelpošanas.
 
Ja glāzē jau ir ūdens, ķīmiskā reakcija nenotiek. Nav nozīmes, kuru no abiem
komponentiem iemetīsiet vispirms. Izmantojamais ūdens daudzums ir atkarīgs
no jums. Ja jums tas patīk stipri atšķaidīts, tad jādzer vairāk šķidruma. Ja
nevarat dzert tik daudz šķidruma, tad garša būs spēcīgāka. Ir svarīgi, lai
uzņemtais hlora dioksīda daudzums vienmēr būtu vienāds.
 
 
Fons
 
Tīrs hlors
Šīs reakcijas rezultātā rodas ne tikai hlora dioksīds, bet vienmēr arī neliels
daudzums tīra hlora. Savukārt tīrs hlors ir ļoti reaktīvs, un var rasties neliels

Š



daudzums toksisku hlorātu. Šī mikroindikācija varētu būt vēl viens iemesls,
kāpēc jutīgiem cilvēkiem sāk justies slikta dūša.
 
Spēcīgi skāba
Pretēji iepriekšējiem apgalvojumiem attiecīgajās MMS grāmatās aktivējošā
skābe netiek patērēta hlora dioksīda ražošanas laikā. Tādējādi nav atlikušās
skābes, bet saglabājas pilns skābums, kas nozīmē, ka iegūtais šķīdums ir ļoti
skābs pH (2,5 līdz 3). Hroniski slimi cilvēki bieži vien ir stipri pārskāboti un
cita starpā šī iemesla dēļ sliktāk panes klasisko MMS. Šeit ļoti noderīgi ir tādi
turpmākie sasniegumi kā CDS un CDSplus®.



1.6.2 Otrais attīstības posms: lietošanai gatavi CDS
risinājumi
 
Ārstējot lauksaimniecības dzīvniekus, Dr. Andreas Kalcker saskārās ar MMS
ierobežojumiem. Atgremotāju, piemēram, govju, kuņģa bioķīmisko
robežnosacījumu dēļ klasisko MMS nevar lietot iekšķīgi lielākos daudzumos.
Iespējams, ka baktēriju izraisītā gremošana varētu pilnībā apstāties un tādējādi
izraisīt dzīvnieka nāvi.
 
Līdz šim klasisko aktivēto MMS nevarēja injicēt, jo tā pH vērtība ir ļoti zema
(2,5 līdz 3). Tāpēc viņš destilācijas procesā izgatavoja pH neitrālu hlora
dioksīda šķīdumu (pH vērtība 5,5-7 pie 3000 ppm) intramuskulārai ievadīšanai.
To viņš sauc par CDS (hlora dioksīda šķīdumu). Destilācijas procesā
klasiskais MMS tiek aktivizēts bez ūdens pievienošanas. Pēc tam iegūto gāzi
ievada otrā traukā ar aukstu ūdeni, līdz ūdens kļūst dzeltens.
 
Brīdinājums: Nespeciālistiem nevajadzētu izmantot ražotāja CDS procedūras,
kas sniegtas YouTube. No vienas puses, nespeciālistam ir grūti pielāgot
faktisko hlora dioksīda koncentrāciju. No otras puses, ja tiek izvēlēts nepareizs
materiāls vai koncentrācija ir pārāk augsta, ir iespējams, ka gāzes koncentrācija
būs sprādzienbīstama. Ja ieelpojat pārāk daudz hlora dioksīda gāzes, var rasties
dzīvībai bīstama cianoze.
 
Secinājums: CDS pašizgatavošana drīzāk jāatstāj tehniski
pieredzējušiem cilvēkiem!
 
Lietošanai gatavie CDS šķīdumi tiek piegādāti tikai vienā pudelē ar dzeltenīgu
saturu. Aktivizēšana šeit vairs nav nepieciešama.
 
Ieteicamā standartkoncentrācija CDS ir 3000 ppm jeb 0,3 % šķīduma.
Juridisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar produktu deklarēšanu, lielākā daļa
piegādātāju uzturas nedaudz zem šīs vērtības (piemēram, 0,29 %).
 
 
CDS priekšrocības:
 

0. - pH neitrāls
1. - mazāk smakas
2. - mazāka garša



3. - daudz labāk panesams
4. - var lietot daudz lielākas devas
5. - mazāk blakusparādību

 
Tomēr ir arī daži trūkumi. Destilācijas procesu ietekmē temperatūra, spiediens
un laiks. Hlora dioksīda koncentrāciju var noteikt tikai ar testa strēmelēm,
atšķaidot un ļoti šaurā diapazonā. Citām mērīšanas metodēm ir nepieciešamas
dārgas laboratorijas iekārtas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc atsevišķu
piegādātāju un produktu hlorīda koncentrācija ir ļoti atšķirīga (no 800 līdz 5000
ppm).
 
Turklāt svaigi piepildīta pudele jau pie piegādātāja jāuzglabā vēsā vietā, lai
vismaz palēninātu hlora dioksīda gāzes izdalīšanos. Teorētiski aukstuma ķēde
jāsaglabā arī pārvadāšanas laikā vasarā. Tomēr praktisku iemeslu dēļ tas tiek
darīts reti. Ja lietotājs pudeli atver uzreiz pēc tās saņemšanas, pirms tam vismaz
sešas stundas nenovietojot to ledusskapī, liela daļa hlora dioksīda izplūst.
 
Turklāt neatkarīgi no tā, vai pudelīti izmantojat, uzglabāšanas laiks ledusskapī ir
ierobežots līdz trīs līdz četriem mēnešiem, un to nevar pagarināt nekādā citā
veidā. Tāpēc bieži vien nav lietderīgi iegādāties vairākas pudeles lietošanai
gatavu CDS, lai veidotu krājumus vai kā krīzes drošības pasākumu. Aktīvās
vielas koncentrācija pakāpeniski samazinās uzreiz pēc ražošanas procesa,
uzglabāšanas laikā, piegādes laikā un pie klienta.
 
Secinājums: Lai CDS lietošanas protokols būtu vienmēr vienāds un
atkārtojams visā pasaulē, diemžēl ir grūti vienmēr panākt vienādu devu ar
vienādu hlora dioksīda koncentrāciju, izmantojot lietošanai gatavus un labi
panesamus CDS.
 
Fons
 
Koncentrācijas svārstības un samazināšanās
Diemžēl tas viss bieži noved pie tā, ka lietotāji, izmantojot gatavus CDS,
vienmēr strādā ar nezināmu un pastāvīgi samazinošu hlora dioksīda
koncentrāciju, kas neizbēgami rada atšķirīgas devas un rezultātus.
 
Tīrs hlors
Tā kā vairums lietošanai gatavu CDS šķīdumu tiek iegūti no aktivēta klasiskā
MMS pēc destilācijas procesa, arī šajā gadījumā pastāv tāds pats neliels
piesārņojums ar brīvo hloru. Destilācijas laikā šķīdumā nonāk ne tikai vēlamais



hlora dioksīds, bet arī neliels daudzums tīra hlora. Īpaši jutīgiem cilvēkiem ir tie
paši iespējamie trūkumi, kas attiecas uz klasisko MMS.
 
Nav stabilizēts
Saskaņā ar Marburgas Universitātes pētījumu destilācijas ceļā iegūtais CDS nav
ļoti stabilizēts un diezgan ātri sadalās (pat ledusskapī).
 
UPDATE: Lietošanai gatavu CDS dozēšana
Sākumā tika pieļautas daudzas kļūdas CDS dozēšanā. Dr. Andreass Kalkers
(Dr. Andreas Kalcker) no eksperimentiem ar cūku kuņģiem vairākās Spānijas
universitātēs zina, ka pēc MMS uzņemšanas kuņģa skābe spēj pavairot līdz pat
septiņām reizēm vairāk hlora dioksīda. Šā iemesla dēļ pirmie konversijas
koeficienti MMS uz CDS ar 1:4 vai 1:7 uz pilienu bāzes bija pārāk vāji.
Zinātniski pareiza pārrēķina koeficienta noteikšana arī nav iespējama, jo tas ir
dinamisks process, kuru ietekmē daudzi parametri, piemēram, temperatūra,
blīvums utt.
 
Dr. Andreas Kalcker iesaka CDS dozēt tikai mililitros, nevis ar pilienu skaitu.
Vienmērīgai dozēšanai visā pasaulē ieteicams izmantot dozēšanas pipeti ar ml
marķējumu (plastmasas šļirce bez kangulas).
 
 

Aptuvenais konversijas koeficients no MMS uz CDS ir:
 
Ārējiem lietojumiem:

3 aktivizēti MMS pilieni atbilst aptuveni 1 ml CDS.
(CDS ar aptuveni 0,3 % hlora dioksīda šķīdumu, t. i., 3000 ppm).

 
 

Iekšķīgai lietošanai (ar kuņģa skābes iedarbību):
1 aktivizēts MMS piliens atbilst aptuveni 1 ml CDS.

(CDS ar aptuveni 0,3 % hlora dioksīda šķīdumu, t. i., 3000 ppm).
 
Tātad, ja līdz šim iekšķīgi tika uzņemti 3 aktivizēti pilieni klasiskā MMS, tad,
izmantojot CDS, tagad tie ir 3 ml, tātad 3 reizes lielāks daudzums!
 



1.6.2.1 JAUNUMS: CDSpure® ampulas
 
Kopš 2021. gada vidus ir notikusi vēl viena tendenci noteicoša jauna attīstība,
kurā es biju būtiski iesaistīts:
 
CDSpure® ir augstas tīrības pakāpes hlora dioksīda šķīdums ar 2 990 ppm,
jo, sākot no 3 000 ppm, uz produkta ir jānovieto ievērojami vairāk brīdinājuma
marķējumu.
 
Šim nolūkam tīra hlora dioksīda gāze tiek izšķīdināta rūpīgi demineralizētā un
nanofiltrētā ūdenī īpašā ražošanas procesā. CDSpure® ir pH neitrāls un,
tāpat kā CDSplus®, nesatur hloru (nesatur elementāro un līdz ar to toksisko
hloru).
 
CDSpure® sākotnēji tiek piegādāts 5 ml stikla ampulās, kas paredzētas
mobilai dzeramā ūdens dezinfekcijai. Stikla ampulas dēļ tās var uzglabāt
neglabātas ledusskapī (!) vismaz piecus gadus. Turklāt stikla ampula ir izgatavota
no caurspīdīga stikla, lai dzeltenais tonis un līdz ar to arī hlora dioksīda saturs
CDS šķīdumā būtu tieši redzams.
 
CDSpure® ir lietošanai gatavs CDS šķīdums, un to dozē un lieto tāpat kā
parastos CDS/CDL šķīdumus vai CDSplus®. Salīdzinot ar CDS šķīdumiem,
tā priekšrocība ir tā, ka tas ir stabils gadiem ilgi bez dzesēšanas.
 
 
 
 
 
* juridisks paziņojums:
CDSpure® un CDSplus® ir AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-
prolife.com) reģistrētas preču zīmes.
 



1.6.3 Procedūras, kas vairs nav ieteicamas
 
Turpmāk īsumā aprakstītas dažas citas CDS šķīdumu izgatavošanas metodes,
taču to sarežģītības, kļūdu iespējamības un jaunāku un labāku risinājumu dēļ
tās netiek tālāk ieteiktas plašai lietotāju masai.
 
Klasiskās MMS aktivizācijas gadījumā vienmēr ir skābes pārpalikums. Tāpēc
ļoti agri tika mēģināts neitralizēt šo skābes pārpalikumu, piemēram, pievienojot
nūjas galu ar nātrija bikarbonātu (sauktu arī par nātrija hidrogēnkarbonātu,
Kaizera sodu, Bullriha sāli vai cepamo sodu). Tādējādi tas uz īsu brīdi uzputo.
Tikmēr Jim Humble Group ir atteikusies no šīs metodes visā pasaulē, jo tā,
šķiet, mazina hlora dioksīda efektivitāti. Tagad kā pretlīdzekli izmanto nātrija
bikarbonātu, nevis MMS pārdozēšanu. Turklāt ir labākas metodes un līdzekļi,
lai iegūtu pH neitrālu šķīdumu.
 
Izmantojot tā saukto Gefeu metodi, nātrija hlorītu pilnībā aktivizē ar skābes
daudzumu, ko aprēķina atsevišķi atkarībā no aktivatora, lai iegūtu pēc iespējas
lielāku hlora dioksīda gāzes iznākumu. Tomēr šķīdums nav pH neitrāls, un
man nebija īstas jēgas no tā gūtajām priekšrocībām.
 
Tā kā MMS komplektu tik un tā var iegādāties diezgan lēti un parasti tas
ģimenei pietiek vairāk nekā diviem gadiem, paredzamais izmaksu ietaupījums
var būt tikai minimāls. Nav pietiekami daudz skaidras pieredzes par to, vai
pilnībā aktivizēts MMS darbojas labāk vai tiek labāk panests vidē, kurā pH
joprojām ir skābs.
 
Turklāt, iespējams, tieši Dr. Andreas Kalcker konstatētā MMS pēc
aktivizēšanās kuņģī veicina tā labāku iedarbību (palēninājumu). Turklāt Gefeu
metode ir ieteicama arī ar vīnskābi un citām skābēm kā aktivatoru, ko Džims
Humbls nekad nav minējis vai ieteicis. Arī dzeramā ūdens dezinfekcijā, ko ļoti
precīzi reglamentē likums, organiskie aktivatori ir nepārprotami izslēgti, jo tad
šķīdumā paliek atlikuma molekula, un viss ātrāk atkal kļūst mikrobu. Ir
alternatīvie speciālisti, kas nepārprotami brīdina, ka īpaši nedrīkst lietot
vīnskābi. Ieteicamās koncentrācijas un devas ir pilnīgi atšķirīgas nekā Džima
Humbla MMS/CDS-1000 protokolos. Interesanti, no kurienes viņi tur
ieguvuši tik lielu pieredzes bāzi, pirms publiski sniegt šādus ieteikumus.
 
Daudzie jautājumi par sapratni, kas atkal un atkal rodas forumos vai manos
semināros, mani mudina neiesaka šo metodi izmantot masveidā. Šī patstāvīgi



attīstītā blakusparādība, no vienas puses, distancējas no Jim Humble, bet, no
otras puses, grāmato panākumus ar tādām pašām slimībām, lai ņemtu vērā
savu metodi. Turklāt, cik man zināms, Gefeu metode ārpus Vācijas pasaules
MMS kopienā ir pilnīgi nezināma.
 
CDH bija MMS grupas mēģinājums panākt, lai CDS šķīdums, kas iegūts
destilācijas procesā, ilgāk uzglabātos. Šim nolūkam nātrija hlorītu atkārtoti
iepilināja CDS un pēc mērījumiem ar testa strēmelītēm atkārtoti iepilināja. Tas
ir kaut kas profesionāļiem, un man tas ir pārāk sarežģīti masām; turklāt šī
metode atkal noved tikai pie neitrāla pH šķīduma.
 
CDI (hlora dioksīda injekcijas) paredzētas hlora dioksīda šķīduma
intramuskulārai vai intravenozai injekcijai. Dr. Andreass Kalkers ievada hlora
dioksīda gāzi atšķaidītā jūras ūdenī. Tādējādi tā ir pH neitrāla, un tajā ir arī
pareizs sāls saturs, kas ir līdzīgs asins saturam. Turklāt aukstajam un smalki
filtrētajam jūras ūdenim, šķiet, ir ļoti spēcinoša un dziedinoša iedarbība, kā
2014. gada Veselības garā kongresā to prezentēja Francisco Coll, Laboratories
Quinton International Alicante vadītājs.
 
UZMANĪBU: infūzijas ar hlora dioksīda šķīdumiem ir paredzētas tikai
ārstiem, alternatīvās medicīnas speciālistiem un citādi apmācītam
medicīnas personālam. Tās vienmēr jāveic uzraudzībā! Visi tirdzniecībā
pieejamie MMS, CDS un CDSplus varianti nav piemēroti infūzijām.
 
Piegādes avoti:
sk. www.mms-seminar.com sadaļā "Piegādes avoti".



1.6.4 Trešais attīstības posms: CDSplus® - izturīgi un
stabili CDS
 
Trešais un jaunākais attīstības posms, ko šeit sauc tikai par CDSplus®, apvieno
klasiskās MMS priekšrocības ar CDS labāku panesamību. Šeit jūs saņemat
pudeli ar šķidro sastāvdaļu un atsevišķu, precīzi saskaņotu aktivizācijas tableti.
Zemās koncentrācijas dēļ šis šķidrais komponents nav bīstams un nav arī
kodīgs (kā, piemēram, MMS). Neaktivizētā veidā šo produktu var uzglabāt
gadiem ilgi neatdzesētu, tāpat kā klasisko MMS.
 
CDSplus aktivizēšana:
 

         
 
Ja nepieciešams, iemetiet aktivizācijas tableti no paciņas šķidrajā komponentā,
aizveriet un īsi sakratiet pudeli un nogaidiet norādīto aktivizācijas laiku. Istabas
temperatūrā un augstākā temperatūrā tas ir aptuveni 24 stundas.
 
Tādējādi viss pudeles saturs tiek aktivizēts uzreiz un pilnībā. Arī pats
aktivizācijas process ir ļoti drošs, jo nenotiek ne spontāna, strauja ķīmiska
reakcija, ne arī gāzes un spiediena veidošanās.
 
Pēc aktivizēšanas jums ir normāls, bet svaigs, stabilizēts CDS ar
standartizētu koncentrāciju 3000 ppm.
 
Tūlīt pēc aktivizēšanas tā ir pH neitrāla, bez smaržas un garšas, tāpēc to labi
panes. Tāpat kā lietošanai gatavs CDS, pēc aktivizēšanas laika tas jāuzglabā
ledusskapī (saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju to var uzglabāt aptuveni
sešus līdz deviņus mēnešus), un arī tā dozēšana ir tieši tāda pati kā iepriekšējam
lietošanai gatavajam CDS.
 
Papildus derīguma termiņam liela priekšrocība ir tā, ka pēc aktivizēšanas jūs
vienmēr saņemat svaigu CDS ar standartizētu hlora dioksīda koncentrāciju.
Tas nozīmē, ka tagad beidzot ir iespējams vienmēr ražot atkārtojamu, identisku
devu visā pasaulē. CDSplus® izstrādājums ir aizsargāts ar patentu*, tomēr tas
ir pieejams aizvien vairāk dīleru visā pasaulē.



 
UPDATE: CDSplus® dozēšana
Tā kā pēc aktivizēšanas CDSplus® ir gandrīz identisks lietošanai gataviem
CDS šķīdumiem, visi turpmāk sniegtie skaidrojumi un norādījumi par CDS
dozēšanu attiecas arī uz CDSplus®.
 
 
Ārējiem lietojumiem:

3 aktivizēti MMS pilieni atbilst aptuveni 1 ml CDS.
(CDS ar aptuveni 0,3 % hlora dioksīda šķīdumu, t. i., 3000 ppm).

 
 

Iekšķīgai lietošanai (ar kuņģa skābes iedarbību):
1 aktivizēts MMS piliens atbilst aptuveni 1 ml CDS.

(CDS ar aptuveni 0,3 % hlora dioksīda šķīdumu, t. i., 3000 ppm).
 
Tātad, ja līdz šim iekšķīgi tika uzņemti 3 aktivizēti pilieni klasiskā MMS, tad,
izmantojot CDS, tagad tie ir 3 ml, tātad 3 reizes lielāks daudzums!
 
Vienmērīgai dozēšanai visā pasaulē ieteicams izmantot dozēšanas pipeti ar ml
marķējumu (plastmasas šļirce bez kangulas).
 
 
Fons
 
Aktivizēšana
Izmantojot CDSplus®, pirms lietošanas ir nepieciešams vienreiz aktivizēt visu
pudeli.
 
Standartizēta koncentrācija
Vienkārša un droša pudeles aktivizēšana nodrošina pilnīgi svaigu hlora
dioksīda šķīdumu, kad tas nepieciešams. Pateicoties precīzai šķidrā
komponenta un aktivācijas tabletes saskaņošanai, hlora dioksīda koncentrācija
vienmēr ir ļoti precīza - 0,3 % vai 3000 ppm, kā tas ir nepieciešams. Tikai ar šo
koncentrāciju, ko vienmēr var iegūt tādā pašā veidā jebkurš nespeciālists, tiek
nodrošināta atkārtota precizitāte kā ar klasiskajiem MMS piemērošanas
protokoliem.
 
Tīrs hlors
CDSplus® formulēšanas un aktivizēšanas process ir vienīgais man zināmais
process, kurā uzreiz pēc aktivizēšanas nevar izmērīt brīvo hloru. Tādējādi
nevar rasties iespējamā mikroindikācija ar hlorātiem, kā tas ir ar MMS un CDS.
Š



p j j
Šī CDSplus® īpašība, šķiet, līdz šim ir bijusi pilnīgi nenovērtēta, kā to parāda
pirmie lauka ziņojumi tālāk tekstā.
 
Stabilizēts
CDSplus® izmantotā patentētā bufera sistēma nodrošina, ka iegūtais hlora
dioksīda šķīdums ir stabilizēts un tādējādi tam parasti ir ilgāks glabāšanas laiks
nekā lietošanai gataviem CDS šķīdumiem (kas iegūti destilācijas procesā).
Tomēr, lai pagarinātu derīguma termiņu līdz sešiem līdz deviņiem mēnešiem,
vēlams uzglabāt ledusskapī.
 
* Juridiskais paziņojums:
CDSplus® ir AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com)
reģistrēta preču zīme.



1.6.5 Hlora dioksīda produktu salīdzinājums
 

ClO2 produkti   1. posms: MMS   2. posms:
CDS   3. posms:

CDSplus®
Aktivizēšana
Nepieciešams jā nav jā

Derīguma
termiņš pirms
aktivizēšanas

līdz 5 gadiem 6 mēneši pēc
ražošanas līdz 7 gadiem

Derīguma
termiņš pēc
aktivizēšanas

ne ilgāk kā 24
stundas stikla
pudelē

6 mēneši pēc
ražošanas 9-12 mēneši

Šķīdums
stabilizēts? nav nav jā

Uzglabāt
ledusskapī nav jā, vienmēr nav

Ķīmiskie
apdraudējumi jā nav nav

Hlora dioksīds-
Koncentrācija

ļoti viegli
atkārtojams. ir ļoti atšķirīgs. vienmēr precīzi

0,29 %/ 3000 ppm
pH vērtība
saskaņā ar
Aktivizēšana

Ļoti skāba 
(2–3)

pH neitrāls 
(6,5–7,0)

pH neitrāls 
(6,5–7,0)

Garša stingri viegla viegla
Smarža ļoti lielā mērā viegla viegla
Pēc aktivizēšanas
nesatur hloru* nav nav jā

Bīstamība
hlorātu
veidošanās dēļ

jā jā nav

Savietojamība 45–50 % 80–100 % 90–100 %

Cena 2 x 100 ml 
aptuveni 18-22 €

100 ml 
aptuveni 15-30
€

100 ml apmēram
25 € 250 ml
apmēram 49 €



Paskaidrojumi
* Bez hlora: pretēji iepriekšējiem pieņēmumiem, aktivizējot klasisko MMS,
rodas ne tikai vēlamā aktīvā viela hlora dioksīds, bet arī neliels daudzums tīra
hlora. Tīrs hlors ļoti agresīvi reaģē gandrīz ar visiem reakcijas partneriem, un
pastāv hlorātu veidošanās risks.
 
Hlorāti, piemēram, Weed-Ex, šajos mazajos daudzumos var būt ne tikai
spēcīgas smaržas un garšas, bet arī sliktākas MMS panesamības iemesls. Arī
CDS, ko iegūst destilācijas procesā (no aktivēta MMS), satur nelielu daudzumu
brīvā hlora. Šo brīvo hloru var diezgan labi saistīt, pievienojot vismaz vienu
pilienu DMSO katrai MMS vai CDS devai īsi pirms lietošanas (skatīt nodaļu
par DMSO). Savukārt ar jauno CDSplus® tīra hlora veidošanās aktivācijas
laikā ir droši izslēgta, pateicoties patentētajam procesam.
 

1.6.6 Kad ko lietot?
 
Tātad, ņemot vērā visas šīs priekšrocības, vai man vajadzētu izmantot tikai
CDSplus®? Nē, es turpinu lietot MMS, piemēram, kāju un pilnām vannām
(CDS/ CDSplus® šeit būtu pārāk dārgi) un visur, kur vēlaties fumigēt un
tādējādi dezinficēt brūces vai telpas un priekšmetus.
 
Liela daudzuma hlora dioksīda gāzes veidošana darbojas tikai ar klasisko MMS.
Tomēr perorālai lietošanai es galvenokārt izmantoju CDSplus®. No
semināriem es zinu, ka pieci līdz seši no desmit jaunpienācējiem priekšlaicīgi
pārtrauc MMS terapiju smaržas, garšas un/vai slikta dūša dēļ. Savukārt
CDSplus® gadījumā visi desmit parasti paliek līdz galam.
 
Turklāt CDSplus® var lietot daudz lielākās devās akūtu slimību gadījumā bez
mazākās blakusparādības (līdzšinējā pieredze). Pateicoties ilgajam glabāšanas
termiņam bez dzesēšanas (pirms aktivizācijas) un atkārtojamai vienādai hlora
dioksīda koncentrācijai, praktiskākais CDSplus®, iespējams, vidējā termiņā
dominēs pār lietošanai gataviem CDS produktiem, un cerams, ka arī cena
samazināsies. Daudzās valstīs, kurās ir garas un karstas vasaras, lietošanai
gatavu CDS nevarēs nosūtīt daudzus mēnešus.



1.6.7 Pirmie pieredzes ziņojumi ar CDSplus®
 
Dr. Andreass Kalkers (Dr. Andreas Kalcker) CDS priekšrocības cita starpā
saskata tajā, ka to var dozēt daudz lielākā daudzumā, t. i., organismā var ievadīt
lielāku hlora dioksīda daudzumu dienā nekā ar klasisko MMS. Šādos
daudzumos MMS blakusparādība varētu būt caureja, vienkārši skābuma dēļ.
Savā grāmatā CDS/MMS - Heilung ist möglich (CDS/MMS - dziedināšana ir
iespējama) viņš stāsta par sievieti ar krūts vēzi pēdējā stadijā, kura sešu mēnešu
laikā, lietojot lielas CDS dienas devas, panāca citādi ārkārtīgi reti sastopamu
spontānu izdziedināšanu. Tādējādi CDS īpašības var pārnest uz CDSplus®.
 
Kerri Rivera, grāmatas Cure Autism autore, ir sajūsmā par standartizētu CDS
izgatavošanas vienkāršību, izmantojot planšetdatorā aktivizējamo CDSplus®.
Ilgo glabāšanas laiku neaktivizētā stāvoklī viņa līdz šim zināja tikai no klasiskās
MMS. Tikai precīza 3 000 ppm hlora dioksīda šķīduma ražošana bez
zināšanām par ķīmiju un bez mērlentēm ļauj veikt pasaules mēroga
standartizētu pielietojumu. Viņai ir arī aizdomas, ka CDSplus® faktiski
ievērojami labākā panesamība ir skaidrojama ar to, ka tajā nav tīra hlora. Līdz
šim tas nebija iespējams ar MMS un CDS, izmantojot destilāciju. Tagad viņiem
ir iespējamas pat līdz 50 ml CDS devas dienā.
 
Dr. Vasils Novickis (Wassil Nowicky), alternatīvā vēža ārstēšanas līdzekļa
Ukrain, kas iegūts no selerijas, izstrādātājs, ziņoja par savu pieredzi. Viņš bija
pārsteigts, ka viņa vecās kārpas bija nokritušas jau pēc trīs līdz četrām dienām,
lietojot CDSplus® un ieziežot ar to. Viņš bija pamanījis savu ukraini: Jo tīrāks
ir ķermenis, jo intensīvāk var strādāt Ukrain (līdz pat 500 reizēm!).
 
Diemžēl, kā norāda Dr. Nowicky, pēc efektīvas sākotnējās Ukrain ievadīšanas,
ar nākamajām devām iedarbība samazinās, jo rodas sabrukšanas produkti. Šī
iemesla dēļ viņš tagad ir apvienojis savu Ukrainas protokolu ar CDSplus®
lietošanu.
 
Vispirms pacients 5 dienas saņem Ukrain, pēc tam 5 dienas saņem 20 ml
CDSplus® dienā ar perorālo CDS-1000 protokolu. Pēc tam pacients 10 dienas
saņem Ukrain un vēl 10 dienas Ukrain ar lielu C vitamīna devu. Pēc tam 20
dienas ārstēšanas pārtraukuma laikā no Ukrainas tiek lietots CDS-1000
protokols ar 20 ml CDSplus® dienā. Pēc tam 20 dienas Ukrain lieto pārmaiņus
ar 20 dienām CDSplus® lietošanu. Piezīme: Ukrains pašlaik ir pieejams tikai
pie viņa Vīnē un tikai medicīnisku pētījumu vajadzībām.



 
Dr. Dītrihu Klinghardu (Dr. Dietrich Klinghardt), starptautiski atzītu
alternatīvo slimību ārstu ar klīnikām ASV un Vācijā, pārsteidza CDSplus®
augstā tīrība (simtprocentīgi bez hlora uzreiz pēc aktivizācijas). Herkšeimera
reakcija izskaidro tikai dažus saslimšanas gadījumus pēc hlora dioksīda
šķīdumu iedzeršanas. Tīra hlora daļas aktivētajā MMS un destilētajā CDS un ar
to saistītā iespējamā hlorāta veidošanās varētu būt daudz ticamāks
izskaidrojums. Izmantojot šo tīro produktu, tagad ir iespējamas daudz lielākas
devas bez zināmajām blakusparādībām. Dr. Klinghards ir viens no pirmajiem
pasaulē pazīstamajiem un atzītajiem alternatīvajiem ārstiem, kurš savos
ārstēšanas protokolos stingri integrē MMS/CDS lietošanu, īpaši klizmas.
 

1.6.8 MMS gatavībai krīzes situācijām
 
Ir daudzi iemesli, kāpēc krīzes situācija var rasties pat pašā Eiropas sirdī:
pandēmija, kas pašlaik tiek apzināti izraisīta, iespējamie terorisma draudi, dabas
katastrofas, valūtas sabrukums, pilsoņu karš, saules aktivitātes vai klimata
pārmaiņas.
 
Krīzes gadījumā pirmais, kas bieži vien notiek, ir elektroenerģijas padeves
pārtraukums uz nenoteiktu laiku. Daudzi ukraiņi var jums par to pastāstīt.
Tikai retais zina, cik lielā mērā šis fakts izpaužas izlaidīgajā Eiropā. Bez
elektrības nedarbojas sūkņi un nav ūdens spiediena. Noteiktu laiku ūdens vēl
var tecēt no krāna pirmajā stāvā, bet visos stāvos virs tā ūdens ir jāiegūst no
citur.
 
Turklāt saskaņā ar krīzes pētījuma datiem tikai divos procentos Vācijas
degvielas uzpildes staciju ir avārijas ģenerators, kas nozīmē, ka vairs nav
iespējams uzpildīt vai uzpildīt degvielu. Turpmākajās dienās tas nozīmē, ka
kravas automašīnas vairs nevar ievest pārtiku un dzērienus pilsētā, un arī
atkritumi paliek izgāzti apkārt.
 
Cilvēki parasti bez ēšanas var iztikt līdz 30 dienām, bet bez dzeršanas - ne trīs
dienas. Tagad ir nepieciešams savākt lietus ūdeni vai ņemt ūdeni no tuvējās
upes vai dīķa un uzglabāt to. Tomēr uzglabātajā ūdenī pēc dažām dienām sāk
veidoties aļģes un dīgtspēja, kā arī veidojas bīstamas bioplēves. Bez vārīšanas
patēriņš būtu dzīvībai bīstams.
 

Š



Šeit ļoti noderīgs ir mobilais MMS komplekts, lai sterilizētu ūdeni no
nezināmas tīrības avotiem un to droši uzglabātu. Taču, tā kā ūdens trūkums
ierobežo arī personīgo higiēnu un virtuves uzkopšanu, higiēnas trūkuma dēļ
draud saslimšanas. Arī šeit profilaksei var būt ļoti noderīga, piemēram,
dzīvokļa izgaismošana (skatīt MMS padomus) vai ķermeņa vai priekšmetu
apsmidzināšana ar MMS aerosolu.
 
Ja ilgstošākas krīzes gadījumā nākas pamest dzīvokli, vairs nepalīdzēs nekādi
stacionāri uzstādīti ūdens filtri, kas darbojas tikai ar ūdens spiedienu, bet
palīdzēs mūsu divi viegli pārvietojami MMS flakoni. Tāpēc jums nav jābūt
MMS lietojumu mutvārdu lietošanai atbalstītājam vai aktīvam lietotājam, lai
saprātīgi lietotu dzeramā ūdens attīrīšanas produktus.
 
Pat normālākos laikos, nekā aprakstīts iepriekš, nevar simtprocentīgi paļauties
uz dzeramā ūdens kvalitāti no krāna. Diemžēl 2013. gada beigās Voršteinā bija
simtiem slimu cilvēku un vismaz trīs nāves gadījumi, ko izraisīja leģionellu
klātbūtne dzeramajā ūdenī. Alus darītavas notekūdeņi bija ļoti piesārņoti ar
mikrobiem, un sekojošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nespēja tos pilnībā
attīrīt.
 
Secinājums: Manuprāt, MMS komplekts ir katrā mājsaimniecībā tikai
gatavības krīzes situācijām dēļ. Tas ir lēts, izturīgs, aizņem maz vietas un ir
daudzfunkcionāls, līdzīgi kā Šveices armijas nazis.



1.6.9 Dzeramā ūdens produktu avoti
 
Hlora dioksīda produkti ir juridiski apstiprināti visā pasaulē, cita starpā
dzeramā ūdens dezinfekcijai, un ir likumīgi pieejami tirgū.
 
Bet, lūdzu, neprasiet pakalpojumu sniedzējiem MMS
lietojumprogrammu protokolus saskaņā ar Jim Humble!
 
Juridisku apsvērumu dēļ tās nedrīkst sniegt un nesniegs nekādu informāciju par
to. Tas pats attiecas uz kalcija hipohlorīta (MMS2) kā baseinu tīrīšanas līdzekļa
piegādātājiem. Šī "cita veida" lietošana kā zāles nav apstiprināta, un arī šāda
pašārstēšanās vienmēr tiek veikta uz paša atbildību.
 
Kā aprakstīts nodaļā MMS krīzes profilaksei un MMS padomos tālāk, manuprāt,
MMS pieder katrā mājsaimniecībā, pat ja jūs nevēlaties veikt veselības
lietojumprogrammas saskaņā ar Jim Humble.
 
Tā kā daudzi pieprasījumi par hlora dioksīda produktu piegādes avotiem nāk
no daudzām valstīm, kurās ir vietēji dažādi ražotāji, piegādātāji, formulas un
kvalitāte, un mēs nevaram tos visus pastāvīgi pārbaudīt, mēs paziņojam par
šādu AQUARIUS pro life zīmola dzeramā ūdens produktu piegādes avotu:
 

www.aquarius-prolife.com
 
Produkti tiek ražoti pilnībā saskaņā ar Vācijas stingrajiem dzeramā ūdens
noteikumiem, atbilst jaunākajām formulām un izstrādes posmiem (tostarp
CDSplus®), ir droši iepakoti un tiem ir pievienotas instrukcijas vienpadsmit
valodās. Turklāt interneta veikalu var izmantot vairāk nekā vienpadsmit
valodās, un, pats galvenais, tas nodrošina piegādi visā pasaulē. 

Mēs zinām šo produktu kvalitāti. Protams, ir arī citi avoti ar pienācīgu
kvalitāti un līdzīgu nosaukumu, taču mums nav pieredzes un mēs par
tiem nesniedzam nekādus komentārus. Vienmēr jāievēro attiecīgo
ražotāju informācija par izstrādājumu un drošības datu lapas. Lūdzu,
ņemiet vērā arī brīdinājumus par novecojušiem produktiem un
preparātiem, kas sniegti tālāk sadaļā Svarīgi brīdinājumi!



1.6.10 Svarīgi brīdinājumi
 
Daudzi lietotāji turpina uzdot jautājumus, kas norāda, ka kaut kas ir pārprasts
vai nepareizi izdarīts. Tāpēc šeit ir daži svarīgi brīdinājumi.
 
Neizmantojiet MMS un CDSplus® komponentus atsevišķi.
Lūdzu, nekad nelietojiet vienu no sastāvdaļām atsevišķi ar divkomponentu
produktiem (piemēram, ar klasisko MMS vai CDSplus®)! Lūdzu, nekad
nenogremdējiet CDSplus® aktivizācijas tableti. Tā kalpo tikai īpašā šķidrā
komponenta, kas tiek piegādāts kopā ar produktu, aktivizēšanai. Šis šķidrais
komponents nav tīrs ūdens!
 
Produkti, kuru koncentrācija ir lielāka par 3000 ppm vai 0,3 %.
Daži piegādātāji piedāvā CDS šķīdumus ar koncentrāciju virs 0,3 % vai 3000
ppm. Pie ievērojami augstākas koncentrācijas gāzes koncentrācija virs
šķidruma līmeņa pudelē var sasniegt sprādzienbīstamas vērtības. Turklāt,
pārejot uz 3000 ppm lietošanas protokoliem, ir viegli apjukt un lietot pārāk
maz vai pārāk daudz.
 
CDS/CDL produkti, kas nav pH neitrāli, ja to koncentrācija ir 3000
ppm.
Daudzi no šiem produktiem, kas tiek reklamēti ar CDS vai CDL, nav pH
neitrāli 3000 ppm koncentrācijā, un tādējādi jūs faktiski pērkat tikai dažus
pilienus ļoti dārga aktivizēta parastā MMS. Saskaņā ar Dr. Andreas Kalcker
definīciju galvenā CDS īpašība ir hlora dioksīda šķīduma pH neitralitāte
pie aptuveni 3000 ppm koncentrācijas.
 
Neražojiet CDS destilātu paši!
Lūdzu, nekad nesagatavojiet CDS destilātu paši saskaņā ar Andreas Kalcker
filmām YouTube. Nepareiza cauruļu materiāla izvēle var izraisīt cauruļu
salīmēšanos. Tas rada arvien lielāku spiedienu, kas var izraisīt asinsvadu
plīsumu. Citas destilācijas metodes (piemēram, ledusskapja metode ar
pludiņstiklu) ļauj iegūt tikai vāju 300 ppm koncentrāciju, un pēc tam visi
protokoli ir jāpārrēķina vēlreiz.
 
Aktivizējiet ne vairāk kā 30 pilienus MMS uzreiz.
Nekad neaktivizējiet vairāk par 30 pilieniem klasiskās MMS. Pat ja
nepieciešams vairāk, piemēram, lai sterilizētu lielu lietus ūdens cisternu,
aktivizējiet ne vairāk kā 30 pilienus un pievienojiet tos sterilizējamajam



ūdenim. Tad aktivizējiet vēl 30 pilienus un pievienojiet tos ūdenim, un tā tālāk.
Ar šiem daudzumiem, kas pārsniedz 30 pilienus, vienmēr strādājiet labi
vēdināmās telpās. Labāk un drošāk ir sasniegt mērķi pakāpeniski, nevis
aktivizēt visu uzreiz.
 
Izšļakstīšanas gadījumā vienmēr atšķaidīt ar ūdeni.
Ja jums ir izlijis aktivētais klasiskais MMS, tad vienmēr izskalojiet un notīriet to
ar lielu daudzumu tīra ūdens, jo tas ir pH skābs. Tas pats mazāk attiecas uz
CDS/ CDSplus® risinājumiem. CDS/ CDSplus® ir pH neitrāls, taču hlora
dioksīds joprojām var nedaudz oksidēt un tādējādi mainīt audumu un virsmu
krāsu.
 
Citi procesi un preparāti
Pastāv daudzi citi procesi hlora dioksīda iegūšanai, jo īpaši no diviem tīri
sausiem komponentiem. Bet, cik man zināms, Vācijā tie ir apstiprināti citiem
tehniskiem lietojumiem, nevis dzeramā ūdens attīrīšanai.
 
Neizmantojiet rūpnieciskos konteineru izmērus
Lai izmantotu hlora dioksīda produktus rūpnieciskā izmēra konteineros, jums
ir jābūt izgājušiem plašu apmācību par darbu ar hlora dioksīdu. Šādu lielu
aktīvās vielas daudzumu gadījumā ir ļoti reāls sprādziena vai nosmakšanas
risks, ko var izraisīt cianoze. Izmaksu ietaupījums nav tik liels, lai uzņemtos
šādu risku.
 
DMSO visu padziļina un atkrāso drēbes
Arī ar aktīvās vielas pastiprinātāju DMSO (dimetilsulfoksīdujārīkojas
piesardzīgi. DMSO ir spēcīgs organiskais šķīdinātājs, kas nozīmē, ka tas atkrāso
daudzas vielas. Ja DMSO izlijis, tas jāabsorbē vai jānomazgā ar lielu ūdens
daudzumu. DMSO var izšķīdināt gumiju (piemēram, gumijas cimdus), bet tas
nav kodīgs. DMSO dziļākajos audos ievada ne tikai hlora dioksīdu, bet visu,
tostarp netīrumus. Tāpēc vienmēr strādājiet tīri lietošanas zonā. Vairāk par to
uzzināsiet 1.7.3. nodaļā.



1.7 Papildu palīglīdzekļi

1.7.1 MMS2 - kalcija hipohlorīts
 
Lai paplašinātu pielietošanas iespējas smagu slimību gadījumos, kad MMS1, t.
i., nātrija hlorīts un aktivējoša skābe vai CDS šķīdumi nepalīdzēja vai palīdzēja
nepietiekami, Džims Humbls bija ieteicis MMS2. MMS2 pamatā ir arī ķīmiska
viela, kas ir apstiprināta dzeramā ūdens sterilizācijai. Kalcija hipohlorītu lieto
kapsulā kā granulas. Aktivators šajā gadījumā ir ūdens. Šādā veidā organismā
veidojas hipohlorskābe (hipohlorskābe).
 
Ķermeņa imūnsistēma parasti pati izmanto šo hipohlorskābi, lai iznīcinātu
mikrobus. Baltie asinsķermenīši ieskauj patogēno mikrobu un pēc tam ar šo
skābi to noārda. Teorija ir tāda, ka hroniski slimi cilvēki ražo pārāk maz šīs
skābes, piemēram, tāpēc, ka viņiem ir beigušās izejvielas tās ražošanai.
Patiesībā kāds ārsts speciālists bija ziņojis Dr. Andreasam Kalkeram, ka
cilvēkiem, kuru asinīs ir mieloperoksidāzes (MPO) deficīts, ir šāda vājuma
spēja nogalināt pietiekami daudz mikrobu. Tas noteikti būtu jāizpēta sīkāk.
 
MMS2 kapsulu uzņemšanas protokols
Jim Humble iesaka lietot līdz 4 x 1 kapsulas dienā, katra no tām satur 400 mg
kalcija hipohlorīta, katru no tām uzdzerot 2 līdz 3 lielas glāzes ūdens. Ideālā
gadījumā būtu jāpiemēro MMS-2000 protokols. Šajā gadījumā MMS-
1000-/CDS-1000-protokolā ir iestrādāta pārmaiņus lietojama kapsulas
uzņemšana, t. i., vienu reizi tiek lietots MMS1/CDS, bet nākamajā stundā -
MMS2-kapsulas. Dr. Osvalds iesaka lietot daudz mazākas devas vienā kapsulā.
 
UZMANĪBU: Nelietojiet bojātas kapsulas! Saskaroties ar granulām,
visu rūpīgi nomazgājiet ar lielu ūdens daudzumu!
 
Ja norijot kapsula saplīst vai ja pēc kapsulas ieņemšanas jūtaties slikti, vienmēr
dzeriet vairāk ūdens. Šeit vislabāk palīdz atšķaidīšana!
 
Man pašam vienmēr biežāk nācās atkrēkt pēc 20 līdz 30 minūtēm pēc kapsulas
ieņemšanas, izplatoties tādai smakai, it kā es peldēšanas laikā būtu izdzēris visu
baseinu. Par to ziņoja arī daudzi semināra dalībnieki, tomēr tas ir vairāk
smieklīgi nekā nepatīkami vai bīstami. Dažiem bija neliels slikta dūša, bet to
ātri vien novērsa ar vēl vienu lielu glāzi ūdens. Līdz šim nav ziņots par citām
blakusparādībām.



 
Pieredze ar MMS2
Visas mūsu MMS zināšanas ir balstītas uz lietotāju pieredzes un viņu
atsauksmēm. Mums ir aptuveni 100 līdz 200 reižu mazāk pieredzes ziņojumu
ar MMS2 nekā ar MMS1. To lieto nevis ikdienas triviālām infekcijām, bet gan
tad, ja slimības ir dzīvībai bīstamas.
 
Tomēr ziņojumi par pieredzi, par kuru man tika ziņots, ir ļoti daudzsološi, jo
īpaši smagu slimību gadījumos, kad tradicionālā medicīna vienkārši nespēja
diagnosticēt zināmu slimību. Es pazīstu divus lietotājus, kuri spēja apturēt
tālāko slimības gaitu un kur pat sākās dziedināšana. Turklāt es zinu lietotāju,
kurš vairākus mēnešus lietoja MMS2, lai ārstētu izkaisītu prostatas vēzi, jūtas
daudz labāk un lielā mērā ir pārtraucis lietot parastās zāles.
 
Kādai dāmai no Berlīnes bija gandrīz visi parazīti, sākot ar Borreliju un beidzot
ar trihomonādēm un beidzot ar Morgellonu, un viņa bija ļoti slima. Lietojot
MMS1 un MMS2, viņas stāvoklis pakāpeniski uzlabojās. Viņa vēl nav pilnībā
to izdarījusi, bet saka, ka bez MMS2 viņa diez vai spētu iztikt dienu.
 
Interesanti, ka es saņemu daudz ziņojumu par zirgu panākumiem. Piemēram,
šeit īpašnieki izšķīdināja kapsulu saturu lielā ūdens daudzumā un deva to
dzīvniekam dzert. Tas atveseļojās no ļoti smagas infekcijas, lai gan
veterinārārsts pēc viņa veltīgajiem pasākumiem bija ieteicis to iemidzināt. Arī
parastā laminīta (aseptisks naga garozas iekaisums) gadījumā bija ievērojami
panākumi, ja nagi tika ievietoti spainī ar nelielu daudzumu izšķīdināta MMS2
granulu.
 
Piegādes avoti/ilgmūžība
Kapsulu ar kalcija hipohlorītu piegādes avotu kļūst aizvien mazāk, jo juridiskās
prasības prasa, lai uzņēmumā, kas piedāvā šo produktu, būtu apmācīts drošības
speciālists. Turklāt MMS2 ir tikai ierobežots glabāšanas laiks, jo kapsulas ātri
kļūst trauslas un sabrūk oksidatīvā satura dēļ.
 
Piegādes avoti:
sk. www.mms-seminar.com sadaļā "Piegādes avoti".
 
Kaut kas pavisam cits...
Ja man būtu peldbaseins vai lietus ūdens cisterna, vai mana aka, kas vienmēr ir
dīgstoša un ar aļģēm, tad es nopirktu kalcija hipohlorītu kā granulas mazā
spainītī. Manuprāt, pēc manas interneta izpētes vislabākā kvalitāte ir



produktam melhlorīts 70/G (piemēram, www.melkam.de). Lūdzu, norādiet,
ka tas ir paredzēts tikai jūsu lietus ūdens cisternai. Viens kilograms maksā
tikai aptuveni 10 €, bet ķīmisko vielu piegādes izmaksas ir nedaudz lielākas! Ar
citiem piegādātājiem laboratorijā tika izmērīts līdz 15 procentiem nešķīstošo
komponentu. Šis produkts no Japānas satur tikai 1,6 %, tāpēc, iespējams, ir
tīrākais un drošākais no tirgū pieejamajiem. Ja, piemēram, eBay nopērkat
želatīnu vai, vēl labāk, celulozes tukšās kapsulas 0 izmēra, varat svaigi uzpildīt
savas dezinfekcijas bumbiņas. Labākais ir tas, ka atkarībā no jūsu vajadzībām
varat sākt dozēšanu ar ceturtdaļām vai pusēm piepildītām kapsulām un
pagatavot tikai tik daudz kapsulu, cik jums nepieciešams.
 
UZMANĪBU: Strādājot ar kalcija hipohlorītu un apstrādājot to, jālieto
aizsargbrilles un cimdi, kā arī labi jāvēdina telpa. Gāzes, kas izdalās no tik
maza granulu spaiņa, var kairināt acis un elpošanas ceļus. Lūdzu, rīkojieties uz
savu atbildību un risku, kā arī ievērojiet attiecīgo produkta drošības datu lapu!
 
... Es arī nezinu, kāpēc es tikai tagad nācu klajā ar šo tēmu.



1.7.2 MMS2 aizstājējs uz nātrija hipohlorīta bāzes
 
Nesen kā MMS2 aizstājēju ir pieejams vājš (< 1 %) nātrija hipohlorīta šķīdums.
Arī tas galu galā organismā radīs hipohlorskābi tāpat kā MMS2 uz kalcija
hipohlorīta bāzes. Šis šķīdums tiek dozēts pilienu veidā, nevis kapsulās, kas
pazīstamas no MMS2. Arī šeit aktivators ir ūdens.
 
PVO (Pasaules Veselības organizācija) un līdz ar to arī daudzas veselības
aprūpes iestādes visā pasaulē Ebolas vīrusa inficēšanās gadījumā (telpas, gultas,
apģērbs utt.) iesaka dezinfekciju ar 5,25% nātrija hipohlorīta šķīdumu.
Interesanti, ka nātrija hipohlorīts ir radniecīgs MMS2 (kalcija hipohlorītam), ko
arī izmanto dzeramā ūdens dezinfekcijai.
 
Tātad, ja nātrija hipohlorīts jau pilnībā iznīcina Ebolas vīrusu, tad hlora
dioksīds, kas ir 15 reižu efektīvāks (2001. gada Rīkojuma par dzeramo ūdeni
11. pants), to var izdarīt vēl efektīvāk. Taču hlora dioksīds ar redoks potenciālu
0,95 V noteikti nevar kaitēt veselām ķermeņa šūnām ar šūnu spriegumu 1,4 V,
bet Na triumhipohlorīts ar 1,49 V - var, taču arī šeit tas noteikti ir atkarīgs no
koncentrācijas.
 
Es arī dabūju sev pudelīti, bet laika trūkuma dēļ vēl neesmu mēģinājis. Tā kā
man trūkst savas pieredzes un pietiekami lielas lietotāju pieredzes bāzes, es
nevaru un nevēlos sniegt ieteikumus. Es pieņemu, ka, ņemot vērā daudz
zemāko aktīvās vielas koncentrāciju nekā MMS2 kapsulās, attiecīgi var lietot
vairāk šī šķīduma (piemēram, 2 x 10 pilienu no rīta un vakarā). Bet es palikšu
ar to galā!
 
Šis risinājums nav nostiprinājies.



1.7.3 Aktīvais pastiprinātājs DMSO
 
DMSO (dimetilsulfoksīds) ir dabisks savienojums, organisks šķīdinātājs, kas ir
dzidrs un nedaudz smaržo pēc ķiploka. DMSO rodas koksnes koksnes
celulozes procesā. Tomēr šis dabīgais DMSO ir pārāk piesārņots ar ķīmiskām
vielām, kuru noņemšana būtu pārāk dārga. Tāpēc DMSO vienmēr tiek ražots
mākslīgi. Tomēr tā ķīmiskā struktūra un iedarbība ir pilnīgi identiska dabai.
DMSO jau tā fizikālo un ķīmisko īpašību dēļ ir ārkārtējs un aizraujošs.
 
Tomēr tās nepārprotami pārspēj tās daudzveidīgās bioķīmiskās īpašības un
darbības veidi. Tas apbrīnojami apvieno daudzu atsevišķu zāļu un ārstniecības
līdzekļu iedarbību vienā šķīdumā.
 
Pirmkārt, DMSO ir aptuveni piecas reizes mazāk toksisks nekā vārāmā sāls,
tāpēc tas ir ļoti drošs ārstniecības līdzeklis. Vienīgās zināmās blakusparādības ir
ādas apsārtums un kairinājums, taču tās vienmēr ir īslaicīgas. Ļoti reti cilvēki
var nepanesēt DMSO, ko var izslēgt ar vienkāršu testu pirms lietošanas. Lai to
izdarītu, ieberiet dažus pilienus DMSO uz rokas un nogaidiet divas līdz trīs
stundas. Tikai tad, ja ir izteiktas aknu sāpes vai ādas reakcijas, nav ieteicams
turpināt lietot DMSO. DMSO var lietot ārīgi un iekšķīgi.
 
Noārdīšanās procesa laikā organismā rodas arī MSM (metilsulfonilmetāns), kas
pazīstams kā uztura bagātinātājs. Iespējams, tieši šī metilētā sēra sastāvdaļa ir
tik noderīga daudzos terapeitiskos nolūkos.
 
DMSO īpašības
DMSO ātri un dziļi iekļūst dzīvos audos, neradot bojājumus. Tāpēc to cita
starpā izmanto kriokonservēšanā. Šūnas sasalst, nesaplīstot, jo šūnās esošais
ūdens, kas ir pārvērties ledū, izplešas. Šā iemesla dēļ transplantācijai paredzētie
orgāni bieži tiek ievietoti DMSO šķīdumos. Turklāt to izmanto ziedēs kā
transporta līdzekli un aktīvās vielas pastiprinātāju.
 
UZMANĪBU: Tā kā ar DMSO organismā vienmēr nonāk vismazākie
piemaisījumi, priekšroka dodama tīrākajai Ph. EUR kvalitātei. Daudzi
piegādātāji cits citu pārspēja procentuālās tīrības specifikācijās un vienlaikus
samazināja cenu. Šajā gadījumā ieteicams ievērot vislielāko piesardzību un dot
priekšroku zīmolu produktiem.



Šeit ir daļējs DMSO iedarbības saraksts:
 

- Ātri iekļūst dzīvos audos bez bojājumiem
- transportē citas vielas dziļi audos
- pretsāpju līdzeklis (ātrāk un ar mazākām blakusparādībām nekā aspirīns).
- dekongestants
- pretiekaisuma līdzeklis
- baktericīds
- paātrina brūču dzīšanu
- ievieš kārtību audos (sk. MMS padomus rēta šķīduma sadaļā).
- neitralizē brīvos radikāļus
- palielina caurlaidību
  šūnas un nodrošina labāku šūnu detoksikāciju.
- mazina alerģiskas reakcijas
- dehidratācija
- muskuļu atslābināšana
- var arī gandrīz pilnībā likvidēt vecus rētaudus.

 
Ir pierādīts, ka tā ir lieliski piemērota sklerodermijas, apdegumu, iekaisuma un
sāpju, sporta traumu, piemēram, sasitumu un hematomu, artrīta un reimatoīdā
artrīta, sinusa infekciju, intersticiālā cistīta, herpes un pūslīšu, multiplās
sklerozes, sistēmiskās sarkanās vilkēdes, sarkoidoze, tiroidīta, čūlainā kolīta,
lepras, vēža un citu slimību gadījumos.
 
DMSO ir zināms jau gandrīz 150 gadus, tā terapeitiskās īpašības ir pētītas
vairāk nekā 60 gadus, un varētu domāt, ka, ņemot vērā vairāk nekā 40 000
pētījumu un tehnisko rakstu, tas ir pietiekami labi zināms un atzīts. Tomēr tā
oficiālais apstiprinājums kā medikaments joprojām attiecas tikai uz dažām
slimībām (intersticiāla cistīta, sāpīga urīnpūšļa iekaisuma, terapija). Turklāt
visur pasaulē, kur vēža ārstēšanai izmanto staru terapiju, DMSO ir jābūt
pieejamam kā neatliekamās palīdzības līdzeklim. Tas ir tāpēc, ka to var
izmantot, lai ātri mazinātu un efektīvi ārstētu ādas un audu bojājumus, ko
radījis starojums.
 
Saskaņā ar Jim Humble MMS-/CDS-aplikācijās DMSO ir labprāt redzams
palīglīdzeklis. No vienas puses, 1 līdz 2 pilieni DMSO var saistīt nelielus
nevēlamā tīrā hlora daudzumus pēc klasiskā MMS aktivizēšanas, un, no otras
puses, tas ir svarīgs iedarbības pastiprinātājs. To var izmantot gan ārējai, gan
iekšējai apstrādei ar hlora dioksīdu.
 

Š



Šajā procesā DMSO ātri nogādā hlora dioksīdu dziļāk audos, kur tas var
iedarboties vai uzsūkties caur asinsriti un izplatīties visā organismā. Tas ir ļoti
skaidri redzams, lietojot MMS-/CDS mutes skalošanas līdzekli. Lai gan tīra
MMS/CDS lietošana dezinficē tikai mutes gļotādas, mēles un zobu virsmu, ar
DMSO var efektīvi ārstēt arī dziļāk esošus smaganu, žokļa kaula un zobu
sakņu iekaisumus. MMS vai CDS lietošana iekšķīgi ir ievērojami intensīvāka arī
kombinācijā ar DMSO.
 
Tomēr DMSO drīkst pievienot tikai pēc pilnīgas klasiskā MMS aktivizēšanas
(tātad sajauc 1:1 pilienus, pagaida 45 sekundes un pievieno ūdeni) un vienmēr
tikai tieši pirms lietošanas. Ja, piemēram, MMS-1000 ārstēšanai no rīta sagatavo
pudeli ar 1 litru ūdens ar aktivētu MMS, DMSO tur nedrīkst pievienot. Bet
katru reizi, kad cilvēks ir ielejis porciju, tā jāpievieno īsi pirms uzņemšanas.
Īstermiņā hlora dioksīds un DMSO viens otru atbalsta, bet ilgtermiņā, sajaukti
kopā, tie darbojas diezgan pretēji. Parasti vienmēr jāpievieno tieši tik daudz
DMSO pilienu, cik MMS pilienu tika aktivizēts.
 
DMSO apbrīnojamās iespējas šeit var aplūkot tikai virspusēji. Ja vēlaties
uzzināt vairāk, neiztikt bez Dr. Hartmuta Fišera DMSO rokasgrāmatas.
 
Uzmanību: DMSO kļūst kristālisks un ciets zem 18 grādiem. Tāpēc var
gadīties, ka ziemā jūs saņemsiet pudeli ar cietu saturu. Lūdzu, uzsildiet to siltā
ūdens vannā (ne mikroviļņu krāsnī!) un pēc tam uzglabājiet istabas temperatūrā
(ne ledusskapī!).
 
Visas ārējās procedūras ar DMSO jāveic ar DMSO šķīdumu, kas atšķaidīts
aptuveni līdz 70 % (7 daļas DMSO 99,9 % un 3 daļas ūdens). Apstrādājamajai
vietai jābūt tīrai, un tā nedrīkst būt nosegta, līdz šķīdums ir pilnībā uzsūcies.
DMSO var izšķīdināt krāsvielas no tekstilizstrādājumiem un arī ievadīt tās
audumā. Tāpat no DMSO nevajadzētu lietot neko, kas izgatavots no gumijas,
piemēram, gumijas cimdus, jo DMSO šķīdina gumiju un tās sastāvdaļas
nokļūst uz ādas.
 
Piegādes avoti:
sk. www.mms-seminar.com sadaļā "Piegādes avoti".
 
Fakti:
- Grāmata DMSO rokasgrāmata, Dr. Hartmut Fischer
- Lekcija DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Grāmata DMSO - dabas dziednieks, angļu val. tulk. Dr. Mortons Vokers



- DMSO - nepareizi saprasts brīnumlīdzeklis? , Nexus Magazine
- Hlora dioksīda toksicitāte



1.7.4 Zeolīts un bentonīts
 
Saistībā ar MMS protokoliem saskaņā ar Jim Humble bieži tiek izmantotas
papildu palīgvielas. Zeolīts un bentonīts savas mikroporainās struktūras un
elektriskā lādiņa dēļ var absorbēt un saturēt lielu daudzumu citu vielu. Šīs
īpašības tiek izmantotas, lai saistītu un izvadītu smagos metālus un citus vides
toksīnus. Sadarbībā ar alternatīvās medicīnas speciālistu Ekkehardu Sirianu
Šelleru (Ekkehard Sirian Scheller) esmu izstrādājis optimālu abu vielu
maisījumu, kas ievērojami pastiprina to individuālo iedarbību.
 
No vienas puses, graudiņu izmērs ir tik smalks, ka efektīvo virsmu maksimāli
palielina. Tomēr, no otras puses, nanodaļiņas nav iekļautas! Tā tika radīts
GAIAgold®. Tas tika papildus informēti un enerģētiski infopatiski saskaņā ar
alternatīvo praktizējošo ārstu Ekkehard Sirian Scheller (sniedzot informāciju
par holistisku paškorekciju traucētu un iekaisušas sistēmas).
 
No rīta un vakarā pievienojiet 1 tējkaroti pulvera glāzei ūdens, samaisiet un
izdzeriet šķīdumu. Jāizmanto tikai plastmasas vai koka karote, jo metāls
negatīvi ietekmē šo pulveru elektrisko lādiņu un tādējādi arī saistīšanās spēju.
 
Jūs varat dzert glāzi izšķīdušu "smilšu" vai "vulkānisko pelnu" no rīta un
vakarā pēdējo. Blakusparādības, jā, pat pārdozēšana šeit nav zināma. Pēdējā
laikā var iegādāties arī GAIAgold® CAPS vegāniskās kapsulās. Šeit pietiek ar
3 līdz 4 kapsulām vienā devā.
 
Abas vielas un to daudzās izmantošanas iespējas ir sīki aprakstītas otrajā
grāmatā Back2Balance.
 
* juridisks paziņojums:
GAIAgold® ir uzņēmuma AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-
prolife.com) reģistrēta preču zīme.



1.8 Ārējie MMS lietojumprogrammu protokoli
 

1.8.1 Mutes skalošanas līdzekļi
 
Mutes dobums, iespējams, ir visvairāk piesārņotā vieta visā organismā, jo tas
pastāvīgi saskaras ar pārtiku, siltumu un mitrumu. Tradicionālā medicīna
noteiktu sirds muskuļa iekaisuma veidu saista arī ar īpašu mutes dobuma
mikrobu. Džims Humbls apgalvo, ka ir simtiem slimību, kuru izcelsme ir mutē
un zobos. Tāpēc viņš iesaka profilakses nolūkos veikt trīs līdz četras MMS
mutes skalošanas reizes nedēļā.
 
Ar MMS:
Paņemiet 6 aktivizētus MMS pilienus un pēc aktivizēšanas piepildiet glāzi
līdz pusei ar ūdeni (150 ml).
 
Ar CDS/ CDSplus®:
Ar dozēšanas pipeti ielejiet aptuveni 2-3 ml CDS vai CDSplus® glāzē ūdens
(150 ml).
 
Uzņemiet pa vienam malkam un skalošanu un skalošanu veiciet ne ilgāk kā 3
minūtes. Ļaujiet šķīdumamsūkties starp zobiem. Varat arī lietot zobu birsti bez
zobu pastas un vienlaikus masēt smaganas un aukslējas. Slikta elpa un
virspusēji mikrobi tiks ātri un pamatīgi likvidēti. Tas arī ļoti droši darbojas pret
gingivītu un asiņošanu.gatavajam aktivizētajam šķīdumam jāpievieno daži
pilieni (vai tik daudz pilienu kā MMS) organiskā iedarbības pastiprinātāja
DMSO (dimetilsulfoksīds).
 
DMSO ievada MMS līdz 2 cm dziļi audos. Ar to var arī veiksmīgi ārstēt zobu
sakņu iekaisumus, veicot trīs līdz četrus skalošanas reizes dienā vienas līdz divu
dienu laikā. Tiem, kas ļoti bieži veic mutes skalošanu, vajadzētu pāriet no MMS
uz CDS/ CDSplus®, jo pārāk daudz skābes ilgtermiņā var ietekmēt zobu
emalju.
 

1.8.2 Kāju un pilnas vannas
 
MMS ir lieliski piemērots kā piedeva kāju un pilnām vannām. Pilnai vannai
sākotnēji aktivizējiet 16, bet vēlākajām vannām - līdz 60, aktivizētus MMS



pilienus (CDS/ CDSplus® šeit būtu pārāk slikti un pārāk dārgi) un ievietojiet
tos tīrā vannā, kas piepildīta tikai ar ūdeni - vienmēr bez papildu ziepēm vai
vannas piedevām.
 
Peldieties tajā apmēram 20 minūtes patīkamā, bet vēlams zemā temperatūrā.
Ņemiet vērā, ka, pārāk karsējot, pēc dažām minūtēm gāze hlora dioksīds
pilnībā izplūst un vairs nevar darboties.
 
Kāju vannām lietojiet attiecīgi mazāku daudzumu (10 līdz 20 aktivizētu
pilienu). MMS vannāspalīdzēt ātri palielināt MMS perorālās lietošanas
panesamību īpaši jutīgiem cilvēkiem.
 

1.8.3 MMS gāzes maiss
 
Par šo interesanto MMS lietojumprogrammu es uzzināju no Džima Do
minikānas Republikā. Mērķis ir panākt, lai hlora dioksīds nonāktu asinīs un
tādējādi organismā un pilnībā apietu kuņģa-zarnu traktu. Šī metode ir īpaši
piemērota cilvēkiem,kuri vispār nepanes MMS/CDS iekšķīgi vai nevar to lietot
slimības progresēšanas dēļ. Iegādājieties sev lielu plastmasas maisu, kurā jūs
varētu pilnībā pazust, stāvot līdz kaklam.
 
Ja nepieciešams, aplīmējiet divus lielus maisiņus ar līmlenti atveres pusē un
izgrieziet apakšdaļu vienā pusē. Jums nevajadzētu doties uz tuvāko
datortehnikas veikalu un vienkārši pieprasīt plastmasas maisiņus, kuros var
ievietot veselu cilvēku. Par to jūs var arestēt par draudu cilvēcei, kā arī variet
saņemt dīvainus skatienus.
 
Papildus maisiņam ir nepieciešams vidēja izmēra stikla vai keramikas trauks.
Aktivizējiet 40-60 pilienus MMS šajā trauciņā, neizmantojiet ūdeni. CDS un
CDSplus® nedarbojas ar fumigācijas protokoliem. Novietojiet bļodu atvērta
maisiņa vidū un tagad izģērbieties tā, lai bļoda atrastos starp kājām un nevarētu
apgāzties. Tagad pavelciet maisiņu līdz kaklam un aizveriet atveri ar rokām
kakla apakšējā daļā.
 
Šādā stāvoklī no aizvērtā maisiņa drīkst skatīties tikai galva. Tas ir svarīgi, jo
gāzei, kas rodas uz ādas, nevis plaušās. Tomēr šo lietojumu veiciet labi
vēdināmās telpās. Mēģiniet šādi iesietā stāvoklī palikt apmēram 10 līdz 15
minūtes. Neuztraucieties, tas nekaitē, garlaicīgā stāvēšana šeit ir īsta slodze.
 



Ja ar to ir problēmas, maisiņā var ievietot arī izkārnījumus un sēdēt uz tiem.
Tad izkāpiet no maisiņa, ielejiet šķīdumu izlietnē ar lielu daudzumu ūdens un
izvēdiniet telpu. Pēc tam varat arī nomazgāties dušā, taču tīrāku vai no
mikrobiem brīvāku dušu nevar atrast. MMS gāzes maisiņš ir viens no
visintensīvākajiem lietojumiem, ar ko esmu personīgi saskāries.
 

1.8.4 Acu, ausu un deguna pilieni
 
Ar MMS var ļoti viegli un efektīvi ārstēt acu (piemēram, konjunktivītu), ausu
(piemēram, vidusauss iekaisumu) un deguna vai deguna blakusdobumu
iekaisumus. Vispirms pagatavojam atšķaidītu bāzes šķīdumu, ko varam
izmantot visiem trim lietojumiem.
 
Ar MMS:
Iepiliniet 2 aktivizētus MMS pilienus glāzē vai pudelē ar apmēram 150 ml
ūdens. MMS ir jālieto tā skābuma dēļ, bet tikai ārkārtas gadījumos.
 
Ar CDS/ CDSplus®:
Pievienojiet 1 līdz 2 ml CDSplus® glāzei vai flakonam, kurā ir aptuveni 20 ml
ūdens, t. i., atšķaidiet 1:10 vai vairāk.
 
Šajā gadījumā es vienmēr dodu priekšroku pH neitrālajam CDS/CDSplus®,
kas nevar izraisīt ādas vai gļotādu kairinājumu. Izmantojot atšķaidītu hlora
dioksīda šķīdumu, var sākt turpmāk minētās procedūras.
 
Acu pilieni
Nolieciet galvu atpakaļ un ar vienu pirkstu izveidojiet apakšējo plakstiņu
kabatiņā. Tad ar pipeti iepiliniet šajā kabatā 1 līdz 2 pilienus atšķaidītā
šķīduma. Tad aizveriet plakstiņu un kustiniet aci uz priekšu un atpakaļ. Akūta
iekaisuma gadījumā to var atkārtot katru stundu līdz pat divpadsmit reizēm
dienā, bet parasti panākumus gūst pēc trešās lietošanas reizes.
 
Šķiet, ka nelielo dedzināšanu pašā sākumā izraisa nevis MMS, bet gan tas, ka
mēs izmantojam ūdeni, nesaglabājot sāls saturu acu šķidrumā. Tas būtu
jānovērš arī ar 0,9 % izotonisko sāls šķīdumu ūdens vietā. Tas būtu jāpiemin
pilnīguma labad, bet nav absolūti nepieciešams iekaisuma ārstēšanai.
 
Nekad nelaist acī MMS komponentu atsevišķi vai neatšķaidītu!
 
Ausu pilieni
Š



Šeit ir svarīgi, lai 2 līdz 4 pilieni iepriekš atšķaidītā pamatšķīduma
sasniegtu bungādiņu, lai sasniegtu arī iekaisumu aiz tās. Vispirms apstrādājiet
vienu ausi un 1 līdz 2 minūtes palieciet uz sāniem, pēc tam apstrādājiet otru
ausi, citādi šķīdums atkal pārāk ātri izplūdīs no auss. Akūta iekaisuma gadījumā
to var atkārtot katru stundu līdz pat divpadsmit reizes dienā.
 
Dr. Andreass Kalkers man deva labu padomu, kad cilvēkiem ir problēmas ar
pilienu nokļūšanu līdz bungādiņai. Aktivizē apmēram 6 pilienus klasiskā MMS
glāzē, kuras atvērums var pilnībā aizklāt ausi. Tagad nepielej ūdeni, bet uzliek
galvu uz sāniem uz vertikāli stāvoša stikla tā, lai auss būtu pilnībā piestiprināta
pie stikla malas, un paliek šajā stāvoklī aptuveni 1 līdz 2 minūtes. Tādējādi
iegūtā hlora dioksīda gāze var nonākt tieši ausī bez šķidruma. Aktivētā viela
paliek glāzē un nesaskaras ar ausi. Tā ir lokāla ausu gāzēšana, kas ir īpašs
ķermeņa daļu lokālas daļējas gāzēšanas ar hlora dioksīda gāzi variants.
 
Deguna pilieni
Ārstējot frontālo un deguna blakusdobumu dobumus, var lietot ievērojami
vairāk pilienu pH neitrāla CDSplus nekā acu un ausu ārstēšanai. Lai to izdarītu,
apgulties, galvai karājoties pāri dīvāna malai, lai šķīdums varētu ieplūst labajā
frontālajā vai sinusa dobumā. Pēc pilināšanas palieciet šādā stāvoklī 1 līdz 2
minūtes un pēc tam pagriezieties uz kreiso pusi. Alternatīvi aptiekā ir pieejami
arī deguna skalošanas komplekti, kuros sālsūdens vietā var iepildīt ūdeni ar 1
līdz 2 ml CDSplus un skalot ar to.
 
Vajadzības gadījumā šo lietošanu var veikt arī vairākas reizes dienā. Arī šeit
šķiet, ka iespējamā nelielā dedzināšana sākumā ir saistīta ar trūkstošo sāls
saturu ūdenī, nevis ar MMS/CDS. Inhalējot MMS, šo šķīdumu izsmidzina
sūkņa izsmidzinātāja pudelē un kopā ar gaisu ieelpo aerosolu. Šīs MMS
aerosola procedūras var ātri novērst plaušu un bronhu infekcijas.
 



1.8.5 Zarnu un maksts klizmas
 
Enēmas parasti tiek uzskatītas par nepatīkamām, bet tām ir ļoti liela iedarbība,
jo hlora dioksīds šeit ļoti ātri uzsūcas asinīs. Tās ir īpaši ieteicamas cilvēkiem,
kuriem ir problēmas ar MMS lietošanu iekšķīgi vai ja infekcija ir lokalizēta arī
zarnās vai makstī. Aptiekā tiek piedāvāti no plastmasas izgatavoti klizmas
komplekti ar uzgaļiem zarnu un maksts klizmai. Vislabāk vannas istabā uz
grīdas uzklāt siltu segu un klizmas komplekta ūdens trauku piekārt pie
radiatora ar āķi apmēram jostas augstumā.
 
Gala gabala ieviešanai ir nepieciešams vazelīns (vai labāki produkti, kas nesatur
naftas produktus). Ūdenim jābūt ķermeņa temperatūrai, jo jebkura novirze tiek
uztverta kā nepatīkama, un tad jūs nevarat noturēt klizmu tik ilgi, cik
nepieciešams organismā.
 
Veicot zarnu klizmas, vispirms jāveic 2 līdz 3 klizmas tikai ar ūdeni (vajadzības
gadījumā ar 1 tējkaroti vārāmās sāls), lai iztukšotu zarnas. Praktiskāk ir
izmantot Reprop Clyster®, ar kuru klizmu var veikt, piemēram, stāvus (skatīt
tālāk).
 
MMS:
Sākotnēji klizmas komplekta ūdens traukā iepiliniet 2 aktivizētus MMS
pilienus, vēlāk līdz 12 aktivizētiem pilieniem. Dr. Dītrihs Klinghards pat
iesaka palielināt devu līdz 20 aktivizētiem pilieniem litrā un nav novērojis
nekādas būtiskas blakusparādības uz zarnu darbību.
 
CDS/CDSplus:
Arī šajā gadījumā es dodu priekšroku pH neitrālajam CDSplus un sākotnēji
pievienoju 1 ml, vēlāk līdz 4 ml CDSplus klizmas komplekta ūdens traukā.
Dr. Klinghardt un Dr. Andreas Kalcker norāda, ka ir iespējams pat līdz 10 ml
uz litru.
 
Tagad apgulties uz muguras, uzmanīgi ievietojiet galu un lēnām atveriet vārstu.
Kad viss ūdens daudzums ir nonācis zarnās/vagīnā, nedaudz paceliet iegurni
un noturiet šo stāvokli 1 līdz 2 minūtes. Lai veiktu zarnu klizmas, varat arī
apgulties uz sāniem, lai tiktu sasniegtas visas spirāles. Katru reizi var veikt 2
līdz 3 klizmas un 2 līdz 3 reizes dienā. Pēc tam atkal iztukšojiet zarnas vai
maksts.
 



Piegādes avoti:
- Reprop® Clyster (labāks klizmas komplekts nekā Vācijas aptiekās)
sk. www.mms-seminar.com sadaļā "Piegādes avoti".



1.9 MMS lietojumprogrammas iekšējie protokoli
 
Hlora dioksīda šķīdumiem ir ļoti spēcīga hlora smarža un ļoti spēcīga garša.
Diemžēl tieši tā ir aktīvā viela, un, ja tiek likvidēta smarža un garša, vēlamais
efekts parasti izzūd kopā ar to.
 
Agrāk tika ieteikts šķīdumu sajaukt ar sulām, tējām vai citiem dzērieniem, lai
uzņemšana būtu vieglāk panesama. Tagad tas ir pilnībā atcelts, jo lielākā daļa
sulu var vājināt hlora dioksīda šķīduma iedarbību. Tāpēc visos pašreizējos
iekšķīgas lietošanas protokolos ieteicams to lietot tikai atšķaidītu ar ūdeni. Tas
ir šķērslis, kas ikvienam ir jāpārvar pašam, ja viņš vēlas gūt labumu no
iespējamās ietekmes. Ar CDS un CDSplus smarža un garša ir kļuvusi daudz
pieņemamāka. Bet galvenokārt tas, iespējams, ir saistīts ar trūkstošo skābes
saturu šajos šķīdumos. Strādājot ar MMS, vienmēr pievērsiet uzmanību labai
ventilācijai.
 
ATJAUNINĀJUMS:
Iekšķīgai lietošanai (ar kuņģa skābes iedarbību):

1 aktivizēts MMS piliens atbilst aptuveni 1 ml CDS.
(CDS ar aptuveni 0,3 % hlora dioksīda šķīdumu, t. i., 3000 ppm).

 
Ja līdz šim cilvēks bija lietojis 3 aktivizētus pilienus klasiskā MMS iekšķīgi, tad
ar CDS iekšķīgu lietošanu tagad tas ir 3 ml, tātad 3 reizes lielāks daudzums!
(Andreas Kalcker)
 

1.9.1 MMS-1000/1000+ protokols
 
Protokols 1000 perorālai lietošanai ir pietiekams vairāk nekā 90 procentos
gadījumu - vienreizējai pamata organisma attīrīšanai, smago metālu izvadīšanai,
kā profilaktisks pasākums vai akūtas vai smagas infekcijas/slimības gadījumā.
 
Pirmajās MMS grāmatās tika ieteiktas nelielas, bet lielas vienreizējas devas
dienā. Tomēr pēc tam, kad tika konstatēts, ka hlora dioksīds organismā parasti
neiedarbojas ilgāk par divām stundām un pēc tam noārdās, šie ieteikumi tika
pārskatīti. Ļoti lielās devas izraisīja ļoti daudz nepanesību un bieži noveda pie
priekšlaicīgas pašārstēšanās pārtraukšanas.
 



Izmantojot mūsdienīgo Protokolu-1000, ievērojami mazākas individuālās
devas tiek lietotas biežāk dienā. Tas nodrošina nepārtrauktu organisma
skalošanu ar hlora dioksīdu. Tas ir daudz pieņemamāks un arī efektīvāks nekā
vecie protokoli. Mērķis ir lietot vienreizēju devu - sākotnēji 1, vēlāk 3
aktivizētus pilienus dienā apmēram astoņas reizes dienā.
 
Praktisku apsvērumu dēļ, lai, piemēram, darba vietā katru stundu neaktivizētu
savu maisījumu izbrīnīto kolēģu acu priekšā, visu dienas devu sajauc no rīta,
iepilda cieši aizveramā stikla pudelē ar ūdeni un dzer visu dienu. Šī terapija
jāturpina vismaz trīs līdz četras nedēļas, akūtu slimību gadījumā pat ilgāk.
 
MMS-1000 protokols
Piemēram, sāciet ar 8 x 1 = 8 aktivizēti pilieni. Pēc 45 sekunžu aktivizēšanas
laika pievienojiet nedaudz ūdens un iepildiet šo maisījumu noslēgtā stikla
pudelē ar apmēram 1 litru ūdens. Tagad mēģiniet izdzert šo pudeli aptuveni 8
porcijās visas dienas garumā. Kamēr tas jums ir labi, palieliniet pilienu skaitu
dienā, līdz sasniegsiet 3 x 8 = 24 aktivizētus pilienus, un turpiniet šo procedūru
trīs līdz četras nedēļas.
 
Piegādes avoti:
sk. www.mms-seminar.com sadaļā Piegādes avoti,
piemēram, Ikea stikla pudelei
 
MMS-1000+ protokols
Ļoti smagu vai spītīgu slimību gadījumā iepriekš minētajam gatavajam
aktivizētajam MMS maisījumam beigās pievieno tikpat daudz DMSO pilienu
un pēc tam izdzer iekšķīgi. Tomēr DMSO drīkst pievienot tikai devai, ko
paredzēts dzert, nevis no rīta ar sagatavoto pudeli dienai! Tas ir izrādījies ļoti
efektīvs herpes vai Candida sēnītes gadījumā.
 
Papildus šim tīrīšanas līdzeklim ir arī daži citi ieteikumi. Līdz 60 gadu
vecumam kā profilaktisks pasākums veseliem cilvēkiem ir lietderīgas 2 reizes
nedēļā 6 aktivizēti pilieni, bet no 60 gadu vecuma - 6 aktivizēti pilieni dienā.
Pēc Dr. Andreasa Kalkera (Dr. Andreas Kalcker) teiktā, pat grūtniecības laikā
(pēc trešā mēneša), piemēram, antibiotiku vietā, ir iespējams lietot MMS līdz 6
aktivētiem pilieniem dienā.
 
Bērniem un pusaudžiem maksimālā deva ir 1 aktivizēts MMS piliens uz 12
kilogramiem ķermeņa svara dienā. Zīdaiņiem sākotnējā deva ir ne vairāk kā
1/2 aktivizēta MMS piliena. Kā pagatavot pusi pilienu? Aktivizē 1 pilienu



MMS ar 1 pilienu sālsskābes un pievieno apmēram 150 ml ūdens. Tagad tiek
lietota tikai puse no šī šķīduma, un līdz ar to tiek lietota puse devas. Šis triks
jāizmanto arī ar spēcīgiem atšķaidījumiem maziem dzīvniekiem.
 

1.9.2 CDS-1000 /CDS-101 protokols
 
Tā kā CDS/CDSplus daudz labāk panes, devu var noteikt nedaudz lielāku.
Sāciet ar 3 ml un palieliniet līdz 10 ml, ko ievadiet ar dozēšanas pipeti
(plastmasas šļirci) 1 litrā ūdens. Daudzi cilvēki var sākt ar 5 vai 10 ml bez
jebkādām blakusparādībām. Arī šo pudeli dienas laikā izdzer aptuveni 8 līdz 14
devās. Piemērošanas ilgums ir trīs līdz četras nedēļas, tāpat kā MMS-1000
protokola gadījumā.
 
Dzīvību apdraudošos apstākļos var ievadīt līdz 50 ml CDS dienā.
 
 



1.9.3.CDS 115 protokols (Denges protokols)
 
Šo protokolu izstrādāja Karls Vāgners, Karla Pereza un mikrobiologs Dr.
Damariss Rejess (Dr. Damarys Reyes) no pasaules MMS saimes, īpaši vīrusu
slimībām, piemēram, tropu drudzis. Ir svarīgi zināt, ka malāriju un tropu
drudzi var pārnēsāt odi. Denges vīrusa izraisītājs ir vīruss, bet malārijas -
parazīts. Ja malārijas parazītu nogalina ar lielu šoka devu, tad vīrusam ir
nepieciešamas dažas stundas nepārtrauktas uzņemšanas. Par laimi, hlora
dioksīdam tas neko nemaina - tas efektīvi iznīcina abus patogēnus.
 
CDS 115 protokolā ik pēc 15 minūtēm pievieno 1 ml CDS/CDSplus 3000
ppm koncentrācijā un lieto iekšķīgi. Smagu kursu gadījumā var pievienot 1
pilienu 25% nātrija hlorīta šķīduma (no klasiskā MMS komplekta) uz 1 ml
CDS/CDSplus. Vecajā MMS denges protokolā sākumā vienreiz lietoja 6
devas, pēc tam ik pēc stundas lietoja 3 aktivizētus pilienus.



1.9.4 5/5-100 protokols (intensīvais protokols)
 
Kā palielinājums ir intensīvais protokols 5/5-100 saskaņā ar Dr. Andreas
Kalcker. Šajā protokolā tiek izmantots arī aktīvās vielas pastiprinātājs DMSO
(dimetilsulfoksīds) 70 % koncentrācijā.
 
Šim nolūkam 99,9 % DMSO jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 7:3 (7 daļas DMSO
+ 3 daļas ūdens). Sākumā lietojiet 5 ml šā 70 % DMSO šķīduma, kas šādi
atšķaidīts ar 100 ml ūdens, iekšķīgi kā pirms devas.
 
Tad pievienojiet 5 ml CDS/CDSplus apmēram 100 ml ūdens un izdzeriet šo
porciju. Šo kombināciju, kas sastāv no DMSO pirms devas un intensīvās
CDS/CDSplus devas, atkārto aptuveni ik pēc vienas līdz divām stundām, un
tas notiek līdz pat divpadsmit reizēm dienā. Tāpat kā visos protokolos,
diskomforta vai slikta dūša gadījumā ir lietderīgi samazināt devu.
 

1.9.5 2000. gada protokols (MMS1 + MMS2)
 
Šajā protokolā akūtu dzīvībai bīstamu slimību gadījumā MMS1 pilienus un
MMS2 kapsulas lieto pārmaiņus visas dienas garumā. MMS1 ir mūsu labi
zināmais MMS komplekts ar hlora dioksīdu kā aktīvo sastāvdaļu.
 
MMS2 pamatā ir izejviela kalcija hipohlorīts, kas, aktivizējot to ar ūdeni, tiek
pārvērsts par aktīvo vielu hipohlorskābi. Kalcija hipohlorīts ir apstiprināts arī
dzeramā ūdens dezinfekcijai un bieži tiek pārdots kā baseinu tīrīšanas līdzeklis.
 
MMS2 lietojumprogrammas jau ir detalizēti izskaidrotas atsevišķi iepriekš.
Būtībā ar MMS1 jūs veicat parasto MMS-1000 protokolu, tikai tā vietā, lai
katru otro reizi lietotu hlora dioksīda šķīdumu, jūs dzerat MMS2 kapsulu,
uzdzerot 2 līdz 3 lielas glāzes ūdens. Jim Humble iesaka lietot līdz 4 kapsulām
dienā, no kurām katra satur līdz 400 mg kalcija hipohlorīta. Tas jāuzskata par
absolūto augšējo robežu, Dr. Antje Oswald iesaka kapsulās lietot daudz
mazākus daudzumus. MMS2 un šis protokols tika izstrādāti smagu vai dzīvībai
bīstamu slimību, piemēram, vēža, ārstēšanai.



1.9.6 Protokols 3000 (MMS1 + DMSO ārējais)
 
Džims Humble iesaka lietot protokolu 3000 gandrīz visiem ādas stāvokļiem,
piemēram, aknei, sportista pēdām un ekzēmai. Šis protokols sākotnēji tika
izstrādāts arī cilvēkiem, kuri nevarēja lietot MMS iekšķīgi.
 
Hlora dioksīda šķīdumu (20 aktivizēti MMS pilieni uz 50 ml ūdens) uzklāj uz
noteiktām ķermeņa zonām katru stundu līdz 10 reizēm dienā un pēc tam uz tā
uzklāj aptuveni 70 % DMSO šķīdumu (7 daļas DMSO + 3 daļas ūdens). To
darot, šo kombināciju uz ķermeņa daļām uzliek pārmaiņus (kreisā roka, tad
labā roka, tad kreisā/labā kāja, vēders, mugura un atkal no priekšpuses).
 
Tādējādi hlora dioksīds ar aktīvā pastiprinātāja DMSO palīdzību nonāk dziļi
audos līdz asinsrites sistēmai un pēc tam nonāk visur ķermeņa konteinerā. Pēc
tam ik pēc 3 dienām jāpaņem dienas pārtraukums. Viens no iemesliem, kāpēc
šo protokolu vairs tik bieži neizmanto, ir tas, ka CDS un CDSplus ir saderīgi
un pH neitrāli šķīdumi, kurus labi panes arī jutīgāki cilvēki.
 

1.9.7 Protokols 4000
 
Vienreizēju MMS2 kapsulu lietošanu vairākas reizes dienā dažkārt sauc arī par
protokolu 4000. Vislabāk kapsulas ar kalcija hipohlorītu pagatavot pašiem.
Šādā veidā var noteikt uzpildes daudzumu un lēnām to palielināt līdz aptuveni
400 mg vienā kapsulā. Tas ir detalizēti aprakstīts citur.
 

1.9.8 Malārijas protokols
 
Ir zināmi pieci parazīti, kas var izraisīt malāriju (sauktu arī par purva drudzi vai
mainīgo drudzi). Visbiežāk to izraisa Anopheles odu kodums. Lielākā pieredze
malārijas ārstēšanā ir ar klasisko MMS. Pieaugušie saņem 18 un bērni 9
aktivizētus MMS pilienus lielā vienreizējā devā, ko dzert.
 
Ļoti retos gadījumos nepieciešama otra tikpat liela deva. Tādējādi parazīti
organismā tiek pilnībā iznīcināti ar lielu šoka devu. Šī lielā vienreizējā deva ir pārāk
liela veseliem cilvēkiem. Tāpēc iepriekš jāpārliecinās, ka ir malārijas infekcija. Šim
nolūkam var izmantot arī ātrās asins analīzes.
 



1.9.9 Klāras 6+6 protokols (šoka terapija)
 
Atsevišķām dzīvībai nedraudošām infekcijām, piemēram, saaukstēšanās
gadījumā, Klāras 6+6 protokols ir pirmā izvēle.
 
Lietojiet divas devas ar 6 aktivizētiem MMS pilieniem katrā 2 līdz 4
stundu intervālā.
 
Vislabāk tas darbojas vakarā un pirms gulētiešanas. Šādā veidā jūs varēsiet ērti
izgulēties, ja varētu rasties slikta dūša. Izmantojot šo protokolu, infekcijas
mikrobu eksplozīvā vairošanās tiek ātri un ievērojami apturēta, un imūnsistēma
ātri atgūst virsroku. Lielākoties līdz rītam no tuvojošos aukstumu vairs nekas
nav palicis. Ja tas nav pilnīgi pietiekami, nākamajā dienā var atkārtot šo
protokolu ar 7 + 7 pilieniem, bet ne ilgāk. Pēc tam, iespējams, būs jāpāriet uz
klasiskajiem protokoliem MMS-1000 vai CDS-1000.
 

1.9.10 CDI injekcijas ar hlora dioksīdu IM/IV
 
CDI (hlora dioksīda injekcija) ir paredzēta hlora dioksīda šķīduma
intramuskulārai vai intravenozai injekcijai. Dr. Andreass Kalkers ievada hlora
dioksīda gāzi atšķaidītā jūras ūdenī. Tādējādi tā ir pH neitrāla, un tajā ir arī
pareizs sāls saturs, kas ir līdzīgs asins saturam. Turklāt aukstajam un smalki
filtrētajam jūras ūdenim, šķiet, ir ļoti spēcinoša un dziedināšanas procesu
paātrinoša iedarbība, par ko 2014. gada Veselības garā kongresā (Spirit of
Health Congress 2014) stāstīja Francisco Coll, Laboratoires Quinton
International, Alikante, vadītājs. Zīdītājiem līdz 80 kg dzīvsvara viņš iesaka
lietot 2 līdz 5 ml CDI 3000 ppm proporcijā 1:5 ar jūras ūdeni vai
fizioloģisko šķīdumu intravenozi vai pat intramuskulāri.
 
Savukārt Dr. Hartmuts Fišers (Dr. Hartmut Fischer) aktivizē MMS pilienus
vertikālā šļircē (adata vērsta uz augšu), tādējādi ļaujot tikai hlora dioksīda gāzei
burbuļot gatavā infūzijas maisiņā, kas satur 0,9 % sāls šķīdumu, un tādējādi
iegūstot arī pH neitrālu hlora dioksīda šķīdumu, kas pielāgots sāls saturam
cilvēkos.
 
Brīdinājums: Šādi iegūtais šķīdums parasti netiek lietots tīrs. Ja vēlaties no jau
gatavā hlora dioksīda šķīduma sagatavot šļirci intravenozai vai intramuskulārai
ievadīšanai, Dr. Fišers iesaka iepriekš pievienot nanofiltru ar 245 nm poru
izmēru. Tas filtrē pirogēnas vielas (piemēram, putekļus un suspendētās



daļiņas), kas var izraisīt drudzi un citus ķermeņa kairinājumus. Pēc tam šļirces
saturu injicē jaunā fizioloģiskā šķīduma infūzijas maisiņā. Šo atšķaidīto
šķīdumu pēc tam var ievadīt intravenozi vai no šā maisiņa var uzņemt šļirci
intramuskulārai vai subkutārai lietošanai. Es pats esmu saņēmis šādu CDI i.V.
infūziju bez jebkādām manām blakusparādībām.
 
Uzmanību:
Infūzijas ar hlora dioksīda šķīdumiem ir paredzētas tikai ārstiem, alternatīvās
medicīnas speciālistiem un citādi apmācītam medicīnas personālam. Tās
vienmēr jāveic uzraudzībā! Nav pietiekami izpētītas precīzas šādas apstrādes ar
hlora dioksīdu piemērošanas jomas un priekšrocības un trūkumi, lai varētu
sniegt ticamus apgalvojumus.
 
Jebkurā gadījumā CDS infūzija (Dr. Hartmut Fischer uzraudzībā) man
nekaitēja un teļi ar Dr. Andreas Kalcker (grāmata CDS/MMS - Heilung ist
möglich) arī ne. Gluži pretēji - audzētājs varēja ietaupīt milzīgas izmaksas par
dzīvnieku vakcināciju un antibiotikām un līdz nokaušanai izaudzēt vairāk
veselu dzīvnieku.



1.10 MMS bieži uzdotie jautājumi un atbildes - jautājumi
un atbildes
 
Jautājums: Kāds ir hlora dioksīda šķīduma derīguma termiņš un kā to
noteikt?
Hlora dioksīds ūdenī izšķīst kā brūni dzeltena gāze. Šķīdums parasti izskatās
dzeltenīgs. Ja trauks ir atvērts, gāze diezgan ātri izplūst un paliek dzidrs
šķīdums. Tātad, jo dzidrāks ir šķīdums, jo mazāk (joprojām) ir hlora dioksīda
un jo vājāka ir šķīduma iedarbība. Derīguma termiņu var pagarināt, aizverot
trauku un atdzesējot to (piemēram, ledusskapī). CDS parasti nav tik ilgs
derīguma termiņš kā CDSplus.
 
Jautājums: Man ir un slimība vai un simptoms. Kā lietot
MMS/CDSplus?
Atvainojiet, bet es nevaru, nedrīkstu un nevēlos atbildēt uz šo jautājumu. Mūsu
filozofija ir sniegt ikvienam nepieciešamo informāciju, lai viņš pats varētu
izlemt un pēc tam, ja nepieciešams, veikt vai neveikt pašaprūpi ar hlora
dioksīdu uz savu atbildību.
 
Mēs nevēlamies nevienam dot padomus vai kādu atturēt, un mēs, protams,
nevēlamies pieņemt lēmumu par kādu citu. Tā ir vecā domāšana kā
ortodoksālajā medicīnā: "Jūs, ārsts, lemjat, kas, kad un cik daudz man jālieto.
Es esmu tikai upura jērs. " Pat ārsti uzskata, ka šī sistēma viņiem lielākoties ir
pārlieku sarežģīta.
 
Perorāli lietotam hlora dioksīdam ir ļoti plaša spektra iedarbība, un parasti tas
tiek ļoti labi panests. Cik man zināms, neviens cilvēks nav guvis paliekošus
bojājumus. Protokoli MMS-1000 un CDS-1000 ir pilnīgi pietiekami vairāk
nekā 90 procentos gadījumu, sākot no vidēja iekaisuma profilakses līdz pat
hroniskai slimībai. Vajadzības gadījumā tie tiek kombinēti ar ārējām
procedūrām, piemēram, vannām un klizmām.
 
Dzīvībai bīstamu slimību, piemēram, vēža, gadījumā daudzi izmanto arī 1000
vai 2000 devu protokolus, bet bieži vien palielina CDSplus dienas devas trīs
līdz piecas reizes. Visas pārējās uzņemšanas veidlapas un protokoli ir
nepieciešami tikai ļoti retos gadījumos. Piemēram, malārija ir viena no
nedaudzajām infekcijas slimībām, kuras izraisītāju var likvidēt jau pēc 4
stundām, lietojot vienu lielu devu (18 aktivizēti pilieni pieaugušajiem un 9
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aktivizēti pilieni bērniem). Šis jautājums nav zināšanu jautājums, bet gan
atbildības jautājums, proti, personīgās atbildības jautājums!
 
Jautājums: Kā ir ar manām "labajām" zarnu baktērijām?
Ja MMS nogalina visas baktērijas, tad tai ir jāuzbrūk arī manām labajām zarnu
baktērijām. Tas ir visbiežāk sastopamais iebildums pret MMS lietošanu
iekšķīgi. Tomēr apkopoti pieredzes ziņojumi liecina, ka MMS nekaitē labajai
zarnu florai pat ilgstošas lietošanas gadījumā. Mums nav zinātniski pierādītu
izskaidrojumu, taču mums ir ticami un loģiski izskaidrojuma modeļi:
 
Hlora dioksīds ir oksidētājs. Ūdeņraža peroksīds un ozons ir ļoti spēcīgi
oksidētāji un var iznīcināt ķermeņa šūnas, kā arī labās baktērijas. Nākamais
vājākais oksidētājs ir skābeklis. Mūsu ķermeņa šūnas un mūsu labās zarnu
baktērijas (1,45 volti) spēj noturēt savus elektronus, saskaroties ar skābekli -
spēcīgu oksidētāju. Pretējā gadījumā katra ieelpa nogalinātu tūkstošiem mūsu
ķermeņa šūnu.
 
Hlora dioksīds ir daudz vājāks oksidētājs. Tātad, ja šūnas spēj veiksmīgi
aizsargāt savus elektronus pret spēcīgu oksidētāju, tās to var darīt vēl labāk pret
vājāku hlora dioksīdu (0,95 volti). Šo spēju aizturēt elektronus sauc arī par
redokspotenciālu. Interesanti, ka lielākajai daļai patogēno mikrobu (starp citu,
patogēnie mikrobi bieži ir anaerobi un neizmanto skābekli) ir zemāks redoks
potenciāls nekā hlora dioksīdam, tāpēc MMS tiem uzbrūk vispirms. MMS
lietošanas protokolos parasti tiek ieteiktas tikai tādas koncentrācijas, kurās
saglabājas laba zarnu flora.
 
Secinājums: hlora dioksīds neuzbrūk ķermeņa šūnām vai "labajām"
baktērijām!
 
Jautājums: Vai, izmantojot MMS, es varu vispirms iepildīt glāzē ūdeni
un tad NaClO2 un aktivatora pilienus?
Nē! Ūdens ļoti palēnina reakciju! Lūdzu, ievērojiet precīzu secību saskaņā ar
iepriekš minētajiem norādījumiem! Nekad nelieciet MMS pilienus ūdenī - pirms
ūdens pievienošanas tiem 45 sekundes jāreaģē pašiem.
 
Jautājums: Cik daudz ūdens man vajadzētu lietot MMS/CDS perorālai
porcijai?
Tas būtībā ir tas pats. Ja glāzē ir 3 aktivizēti MMS pilieni vai 1 ml CDS un jūs
glāzi izdzerat, jūs vienmēr esat uzņēmuši tādu pašu hlora dioksīda daudzumu.



Ja glāzē ir maz ūdens, piemēram, 100 ml, tā garša ir stiprāka. Ja glāzē ir daudz
ūdens, piemēram, 250 ml, tā garša ir maigāka, bet šķidruma ir jādzer vairāk.
 
Jautājums: Kāda ir 10 vai 50 procentu citronskābes vai vīnskābes, vai
citu skābju sajaukšanas attiecība?
Uz šo jautājumu vairs nav atbildes, jo mēs esam vienojušies tikai par vislabāk
panesamo 4 līdz 5 procentu sālsskābi kā aktivatoru. Šeit attiecība vienmēr ir
1:1.
 
Jautājums: Ar kādām augļu sulām, kafiju vai tēju es varu lietot
MMS/CDS?
Savukārt MMS ieteicams lietot tikai ar tīru dzeramo ūdeni. Pat šķietami tīrām
augļu sulām ar E ciparu palīdzību tiek pievienots mākslīgais C vitamīns
(lielākoties iegūts no ģenētiski modificētas kukurūzas), kas tiek marķēts kā
stabilizators, lai krasi pagarinātu sulu derīguma termiņu. Tā kā C vitamīna un
hlora dioksīda iedarbība savstarpēji izslēdzas, Džims Humble un arī Dr.
Klinghards iesaka lietot MMS/CDS tikai ar ūdeni.
 
Padoms: ja MMS garša un smarža jums ir pārāk smaga, lietojot to, varat turēt
degunu vai pāriet uz daudz labāk panesamo un pH neitrālo CDSplus.
 
Jautājums: Internetā ir norādījumi, kā neitralizēt atlikušo skābi
aktivētajā MMS ar nātrija bikarbonātu - vai man tas jādara?
Nē, tikmēr daudzi no tā atkal ir distancējušies, jo tas var mazināt MMS
iedarbību. Dr. Osvalds arī iesaka lietot nātrija bikarbonāta šķīdumu kā
pretlīdzekli MMS pārdozēšanas gadījumā.
 
Jautājums: Kad man vajadzētu lietot MMS un ar kādiem pārtikas
produktiem drīzāk ne?
Kad MMS vēl lietoja nelielās un lielās vienreizējās devās, šis jautājums bija
svarīgs, lai nodrošinātu labāku panesamību. Tā kā MMS-1000 vai CDS-1000-
protokolā tiek lietotas daudz mazākas devas un līdz pat astoņām reizēm dienā,
tagad ir salīdzinoši mazsvarīgi, vai to lietot pirms vai pēc ēšanas.
 
Astoņas reizes dienā tukšā dūšā tad būtu iespējamas tikai ar badošanos. Savu
CDS pudeli es uzskatu vienkārši par dzērienu. Es arī neveicu sev stresu, lai
pārbaudītu katru pārtikas produktu, vai tie var ierobežot MMS iedarbību. Pat ja
es vienreiz apēdu ananāsu, tad vienas no astoņām dienas devām iedarbība tikai
nedaudz pavājinājās. Tam visam nav ne mazākās nozīmes šajā protokolā, kas



paredzēts četrām līdz sešām nedēļām. Tāpēc šajā gadījumā vienkārši
nedomājiet pārāk daudz, bet turpiniet pildīt protokolu!
 
Jautājums: Vai es varu uz brīdi apstāties protokola 1000 vidū?
Jā, tā kā šī ir attīroša programma, jūs neapdraudat visus panākumus, kā tas ir ar
antibiotikām, tikai tāpēc, ka jums bija jāpārtrauc personisku vai profesionālu
iemeslu dēļ. Vienkārši turpiniet, kad atkal varēsiet.
 
Jautājums: Vai produkti stikla pudelēs ir labāki nekā plastmasas
pudelēs?
MMS kustības sākumā daži ražotāji/piegādātāji no nezināšanas bija iepildījuši
nātrija hlorītu un aktivatoru PET pudelēs (polietilēntereftalāts), kas laika gaitā
kļuva trauslas un plīsa. Šodien es nezinu nevienu piegādātāju vāciski runājošajā
pasaulē, kas pieļautu šo kļūdu. HDPE (augsta blīvuma polietilēns) ir
apstiprināts materiāls šiem produktiem, tāpēc lielākā daļa ražotāju piedāvā
savus produktus arī HDPE pudelēs. HDPE pudeļu priekšrocība ir tā, ka tās ir
ļoti vieglas un, pats galvenais, nesadalāmas. Tas ir ļoti noderīgi un svarīgi arī
tad, ja sastāvā ir sārmi un skābes.
 
Piegādātāji ar stikla pudelēm bieži rada iespaidu, ka viņu produkti ir tīrāki vai
veselīgāki. Svarīgi zināt, ka nātrija hlorītu un sālsskābes šķīdumus, kas atbilst
pārtikas kvalitātes prasībām, ķīmijas rūpniecība vienmēr ražo, uzglabā un
piegādā tikai HDPE kanniņās vai HDPE mucās. To iepildīšana stikla pudelēs
piegādātāja telpās neuzlabo kvalitāti.
 
Dr. Andreas Kalcker īpaši brīdināja par DMSO piedāvājumiem, kas ir stikla
pudelē ar stikla pipeti. Stikla pipetes virzulim ir gumijas vai gumijas aizstājēju
virzuļi, kas nav piemēroti DMSO. Šis virzule izšķīdinātu, toksiskie
komponenti nonāktu šķīdumā kopā ar to un ārējās apstrādes gadījumā arī
nonāktu ādā.
 
Tas attiecas arī uz dažiem CDL piedāvājumiem ar stikla pipeti, kas ir aprīkoti
ar gumijveida virzuli. Īslaicīgai acu, ausu un deguna pilienu ievadīšanai ir pilnīgi
pieļaujama šādu pilinātāju ar virzuļiem lietošana, taču hlora dioksīda šķīdumu
nedrīkst uzglabāt pastāvīgi noslēgtu ar šādu pilinātāju.
 
Jautājums: Kāpēc tad Protokolam-1000 vienmēr tiek ieteikta hermētiska
stikla pudele?
Hlora dioksīda produktu piegādātāji tagad ļoti labi zina atšķirību starp PET un
HDPE. Tomēr ne katrs neprofesionālis spēj atpazīt šo atšķirību no pirmā acu



uzmetiena, un viņš pieļauj kļūdas, piemēram, ja vēlas izmantot kādu tukšu
plastmasas dzēriena pudeli mājās. Tāpēc mēs spēlējam drošu spēli un iesakām
ikdienas 1000 protokola devai izmantot noslēdzamu stikla pudelīti, piemēram,
tādu kā no IKEA ;-)
 
Jautājums: Kā ir ar vienlaicīgu uztura bagātinātāju vai medikamentu un
MMS/CDS lietošanu?
Līdz šim mums nav zināms par mijiedarbību, izņemot MMS vai hlora dioksīda
un C vitamīna/nātrija savstarpēju neitralizāciju. Dr. Klinghards iesaka lietot
MMS-/CDS-1000 protokolu no rīta līdz, piemēram, plkst. 18.00 un pēc trīs
līdz četrām stundām, tātad no plkst. 9.00 līdz 22.00, lietot visus uztura
bagātinātājus un, ja nepieciešams, nepieciešamos medikamentus. Tā kā hlora
dioksīds organismā parasti iedarbojas tikai vienu līdz divas stundas, pirms tas
sadalās parastajā sālī, ūdenī un skābeklī, šim laika intervālam vajadzētu būt
pietiekamam, lai izvairītos no līdz šim nezināmas, bet iespējamas mijiedarbības.
 
Jautājums: Vai es varu lietot MMS arī ar amalgamas plombām zobos vai
mākslīgām protēzēm, kas izgatavotas no metāla?
Iespējams, nelielā daudzuma un īsā iedarbības laika dēļ līdz šim mums nav
ziņots par zobu plombu, tiltu, protēžu un implantu bojājumiem, kas izgatavoti
no metāla. Ja, tad MMS oksidētu, piemēram, no amalgamas plombas
izdalījušos dzīvsudrabu, pārvēršot to ūdenī šķīstošā metāla sālī, ko var izdalīt ar
nierēm un urīnu. CDS vai CDSplus, šķiet, ir vēl mazāk kaitīgs nekā MMS, jo
pH vērtība ir jauna.
 
Vienīgais, ko es zinu par amalgamas plombām, ir tas, ka lielākā daļa helatoru,
kas noņem smagos metālus, varētu izņemt dzīvsudrabu no amalgamas
plombām. Tomēr ir dabīgi helatori, kas to nedara, piemēram, HMD™
(www.detoxmetals.com).
 
Jautājums: Kāpēc man ir ļoti spēcīga slikta dūša vai vemšana, vai
caureja jau pie mazākās MMS/CDS lietošanas?
Tagad tas ir reti sastopams, un tam var būt vairāki iemesli. No vienas puses,
var būt ļoti reta alerģija pret hloru. No otras puses, organisms var būt ļoti
spēcīgi inficēts, un šī viena MMS/CDS deva ir nogalinājusi daudz vairāk
mikrobu nekā citiem cilvēkiem. Tad šī lielā baktēriju atkritumu koncentrācija
izraisa blakusparādības, jo tiek pārslogotas nieres un aknas. Šādos gadījumos
lietojiet dabisku augu detoksikācijas līdzekli, piemēram, LAVAGE, kas palīdz
atvērt detoksikācijas orgānus, piemēram, aknas, nieres un limfvadus
(www.detoxmetals.com).



 
Vēl viens iemesls var būt aktivators, ja ieteicamās sālsskābes vietā esat lietojis
citronskābi, vīnskābi u.c.. Daži cilvēki ir ļoti pārskābināti un ļoti asi reaģē uz
MMS atlikušo skābi - šajā gadījumā jums drīzāk vajadzētu pāriet uz pH neitrālo
CDSplus.
 
Pēdējā iespēja ir parazītu invāzija. Parazīti ļoti strauji reaģē uz hlora dioksīdu,
sāk masveidīgi vairoties un paniski izplata savu zarnu saturu mūsu organismā.
Šie parazītu izdalīšanās produkti, piemēram, amonijs, formaldehīds, histamīns
un manilīns, ir neirotoksīni mūsu imūnsistēmai, tāpēc tie var izraisīt spēcīgas
blakusparādības. Šeit būtu ieteicama parazītu ārstēšana, piemēram, saskaņā ar
Dr. Andreas Kalcker (skatīt grāmatu Back2Balance).



2. MMS panākumi cilvēkiem
 
Ir daudz pieredzes un veiksmīgu ziņojumu, piemēram, par saaukstēšanos,
gripu, EHEC, cūku gripu, putnu gripu, AIDS, hepatītu, herpesu, tuberkulozi,
asins saindēšanos (sepsi), saindēšanos ar pārtiku, stingumkrampjiem, bērnu
infekcijas slimībām, sportista kāju, zarnu sēnīti, diabētu, atvērtu kāju, vēzi,
matu šūnu leikēmiju, mutes, rīkles un īpaši zobu iekaisumiem.
 
Tikmēr visā pasaulē ir pieejami neskaitāmi ziņojumi, kurus diemžēl vēl neviens
nav sistemātiski apkopojis un izvērtējis. Tas dažkārt parāda privātās veselības
kustības robežas. Arī man pašam tika ziņots par atkārtotiem panākumiem ar
vairākām laboratoriski apstiprinātām malārijas infekcijām, ko guvu no
palīdzības projektu darbinieka Āfrikā.
 
Man ir arī ļoti labi dokumentēts gadījums, kad kāda semināra dalībniece pilnībā
izārstēja dzīvībai bīstamu matu šūnu leikēmiju. Pat tādu slimību gadījumā kā
šobrīd Karību jūras reģionā izplatītais čikungunjas drudzis, pret kuru
tradicionālajai medicīnai pagaidām nav ārstēšanas līdzekļu, nāk iedvesmojoši
veiksmes stāsti.



2.1 MMS un vēzis
 
Ortodoksālā medicīna uzskata, ka vēzis attīstās ģimenes (ģenētiskās)
dispozīcijas un dzīvesveida riska faktoru, piemēram, ēšanas, dzeršanas,
sportošanas, alkohola, nikotīna un pēdējā laikā arī stresa, ietekmē. Izņemot šos
diezgan vispārīgos un bezjēdzīgos statistiskos apgalvojumus, tradicionālā
medicīna nav spējusi sniegt konsekventu, detalizētu un loģisku vēža attīstības
modeli.
 
Es brīnos: ja jūs nezināt problēmas izcelsmi, kā jūs varat cerēt izstrādāt
jēgpilnu ārstēšanas terapiju? Daudz pirms MMS kustības alternatīvās medicīnas
jomā pastāvēja daudzas ticamas teorijas par vēža izcelsmi. Gandrīz pirms
divsimt gadiem Luijs Pastērs postulēja veselīga, no mikrobiem brīva organisma
modeli un ļaunos mikrobus no ārpuses, kas var iebrukt un padarīt cilvēku
slimu. Turpretī viņa oponents Pjērs Žaks Antuāns Bišāns (Pierre Jacques
Antoine Béchamp) daudz pareizāk apgalvoja, ka mikrobi ir visur, ka tie padara
dzīvi iespējamu un veido dzīvību.
 
Tieši iekšējā vide bija tā, ka daži mikrobi sāka vairoties un faktiski mainīt savu
morfoloģiju, ko Bišāns sauca par pleomorfismu.
 
Taču pat Pasteurs, atrodoties nāves gultā, pierādīja, ka viņa pretiniekam bija
taisnība, sakot: "Mikrobs ir nekas, vide ir viss".
 
Tā vietā, lai cīnītos pret mikrobiem ar antibiotikām (kas, kā zināms, izraisa
rezistenci pret antibiotikām), varētu radīt pamatu, lai novērstu šo mikrobu
attīstību vai vai vairošanos, regulējot vidi.
 
Iekšējā vide attiecas uz mūsu iekšējās vides īpašībām, piemēram, toksicitātes
līmeni, iekaisuma līmeni, pH izmaiņām audos, parazītu un mikrobu slodzes
līmeni, elektromagnētiskajiem laukiem, piemēram, 5G un tamlīdzīgi. Visi šie
faktori var izmainīt mūsu ķermeņa iekšējo vidi un izraisīt mikrobu maiņu no
labvēlīgas uz virulentu vai patogēnu (slimību izraisītāju).
 
Vēlāk šīs idejas tālāk attīstīja vairāki pētnieki. Prof. Dr. Ginters Enderleins
(Günther Enderlein), cita starpā, atklāja arī pleomorfus (mainīgas formas)
mikrobus asinīs, kas atkarībā no vides no ķermeņa šūnas var pārtapt no
baktērijas par sēnīti un atkal atpakaļ.
 

Š



Alternatīvās medicīnas ārsts Ekkehards Sirians Šellers atklāja, ka asinīs ir arī
maskētas sēnītes un parazīti. Šķiet, ka arī daudzu vēža veidu gadījumā tās ir
cēloniski iesaistītas attīstībā. Vēža ārsts Dr. Tulio Simončini jau sen atklāja, ka
audzēja kodolā var atrast Candida-albicans sēnītes, un to veiksmīgi ārstēja ar
sēnītes iznīcinošu 25 % nātrija bikarbonāta šķīdumu.
 
Pārāk daudz sēnīšu attīstās traucētas vides dēļ. Ķermenis nespēj tās ne
pietiekami izvadīt, ne sagremot, ne izvadīt ar saviem detoksikācijas orgāniem -
aknām, nierēm, plaušām, zarnām un ādu. Tāpēc organisms nolemj veikt
ģeniālu dzīvības pagarināšanas gājienu: tas iekapsulē sēnītes. Šādā veidā abi -
gan cilvēki, gan sēnes - varēs ilgāk dzīvot līdzās, neapdraudot viens otru.
Tradicionālā medicīna šo organisma inteliģento risinājumu - inkapsulāciju -
sauc par deģenerētu audzēju, un tam tiek agresīvi uzbrukts.
 
Interesanti, ka daudzi ķirurgi ir atklājuši, ka audzējs neizplatās, kamēr tas netiek
sagriezts. Saskaņā ar tradicionālo medicīnu vēža šūnas atbrīvojas no
trīsdimensiju mūra, migrē pa organismu un kaut kur veido jaunas metastāzes.
Daudzi pētnieki atzīst, ka nekad nav redzējuši šīs migrējošās vēža šūnas. Taču,
ja laboratorijā Petri trauciņā ieberzē sēņu kultūru, visur sāk parādīties jaunas
sēņu kolonijas. Tāpēc ir daudz ticamāk, ka šīs "izlauzušās" sēnītes veido jaunas
kolonijas, kuras organisms iekapsulē un veido jaunas "metastāzes".
 
Daudzie MMS veiksmes stāsti ar dažādiem vēža veidiem un stadijām liecina, ka
profesoram Enderleinam un Dr. Simončini bija taisnība. Jo MMS droši
nogalina arī sēnītes organismā. Tad ir arī izskaidrojams, kāpēc audzējs
(iekapsulētā sēnīte), lietojot MMS, samazinās. MMS, šķiet, noved tomēr taisni
ar daudziem vēža veidiem vairākos veidos uz skaidru uzlabojumu. Pirmkārt,
jums jāzina, ka vēža pacienti parasti reti mirst tieši no vēža. Viņi parasti mirst
no aknu vai nieru mazspējas, jo šie detoksikācijas orgāni vairs nespēj
atbrīvoties no sekundāro infekciju šūnu toksīniem, un organisma vide pilnībā
izkropļo.
 
Turklāt cilvēkiem, kuri ir saņēmuši ķīmijterapiju, ir pilnībā iznīcināta
imūnsistēma, tāpēc organismā veidojas daudz šādu blakusinfekciju, kuru
izdalīšanās produktu veidā rodas toksiski šūnu toksīni. Tās liek slimajam justies
vēl slimāk un vājāk.
 
MMS ātri likvidē šīs sekundārās infekcijas un tādējādi oksidē un likvidē
daudzus atkritumproduktus un šūnu toksīnus. Turklāt mēs esam oksidatīvas
būtnes, jo mēs elpojam skābekli un tādējādi sadedzinām cukuru. Tomēr



hroniski slimu cilvēku, īpaši vēža slimnieku, enerģijas bilance ir ļoti zema.
MMS aktivizē mitohondrijus, šūnu spēkstacijas, lai oksidatīvie procesi atkal
noritētu un cilvēkam atkal būtu pieejams vairāk enerģijas.
 
Galvenais vēža cēlonis ir normālu šūnu elpošanas aizstāšana ar cukuru
fermentāciju.
 
Vēža šūnās mitohondriji ir izslēgti, šūnas iegūst enerģiju ar spirta fermentāciju
un vēl vairāk paskābina apkārtējos audus, kas veicina vēža augšanu. Tomēr
mitohondriju aktivizēšana ar MMS, šķiet, izraisa vēža šūnu programmētu šūnu
nāvi (apoptozi) - šis efekts ir konstatēts arī eksperimentos ar hlora dioksīda
radinieku dihloracetātu (DCA).
 
Lai gan šis pašiznīcināšanās mehānisms dabā ir iebūvēts katrā šūnā, tāpēc
deģenerētas šūnas nogalina pašas sevi, vēža šūnās tas ir bloķēts. Visas
modernās pieejas jaunai vēža terapijai cenšas mērķtiecīgi inducēt šo apoptozi,
nebojājot veselās šūnas. Šķiet, ka MMS veic šo uzdevumu ar atbrīvoto aktīvo
skābekli. Daudzi izmanto MMS ar vēzi arī paralēli viņas ortodoksālās zāles, tad
tomēr ar laika intervālu no divām līdz četrām stundām.
 
Šķiet, ka šī daudzpusīgā MMS iedarbība ir iemesls, kāpēc daudziem hroniski
smagi slimiem un vēža slimniekiem jau pēc pirmajām pašapkalpošanās dienām
atkal ir skaidrs prāts un viņi ir pilni enerģijas un cīņas spara. Protams, vēzis nav
pazudis trīs dienu laikā, bet daudzās novājinošās sekundārās infekcijas ar to
toksīniem tiek neitralizētas un tādējādi tiek atslogotas aknas un nieres. Turklāt
organismā ir daudz vairāk skābekļa un līdz ar to arī daudz vairāk enerģijas.
 
Tādējādi MMS īstermiņā nodrošina augstāku dzīves kvalitāti un dzīves
ilgumu.
 
Cik ilgi pārmaiņus vajadzētu lietot MMS un, ja nepieciešams, MMS2, lai
uzvarētu vēzi, protams, vienmēr ir atkarīgs no konkrētā gadījuma. Turklāt
terapijā vienmēr jāiekļauj arī citi papildu pasākumi fiziskajā, bet galvenokārt arī
garīgajā un emocionālajā līmenī. Ļoti bieži slimības izraisītājs ir garīgs
emocionāls konflikts vai trauma.
 
Ar MMS, iespējams, var panākt, ka audzējs izzūd, bet vai tad to var uzskatīt
par izārstētu? Daudzi cilvēki jau bija ārstējušies ar tradicionālo vai alternatīvo
medicīnu pilnīgi veselīgā veidā, un bieži vien pēc viena vai diviem gadiem
viņiem bija recidīvi, tā sauktie recidīvi. Tas parasti notiek tad, kad esat tikai



ārstējis ķermeni, bet cēloņsakarības problēmas joprojām pastāv un atkal veicina
slimības attīstību.
 
Savā otrajā grāmatā Back2Balance es vēlētos sīkāk aprakstīt holistisko vēža
terapiju, ko esmu izveidojis. Trešā grāmata "Back2Health" ir par garīgi
emocionālām tehnikām un to, kā tās var izmantot, lai atrastu un izšķīdinātu
vecos slogus, kas ir to cēlonis. Par laimi, šajā jomā ir aizvien vairāk metožu, ar
kurām tagad var panākt krasus rezultātus ļoti īsā laikā.
 
Attiecībā uz vēzi joprojām ir daži neseni atklājumi, kas jāņem vērā. Pirmkārt,
PSA tests, kā norāda tā izstrādātājs, neko neliecina par saistību ar vēzi. Tomēr
konvencionālā medicīna ir veikusi tieši šo testu, lai izlemtu, vai prostatas vēzis
ir vai nav jāārstē.
 
Gadu gaitā tūkstošiem cilvēku ir bijuši pārbiedēti un ārstēti pilnīgi nevajadzīgi.
Šķiet, ka līdzīgi liels ir bijis arī nepareizi diagnosticēto un līdz ar to nevajadzīgi
ārstēto krūts vēža gadījumu skaits. Šķiet, ka šajā gadījumā profilakse vairāk ir
bijusi mārketinga instruments, lai ekonomiski izdevīgāk izmantotu dārgo
aprīkojumu.
 
Tomēr, pēc manas pieredzes, vissvarīgākais solis ceļā uz atveseļošanos no vēža
ir izkļūt no baiļu ilūzijas. Bailes izslēdz cilvēku no viņa centra un līdzsvara, un
līdz ar to arī no viņa spēka. Turklāt, ņemot vērā domu spēku, atkārtotas
negatīvas domas rada pašizpildāmus pravietojumus ar negatīvu iznākumu.
 
Fakti:
- Vikipēdijas ieraksts par Prof. Dr. Günther Enderlein
- Grāmata Neatpazītais draugs vai nezināmais ienaidnieks, Maria-M. Bleker
- Grāmata Candidalism, Ekkehard Sirian un Sabine Scheller
- Grāmata Vēzis ir sēnīte, Dr. Tulio Simoncini
- Prostatas vēža skrīnings ar PSA ir bīstama krāpšana
- Raksts Miljoniem cilvēku nepatiesi ārstēti no "vēža



2.2 MMS un Alcheimera slimība, Parkinsona slimība un
demence
 
Saskaņā ar jaunākajiem atklājumiem, īpaši no pasaulslavenā alternatīvā ārsta
Dr. Klingharda (Dr. Klinghardt), kā arī no pazīstamā dziednieka Uves
Karštedta (Uwe Karstädt), nav ilgi jāmeklē jauni, draudoši izcelsmes modeļi
šīm epidēmijām līdzīgajām izplatības slimībām. Ļoti iespējams, ka tās vienkārši
izraisa saindēšanās ar smagajiem metāliem, alumīniju, glifosātu (insekticīdu) un
citiem vides toksīniem.
 
Tā kā mūsu pārtika un vide tagad ir ļoti stipri piesārņota ar šiem toksīniem,
slimnieki vienmēr ir jaunāki, jo tad muca burtiski ir pilna ātrāk. Pirmdzimtais
bērns automātiski saņem aptuveni pusi no mātes smagā metāla iedarbības.
Piemēram, dzīvsudrabs uzkrājas nervu un smadzeņu šūnās un bojā to izolējošo
tauku apvalku.
 
Tādējādi šie nervi vairs nedeg vispār vai pilnīgi nekoordinēti. MMS ir
oksidējoša iedarbība uz smagajiem metāliem, un tas var pārvērst tos ūdenī
šķīstošos sāļos, kurus var izvadīt caur nierēm. Tomēr ir labāki līdzekļi un
metodes smago metālu likvidēšanai, kas izskaidroti otrajā grāmatā
Back2Balance.
 
Pilnīgi dabisks un zinātniski izpētīts produkts, kas ir intracelulārais helators
(izvelk toksiskos metālus no šūnu iekšienes), tiek saukts HMD™ un darbojas
maigi un efektīvi, lai noņemtu smagos metālus. Tas ir pieejams tirgū jau vairāk
nekā divpadsmit gadus, un to ir labi pārbaudījuši daudzi praktizējoši ārsti visā
pasaulē (www.detoxmetals.com).
 
Jaunā pētījumā atklāts, ka īpašas nūjiņu baktērijas ir iesaistītas Alcheimera
slimības, diabēta un sirdslēkmju attīstībā. Tas atkal izskaidrotu MMS/hlora
dioksīda platjoslas iedarbību daudzu slimību gadījumā.
 
Fakti:
- Grāmata Detoxifying instead of poisoning, Uwe Karstädt
- Grāmata Mūsu smadzenēs esošā inde, Dr. med. Dītrihs Klinghards



2.3 MMS psihisko traucējumu, izdegšanas un depresijas
gadījumā
 
Kad pēc Otrā pasaules kara tā sauktās gruvešu sievietes atgriezās mājās, māja
bieži vien bija sabombardēta, vīrs bija kritušs un dēls pazudis. Papildus visām
šīm garīgajām ciešanām nebija arī ko ēst. Tomēr tikai dažām no šīm sievietēm
bija garīgi traucējumi. Cilvēki jau pēc savas dabas spēj izturēt diezgan daudz.
 
Mūsdienās pietiek tikai mazliet vērīgāk paskatīties uz daudziem laikabiedriem,
un viņiem uzreiz parādās izdegšana, depresija vai citas garīgās problēmas. Tas
ne vienmēr ir tāpēc, ka mūsdienu cilvēki ir mazāk izturīgi, viņi vienkārši ir
saindējušies, īpaši, ja papildus saindēšanās ar smagajiem metāliem ir arī zarnu
bojājums, piemēram, disbalanss vai zarnu caurlaidības sindroms.
 
Uz sava ķermeņa esmu novērojusi, ka brīžos, kad man bija stipri bojāta un
tāpēc jutīga zarna, arī mana psihe bija ļoti plānādaina un jutīga. Uzlabojoties
zarnu stāvoklim, atkal nostiprinājās arī mana psihika. Turklāt šajā jomā
vienmēr ir jārēķinās ar parazītisku slogu.
 
Arī šeit man ir ziņots par gadījumiem, kad pēc MMS-/CDS-1000 ārstēšanas
mazākie parazīti pameta organismu un pēc tam iestājās acīmredzams
uzlabojums. Tomēr arī šajā gadījumā MMS/CDS vajadzētu lietot tikai saistībā
ar smago metālu izvadīšanu un zarnu floras veidošanos. Arī bipolāriem
traucējumiem MMS, šķiet, ir acīmredzami uzlabojoša iedarbība.
 
Fakti:
- DVD Alumīnija mape
- Grāmata Detoxifying instead of poisoning, Uwe Karstädt
- Grāmata Mūsu smadzenēs esošā inde, Dr. med. Dītrihs Klinghards



2.4 MMS un autisms
 
Kad Kerri Riveras dēlam tika diagnosticēts autisms, viņa to noliedza. Viņa ļoti
cītīgi strādāja pie šī jautājuma un izveidoja atbalsta grupu. Gadu gaitā viņa
pilnveidoja savu diētu un panāca, ka divi grupas bērni gandrīz neslimoja ar
simptomiem. Tā kā saskaņā ar līdzšinējiem ortodoksālās medicīnas
skaidrojumiem par autisma attīstību tas nebūtu iespējams, viņa jutās
iedrošināta savā ceļā.
 
Tad viņa MMS grupā iepazinās ar Džimu Humble un Dr. Andreasu Kalkeru.
Vispirms viņi noskaidroja, ka lielākā daļa vecāku autistiskās iezīmes vienmēr
pamana tikai pēc bērnu vakcinācijas. Šeit acīmredzami bija saikne (skatīt arī
nodaļu Bīstamas vakcinācijas). Taču tikai dvīņiem, no kuriem tikai vienam pēc
vakcinācijas attīstījās autisms, Dr. Andreass Kalkers spēja atklāt otro
ierosinātāju - parazītu predispozīciju.
 
Īpaša parazītu ārstēšana ar tradicionālo medicīnu, kombinējot to ar
alternatīviem parazītu ārstēšanas līdzekļiem un ikdienas MMS/CDS klizmas,
tad panāca izrāvienu. Šī parazītu ārstēšana ir sīkāk aprakstīta otrajā grāmatā
Back2Balance. Līdz ar šo bērnu ķermeņa attīrīšanu samazinājās arī viņu ATAC
rādītāji, kas ir autisma pakāpes mērījums.
 
Pa šo laiku vairāk nekā 150 bērnu visā pasaulē ir atbrīvoti no autisma un var
atkal vai pirmo reizi normāli iet uz skolu un atgriezt vecāku mīlestību. Ne
medikamentozā ārstēšana, ne alternatīvie līdzekļi, ne zarnu klizmas ar hlora
dioksīda šķīdumu, pēc manas pieredzes, nekādā veidā nav sāpīgas vai kaitīgas.
Tā vietā, lai atzīmētu šo sensacionālo atklājumu, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji,
šķiet, nespēj izdomāt neko citu, kā vien radīt pārspīlētus šausmu scenārijus un
pat apsūdzēt vecākus vardarbībā pret bērniem.
 
Piemēram, Amerikā un Itālijā pret vakcīnu ražotājiem tika veiksmīgi ierosinātas
vairākas prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, un saistību starp autismu un
vakcināciju atzina arī Amerikas regulatīvā iestāde FDA.
 
Starp citu: Andreas Kalcker uzskata, ka daudzus autistu simptomus, piemēram,
plaukšķināšanu ar rokām, izraisa parazīti. Tie rada pārāk daudz amonjaka, ko
autistu aknas nespēj noārdīt, sajūtot smaržu. Pret to ļoti labi palīdz uztura
bagātinātājs L-ornitīns. To var izšķīdināt kā pulveri ūdenī un izdzert, kā arī
ievadīt intravenozi neatliekamās medicīniskās palīdzības medicīnā.Tas ir arī



Ornitīnapartāts, kas ir galvenā aktīvā viela zāļu Hepa-Merz sastāvā. Tas uzreiz
izbeidz pastāvīgo roku plīvošanu. Tomēr tas ir jālieto regulāri, jo, sagremojot
pārtiku, katru dienu rodas amonjaks.
 
Fakti:
- Grāmata izārstēt autismu 1. daļa, Kerri Rivera
- Grāmata izārstēt autismu 2. daļa, Kerri Rivera
- Grāmata Dziedināšana ir iespējama, Dr. Andreas Kalcker
- Grāmata Detoxifying instead of poisoning, Uwe Karstädt
 
Prezentācijas konferencē Spirit of Health Congress 2014 Hannoverē
- Autisms, vides piesārņojums un detoksikācija, Dr. Dietrich Klinghardt
- Hlora dioksīds, vakcinācija un autisms, Dr. Andreas Kalcker
- Izārstēt autismu, Kerri Rivera



2.5 MMS un liekais svars / jojo efekts
 
Runājot par aptaukošanos, daudzi cilvēki vispirms un galvenokārt domā par
rakstura vājumu, par nespēju būt mēreniem attiecībā uz to, ko un cik daudz ēd.
Tas zināmā mērā var būt taisnība. Bet ir arī cits, ļoti interesants izskaidrojums,
kāpēc daži cilvēki uzvedas šādā veidā vai viņiem ir jātiek galā ar jo-jo efektu,
neskatoties uz visām diētām, un viņiem ir tendence palielināt svaru.
 
Šajā modelī ir pieņemts, ka ir notikusi saindēšanās ar smagajiem metāliem. Pret
smagajiem metāliem mūsu organismā nav gremošanas enzīmu, un arī
detoksikācijas orgāni - aknas, nieres, plaušas, zarnas un āda - nespēj atbrīvoties
no toksīniem vai nespēj atbrīvoties no tiem pietiekamā apjomā. Tagad
organismam ir problēma, jo lielā smago metālu koncentrācija asinīs un audos
traucē gandrīz visas bioķīmiskās reakcijas un tādējādi apdraud dzīvību.
 
Ja organisms nevar izvadīt vai neitralizēt toksiskās vielas, vienīgā stratēģija ir
droša uzglabāšana. Tāpēc organisms veido tauku šūnas zem ādas, pēc iespējas
tālāk no sirds un smadzenēm, un uzglabā tajās smagos metālus. Tauki tiek
uzkrāti ap smagajiem metāliem un maksimāli deaktivizē to kaitīgo ietekmi.
 
Problēma pagaidām būtu atrisināta, ja nebūtu cilvēka un spoguļa vai skalas.
Cilvēks domā, ka viņš ir pārāk trekns, un sāk badošanos un sportiskas
aktivitātes. Cilvēks, kas nav saindējies ar smagajiem metāliem, ar diētu un
sportu var ļoti ātri ievērojami samazināt ķermeņa svaru un bez problēmām to
saglabāt arī pēc diētas. Savukārt cilvēks, kas saindējies ar smagajiem metāliem,
ilgstoši nepamanīs diētas ietekmi.
 
Tikai tad, kad viņš pastiprina diētu un nodarbojas ar vēl ekstrēmākiem sporta
veidiem, parādās pirmie panākumi, jo organisms nevēlas izšķīdināt
nepatīkamās tauku šūnas un atbrīvot smagos metālus atpakaļ asinīs. Tātad vai
nu saindējies cilvēks priekšlaicīgi atsakās no badošanās un dzīvo ar lieko svaru,
vai arī pastiprina savus pasākumus. Ja pēc tam viņš ir skaidri zaudējis svaru un
beidz atņemošo diētu, mārciņas ļoti ātri atgriežas.
 
Nav svarīgi, vai pēc diētas esat bijis spēcīgs vai vājš raksturs. Ķermenis izmisīgi
vēlas atjaunot tauku šūnas, lai atkal droši noguldītu smagos metālus. Šeit palīdz
tikai smagā metāla izlāde. MMS var oksidēt smagos metālus, ja tiek lietots
ilgāku laiku, un tādējādi padarīt tos izvadāmus ar urīnu, taču ir arī citas



efektīvākas metodes. Tie ir detalizēti aprakstīti otrajā grāmatā Back2Balance par
attīrīšanas pasākumiem fiziskajā līmenī.
 
Fakti:
- Grāmata Detoxifying instead of poisoning, Uwe Karstädt
 

2.6 MMS un diabēts
 
Ir arī ļoti labi dokumentēti daudzi gadījumi, kad cukura diabēta ārstēšana ir
bijusi veiksmīga. Bet tas nav tāpēc, ka MMS var kaut ko darīt tieši pret šo
slimību. MMS attīra tikai ķermeni vai ķermeņa šķidrumus no slimību
izraisošiem mikrobiem. Ja tas noved pie tā, ka arī cukura diabēts ir izārstēts,
tad, visticamāk, par to ir atbildīgi mikrobi un aizkuņģa dziedzera iekaisums.
 
Ja mikroorganismi un līdz ar to arī iekaisums tiek likvidēti, parasti insulīna atkal
saražojas pietiekami daudz, un ārējo insulīna piedevu var arvien vairāk un
vairāk izlaist. Tiem, kas vēlas redzēt kādu no daudzajiem starptautiskajiem
gadījumu pētījumiem, vajadzētu vienreiz meklēt vietnē YouTube.com MMS un
diabēts vai apskatīt mūsu vairāk nekā 400 video testu tīmekļa vietnē mms-
seminar.com.
 
Fakti:
- Video liecības izārstēt diabētu



2.7 MMS un malārija
 
2012. gada beigās trīs neatkarīgas starptautiskas kameru komandas
dokumentēja malārijas pētījumu Sarkanā Krusta stacijā Ugandā. Četru dienu
laikā tika pārbaudīts 781 cilvēks, no kuriem 154 bija inficēti ar malāriju.
Vispirms infekcija tika noteikta ar parasto malārijas ātrās noteikšanas testu, pēc
tam katrs pozitīvais aizdomās turamais gadījums tika skaidri apstiprināts ar
asins analīzēm zem mikroskopa. Dažiem bija pat dubulta inficēšanās ar diviem
no pieciem iespējamiem malārijas patogēniem.
 
Visiem pieaugušajiem tika dota vienreizēja 18 aktivizētu pilienu deva, bet
visiem bērniem tika doti dzert 9 aktivizēti MMS pilieni. Pēc 24 stundām tikai
vienpadsmit no 154 pierādītās malārijas pacientiem tikai vienpadsmit bija
pozitīvs malārijas tests. Visi pārējie bija bez simptomiem un simptomiem.
Vienpadsmit, kuri palika inficēti, ziņoja, ka nav dzēruši visu vai arī vemjot
neilgi pēc lietošanas. Viņiem tika dota otra deva tādā pašā daudzumā, un
nākamajā dienā viņi visi bija brīvi no malārijas.
 
Tomēr šis labi dokumentētais malārijas pētījums tika apšaubīts televīzijas
reportāžā. Tika apgalvots, ka nav pierādījumu, ka MMS 24 stundu laikā izārstē
malāriju, jo nav bijis neviena ārsta, kas to apstiprinātu. Šo apgalvojumu var
pilnībā atspēkot ar pieejamajiem parakstiem, fotogrāfijām un dokumentiem.
Tomēr, no otras puses, televīzijas reportāžā tika atzīts, ka pēc MMS lietošanas
visi malārijas pacienti faktiski ir bijuši bez simptomiem. Kā tam vajadzēja
notikt? Līdz pat šai dienai ortodoksālā medicīna neļauj malārijas pacientiem tik
īsā laikā atbrīvoties no simptomiem.
 
Fakti:
- Pētījums par malāriju, 2012. gads, Uganda



2.8 MMS un gripa
 
Gripa šajā gadījumā ir īpašs gadījums. Es personīgi pajautāju Džimam
Humblem, kāpēc MMS vai CDS daudziem var izraisīt ātru gripas dziedināšanu,
bet citiem gandrīz neko neuzlabo. Džims paskaidroja, ka var būt divi dažādi
gripas cēloņi. Viens no iemesliem ir reāli mikrobi, un tieši šajā gadījumā MMS
var palīdzēt ātri pārvarēt infekciju, viņš teica. Otrs iemesls bieži vien ir saistīts
ar pārāk ilgu fizisko un garīgo slodzi, kas neļauj organismam atgūties.
 
Arī šī gripa ir līdzīga simptomu ziņā, taču organisms šajā gadījumā uzstāj, ka
nepieciešams atpūsties. Tas patiešām atstāj tikai gultas režīms. Patiesībā man
pašam vēlāk bija šāds gadījums. Klāras 6+6 protokolu es lietoju vakarā pirms
gulētiešanas, parādoties pirmajām gripas pazīmēm. Daudzas reizes man bija
izdevies vienkārši apturēt tuvojošos gripu. Tomēr šoreiz galvassāpes un
ekstremitāšu sāpes saglabājās, un deguns turpināja tecēt.



2.9 Bīstamas vakcinācijas
 
Straujais agrāk ne tik izplatītu slimību, piemēram, pēkšņas zīdaiņu nāves
sindroma, ADHD, autisma, neirodermīta, alerģiju un nepanesības gadījumu
skaita pieaugums arvien skaidrāk norāda uz tiešu saistību ar vairākkārtēju
vakcināciju. Šis jautājums ir jāizvērtē rūpīgāk.
 
Saskaņā ar šo teoriju cilvēks tiek vakcinēts ar nogalinātu vīrusu daļām, viņam
attīstās imūnreakcija, bet viņš nesaslimst, un tad viņš ir aizsargāts pret vēlāku
reālu infekciju. Acīmredzot tas nemaz nedarbojās, jo pa to laiku cilvēki klusējot
pārgāja uz dzīvu vakcināciju, kas nozīmē, ka mūsdienās viņiem tiek injicēti
dzīvi vīrusi, kas izaudzēti no vistu olām. Šķiet, ka arī tas nav izdevies, jo tagad
vakcinācijai bija jāpievieno tā sauktie iedarbības pastiprinātāji, lai vispār
izsauktu organisma reakciju.
 
Tomēr šie aktīvie pastiprinātāji sastāv no alerģiju izraisošiem alumīnija un
dzīvsudraba savienojumiem un tiek izmantoti koncentrācijā, kas zīdaiņiem un
bērniem ir 200 reižu augstāka par šo vielu pieļaujamo koncentrāciju
pieaugušajiem. Šķiet, ka pat tam nav pietiekamas iedarbības, tāpēc tiek veiktas
līdz pat trīs vakcinācijas ar vienu un to pašu aktīvo vielu.
 
Ar to saistītās sekas, jo īpaši augošam ķermenim, ir faktiski paredzamas, tomēr
tās tiek pilnībā noliegtas. Tā kā MMS/hlora dioksīds spēj droši nogalināt visus
zināmos vīrusus, vakcinācijas jēga ir pilnībā apšaubāma. Vai visi veselie bērni ir
vakcinējami pret visiem zināmajiem patogēniem, neraugoties uz statistiski
mazo varbūtību? Vai pietiek, ja ar MMS ārstē tikai dažus slimniekus?



Kritiski jautājumi par vakcināciju:
 
Kāpēc vakcinācijas pretinieki vai vakcinācijas atteikēji tiek izstumti un
klasificēti kā bīstami? Ja vakcinācija patiešām iedarbotos, kā nevakcinētie
varētu apdraudēt vakcinētos?
 
Kāpēc viņi man neuzrāda vakcīnu lietošanas pamācību?
 
Kāpēc turpmāk ārstiem vairs nevajadzētu atļaut iepazīties ar šo lietošanas
pamācību?
 
Kāpēc pēdējo masalu uzliesmojumu laikā gandrīz visi saslimušie bērni tika
pareizi trīskārši vakcinēti?
 
Kāpēc Obama pieņēma likumu, kas aizsargā visus vakcīnu ražotājus no
jebkādām atbildības prasībām?
 
Kāpēc vakcīnas tiek ievadītas organismā šiem vīrusiem netipiskā veidā (ar
injekciju)?
 
Kāpēc bērni vispār tiek vakcinēti pirms divu gadu vecuma? Viņu pašu
imūnsistēma, kas varētu kaut ko iemācīties no vakcinācijas, pašlaik vēl nav
izveidojusies!
 
Kāpēc vispār tiek vakcinēti bērni līdz divu gadu vecumam, ja viņu
hematoencefaliskā barjera vēl nav izveidojusies un smagie metāli var
nonākt tieši smadzenēs?
 
Kāpēc desmitiem tūkstošu karavīru tika piespiedu kārtā vakcinēti ar
skvalēnu un šodien cieš no Persijas līča kara sindroma?
 
Kāpēc pašlaik VFR valsts apmāca tik daudz vakcinācijas konsultantu?
 
Kāpēc Bila Geitsa pirmās vakcīnas slepeni saturēja hormonus, kas padarīja
Āfrikas sievietes neauglīgas?
 
Kāpēc Bils Geitss vēlas vakcinēt trešās pasaules valstis pret malāriju? Ir
pieejama lēta un simtprocentīgi efektīva terapija ar MMS, vai ne?

 
Fakti:
- Grāmata Mēs neveicam vakcināciju! , Michael Leitner
- Video Mēs neveicam vakcināciju! , Michael Leitner





2.10 Slimību saraksts ar MMS panākumiem
 
Šis ir nepilnīgs saraksts ar ziņojumiem par veiksmīgām iekšējām un ārējām
dziednieciskām procedūrām ar MMS, CDS, CDSplus, hlora dioksīdu un
DMSO. Izrādās, ka lielākā daļa no civilizācijas epidēmiski izplatītajām
slimībām, iespējams, ir saistītas ar infekcijām, trūkumiem un saindēšanos.
 

Palīdzība/HIV
Akne
aktiniskā keratoze
Alerģijas
Alerģiska bronhu aspergiloze
Alcheimera slimība
Amiotrofiskā laterālā skleroze ALS
Amēbiskā dizentērija
Stenokardija
ankilozējošais spondilīts
Anēmija
Sibīrijas mēris
Aphthae
Apopleksija
Artrīts
Artroze
Astma
Atheroma
Autisms
Acu slimības un redzes traucējumi
Autoimūnās slimības
Lenteņtārpu infekcijas
Bazālo šūnu karcinoma
Aizkuņģa dziedzera slimības
Aizkuņģa dziedzera vēzis
Bazēna slimība
Bartoneloze
beta talasēmija minor
Bipolārie traucējumi
Urīnpūšļa infekcijas
Asins sūklis



Zilumi
Hipertensija
Laima slimība
Bronhīts
Krūts vēzis
Mastīts
Kandidamikoze
Čikungunjas infekcija
Hronisku iegurņa sāpju sindroms CPPS
Hroniska depresija
Hronisks aptaukošanās
Hroniska noguruma sindroms
Hroniska nieru slimība
Hroniska limfocītiskā leikēmija
Dzemdes kakla sindroms
čūlains kolīts
CORONA/COVID-19 infekcijas
Kušinga sindroms
Dakriocistīts
Kolorektālais vēzis
Caureja
Denges drudzis
I un II tipa cukura diabēts
Divertikulīts
Plantāras kārpas
Asinsrites traucējumi
Ekzēma
Eppstein-Barr vīrusa slimība
Saaukstēšanās
mezglainā eritēma
Fibromialģija
Drudzis
Vārīšanās
Dzemdes kakla vēzis
Locītavu sāpes/iekaisums
Dzeltenais drudzis
Giardia lamblia
Podagra
Gonoreja



Gripa
Dakstiņi
Dzirdes zudums
Matu izkrišana
Hemoroīdi
Kakla sāpes
UTI
Ādas izsitumi
Ādas sēnīte
Ādas vēzis
Rauga infekcijas
Heliobacter
A, B, C hepatīts
Herpes labialis, genitālais     herpes
herpes zoster
Palpitācija
Sirds aritmijas
Sirds iekaisuma slimības
Siena drudzis
Cilvēka papilomas vīrusi (HPV)
Meningīts
Hipertireoze
Viduskuņģa savainojums
Idiopātiska dilatēta kardiomiopātija
Intersticiālais cistīts
Kukaiņu kodumi
Kariess
Karpālā kanāla sindroms
Katarakta
Žokļa iekaisums
Sāpes kaulos
Kaulu vēzis
Laringīts
Ceļa sāpes
Konjunktivīts
Kondiloma
Galvassāpes
Varikozas vēnas
Dažādi vēža veidi



Saindēšanās ar pārtiku
Paralīze
Leišmanioze
Lēproze
Leikēmija
Leikocitoze
Leikitoze
Pneimonija
Plaušu vēzis
sarkanā vilkēde
Limfomas
Laima slimība
Kuņģa čūla
Kuņģa un zarnu trakta infekcija
Malārija
Tonsilīts
Megaesophagus
Melanoma
Meningīts
Metastāzes kaulos
Metastātiska krūts karcinoma
Migrēna
Krona slimība
Kušinga slimība
Morgellons
MRSA infekcija
Dupuitrena slimība
Komāra kodums
Nogurums
multiplā mieloma
Multiplā skleroze (MS)
Muskuļu reimatisms
Muskuļu sasprindzinājums
Sāpes muskuļos
Muskuļu sasprindzinājums
Muskuļu sasprindzinājums
myasthenia gravis
Miokarda infarkts
Mikoplazmas izraisītas slimības



Myoma
Nagu sēnīte
Nagu slimības
Rētas problēmas
Deguna sastrēgums
Sinusīts
Nātrene
Neirodermīts
Neiropātija
Nieru slimības
Akmeņi nierēs
Nieru mazspēja
Nefrīts
Norovīrusa infekcija
Tūska
Atvērt kāju
Ausu infekcija
Barības vada slimības
Osteopēnija
Osteoporoze
Osteosarkoma
Olnīcu cista
Periodonta slimības
Parazītu invāzija
Parkinsona slimība
Parvovīruss
skūpstīšanās slimība
Izvēlieties
sinusa mikoze
Sēnīšu slimības
Alerģija pret ziedputekšņiem
Poliartrīts
Prostatīts
Psoriāze
Q drudzis
Nemierīgo kāju sindroms
Dusmīgs urīnpūslis
Kairinātu zarnu sindroms (IBS)
Retinoblastoma



Reimatiskās sāpes
Masaliņas
Rūras
Sarkoidoze
Scarlet drudzis
Vairogdziedzera slimības
Burzīts
Saindēšanās ar smagajiem metāliem
Skolioze
Psoriāze
Cūku gripa
Sepse
Šigeloze (dizentērija)
Sirpjveida šūnu anēmija
Sinusīts
Grēmas
Alerģija pret sauli
trūce
dzimumorgānu piena sēnīte
Mugurkaula stenoze
Spriedzes galvassāpes
ankilozējošais spondilīts
Balss krokas paralīze
Frontālais sinusīts
Frontālais sinusīts
Sifilis
Tuberkuloze (TBC)
Stingumkrampji
Trombocitopēnija
Troksnis ausīs
Tonsilīts
Trigeminālā neiralģija
Audzēji
Tifīms
Liekais svars
Nesaderības
ādas apdegumi
ādas apdegumi
Saindēšanās



Priekškambaru fibrilācija
Kārpas
Autiņbiksīšu izsitumi
Vējbakas
Brūču dzīšanas traucējumi
Smaganu asiņošana
Smaganu iekaisumi
Zobu sakņu iekaisums
Ērces piesūkšanās
Ciroze
Cistas
Cistiskā fibroze

 
Šis saraksts nav ne tehniski pareizs, ne pilnīgs. Tomēr tas liecina, ka lielāko
daļu slimību izraisa mikrobi vai saindēšanās. Hlora dioksīds var droši risināt
abus jautājumus. No pirmā acu uzmetiena gribētos apšaubīt, ka līdzeklim jābūt
tik universālam. Taču MMS patiesībā tikai attīra ķermeņa ūdeni, un lielākā daļa
slimību izzūd.
 
Es neapgalvoju, ka, ja jums ir kāda no iepriekš minētajām slimībām, MMS
jums simtprocentīgi palīdzēs. Lai to panāktu, katrā atsevišķā gadījumā būtu
jāveic vairāki uz pierādījumiem balstīti dubultakli pētījumi. Turklāt slimības
attīstības iemesli bieži vien ir ļoti dažādi un individuāli. Tas, kas lieliski palīdz
vienam, mazliet palīdz otram, bet trešajam - nemaz. Vairāk par to citur.
 
Tomēr ir daudz atsevišķu ziņojumu vai apkopotu pieredzes ziņojumu, kas var
vismaz sniegt cerību. Katram vajadzētu vismaz zināt par šo pieredzi.
Neatkarīgi no tā, vai cilvēks izlemj par vai pret šādu pašārstēšanos ar MMS,
ikviens izlemj, lūdzu, pašatbildīgi.
 
Secinājums: Pasaulē ir ļoti daudz pierādītu un veiksmīgu ārstēšanas metožu ar
MMS/hlora dioksīdu, kas tiek izmantotas arī klīnikās. Tomēr uz pierādījumiem
balstītu dubultaklu pētījumu ir maz, cita starpā arī tāpēc, ka ikviens varēja
uzreiz atšķirt hlora dioksīda šķīdumu no neefektīva salīdzinošā šķīduma pēc
garšas un smaržas.
 
Fakti:
- Seegarten klīnika Šveice
- malārijas pētījums
- Grāmata MMS rokasgrāmata, Dr. med. Antje Oswald



- Grāmata MMS klīniski pārbaudīta



2.11 CDS un Corona pandēmija
 
Krīzes konteksts
2020. gads sākās ar sliktām ziņām no Ķīnas. Tur cilvēki mirst kā mušas uz
ielām. Tiek apgalvots, ka mutējis patogēns no sikspārņa iknedēļas dzīvnieku
tirdziņā Vuhānā bija pārgājis uz cilvēkiem. Tad tas notika ļoti ātri, un pēkšņi
visā pasaulē sākās pandēmija ar ievērojamiem ikdienas dzīves ierobežojumiem.
Mūs šeit neinteresē politiskais fons, bet gan veselības aspekts.
 
Daudzi slimnieki nomira no elpošanas sindroma. Šeit uzmanības centrā ir
plaušas, un, iespējams, tika traucēta skābekļa uzņemšana alveolās. 2020. gada
beigās situācija man bija šāda: Daudzās Eiropas valstīs un jo īpaši Vācijā bija
mediju pandēmija, nevis veselības pandēmija. Visi plašsaziņas līdzekļi bija
pārpildīti ar ziņām par aizvien pieaugošu inficēto un mirušo skaitu. Tajā pašā
laikā izmantotais PĶR tests, kā apgalvo tā izgudrotājs, nekādā gadījumā nespēj
noteikt infekciju, slimību vai infekcijas risku.
 
Arī visu 2020. gadā mirušo skaits Vācijā statistiski nebija lielāks nekā
iepriekšējos gados. Tas attiecās arī uz daudzām citām Eiropas valstīm. Daudzi
eksperti protestēja, bet netika uzklausīti. Viņi spītīgi turpināja īstenot slēgšanas
programmu, tāpēc daudzi šo pandēmiju sauca par plandēmiju. Pirmajā vilnī
slimnīcas un neatliekamās palīdzības nodaļas bija pilnīgi tukšas. Tātad nevarēja
būt bīstams vīruss ceļā. Daži to drīzāk salīdzināja ar parastu gripu ar
komplikācijām.
 
Tomēr no Dienvidamerikas valstīm, piemēram, Meksikas un Bolīvijas, es
saņēmu pavisam citus ziņojumus. Šeit faktiski ir miruši desmitiem tūkstošu
cilvēku, tostarp tūkstošiem ārstu. Pat viņu profesionālā mutes aizsardzība
acīmredzot neko labu nebija devusi. Skaidrs, ka šeit bija jābūt vēl kādam citam
iemeslam. Vai tas bija vēl viens Corona vīrusa variants, vēl viens bioloģiskais
vai ķīmiskais ierocis, vai pat radiācijas izraisīts, pat es šobrīd nevaru droši
pateikt.
 
Jaunākais mobilo tālruņu standarts 5G var pārraidīt arī 60 GHz diapazonā -
frekvencē, kurā skābekļa uzņemšana alveolās ir ļoti traucēta. Jebkurā gadījumā
lielākajai daļai pacientu draudēja nosmakšana skābekļa trūkuma dēļ. Šeit daži
ārsti atcerējās Andreasa Kalkera daudzās MMS lekcijas, ko viņš lasīja lielākajā
daļā Dienvidamerikas valstu. Viņi sazinājās ar viņu, un viņš apstiprināja, ka
CDS var palīdzēt un noteikti nekaitēs pacientiem.



 
MMS izrāviens notika tikai tad, kad daži ārsti, politiķi un ģenerāļi paši nopietni
saslima un visi izveseļojās, iekšķīgi lietojot hlora dioksīda šķīdumus. Bolīvijā
pat steigā tika pieņemts likums, kas skaidri atļauj lietot hlora dioksīdu Covid 19
pacientu ārstēšanai. Tagad universitātes sāka ražot hlora dioksīdu lielos
daudzumos un plaši izplatīt to iedzīvotājiem. No 160 nāves gadījumiem dienā
šis skaits galu galā samazinājās līdz tikai sešiem nāves gadījumiem dienā.
Andreas Kalkers tika intervēts gandrīz visās šo valstu televīzijās. Argentīnas
TV raidījumu vadītāja Viviana Canosa sava raidījuma beigās dzēra hlora
dioksīda šķīdumu un par to teica: "Es neiesaku, es jums rādu, ko es daru. «
 
Vairāk nekā 4000 ārstu no 20 valstīm nodibināja starptautisku asociāciju www.
COMUSAV.com, jo viņi visi bija veiksmīgi izmantojuši CDS/hlora dioksīda
šķīdumu vairāk nekā 150 000 COVID-19 pacientu! Viņi panāca gandrīz
simtprocentīgu šo pacientu izārstēšanu tikai četru dienu laikā - un bez
jebkādām blakusparādībām! Kādēļ jums ir nepieciešama vakcinācija visā
pasaulē, ja jūs varat veiksmīgi ārstēt slimos?
 
Mans secinājums: ir vismaz divi dažādi šīs pandēmijas izraisītāji. Viena no
tām ir dzīvībai bīstama līdz letāla. Galu galā nav svarīgi, vai slimība ir lipīga, vai
to izraisījusi kaujas vielu vai radiācijas izplatīšanās. Var profilaktiski un akūti
novērst briesmas ar hlora dioksīdu un droši pārdzīvot šo uzbrukumu.
 
Tāpēc no šī brīža es iesaku visiem, kas to lasa, pietiekami nodrošināties ar
klasiskajām MMS un CDS/CDSplus. Kad atkal sāksies bloķēšana, paku
piegādes pakalpojumi būs pārslogoti vai dažās valstīs vienkārši tiks slēgti, kā tas
bija pirmā viļņa laikā. Tāpēc nodrošiniet savus krājumus jau tagad!
 
 
Vai hlora dioksīds patiešām iedarbojas uz koronas vīrusiem?

Neatkarīgi no tā, vai ticat MMS/hlorīda dioksīdam vai nē, šeit ir daži lietojumi,
ko ikviens - pat visneatlaidīgākais MMS kritiķis - var darīt, lai aizsargātu sevi un
savu ģimeni. Ķīnas pētījumā tika pierādīts, ka hlora dioksīds var droši nogalināt
koronas vīrusus ļoti zemā koncentrācijā - 40 ppm (atjauninājums: nevis 3
ppm) (miljonās daļās). Pētījums ar nosaukumu Study on the resistance of severe
acute respiratory syndrome-associated coronavirus datēts ar 2005. gada jūniju, un tajā
tika iekļauti tikai visi līdz tam laikam zināmie korona vīrusi. Jā, pētījums tikai
pierādīja, ka hlora dioksīds pat nelielos daudzumos var in vitro iznīcināt
vīrusus asinīs, urīnā un izkārnījumos. Šie panākumi bija in vitro, ārpus



organisma! Tomēr, zinātniski runājot, ir arī liela pamatota cerība, ka tas varētu
palīdzēt arī in vivo, tas ir, ķermeņa iekšienē. Jebkurā gadījumā šķiet, ka hlora
dioksīds ir ļoti labs dezinfekcijas līdzeklis pret Corona vīrusiem. Pētījums ir
pieejams tīmekļa vietnē www.mms-seminar.com.
 
Būtībā MMS/hlora dioksīdu, kā aprakstīts šajā grāmatā, var izmantot
dezinfekcijai daudzās ikdienas dzīves jomās. Daži piemēri ir sniegti turpmāk.
Detalizēti lietojumi ir sīki izskaidroti attiecīgajās šīs grāmatas nodaļās.
 
dezinficēt pārtiku
Dažās valstīs hlora dioksīdu izmanto augļu, dārzeņu, gaļas un zivju
sterilizācijai. Piemēram, piepildiet tīru virtuves izlietni ar aukstu ūdeni,
aktivizējiet apmēram 10 pilienus MMS uz 45 sekundēm un pievienojiet to
ūdenim. Tagad ēdienu tajā iegremdē uz vienu līdz divām minūtēm. Tagad tā ir
pilnībā dezinficēta, un, ja uz dārzeņiem vēl bija glifosāts (ko bieži vien
izsmidzina tieši pirms ražas novākšanas), tas arī ir oksidēts. Neliels patīkams
blakusefekts: salātu un gurķu galviņas tagad ledusskapī uzglabājas vairāk nekā
10 dienas un pēc tam joprojām ir svaigi novāktas kraukšķīgas.
 
 
Priekšmetu un virsmu dezinfekcija
Šim nolūkam kā dezinfekcijas līdzekļus var izmantot gan MMS, gan CDS,
CDL, CDSplus. Iespējama pārdozēšana ir nekaitīga. Piemēram, 20 aktivizēti
MMS pilieni uz litra auksta ūdens. Noslaukiet priekšmetus ar hlora dioksīda
šķīdumu un ļaujiet tam reaģēt apmēram 30 sekundes.
 
Dezinficējiet automašīnas un telpas
Tas ir iespējams tikai ar klasisko MMS, nevis ar CDS, CDL vai CDSplus kā
dezinfekcijas līdzekli! Svarīgi: fumigācijas laikā telpās vai, piemēram,
automašīnā nedrīkst atrasties cilvēki vai dzīvnieki! Lūdzu, pēc tam labi
izvēdiniet! Šeit abas vielas tiek sajauktas (apmēram 20 līdz 30 pilieni no katras),
un ūdens netiek pievienots, tādējādi pastāvīgi veidojas hlora dioksīda gāze, kas
izplatās slēgtā telpā un jau nelielā koncentrācijā visu dezinficē.
 
Veļas, veļas mašīnas un žāvētāja dezinfekcija
Parasti mazgāšanas līdzeklim un temperatūrai jābūt pietiekamai, lai iznīcinātu
daudzus mikrobus. Ja joprojām vēlaties būt pārliecināts, iepiliniet, piemēram, 6
aktivizētus MMS pilienus ar ūdeni un iepiliniet maisījumu pēdējā skalošanas
ciklā. Žāvētājā iemērciet drānu nelielā daudzumā šī šķīduma, iemetiet to tukšā



žāvētājā un palaižiet. Tas dezinficē visus ierīces gaisa kanālus. Pēc tam ierīces
atkal smaržo neitrāli un kā jaunas.
 
Dezinficējiet rokas
Mēs iesakām nodrošināties ar vismaz 30 ppm. Šādu hlora dioksīda ūdens
šķīdumu var izmantot roku mazgāšanai. Vislabākais veids, kā to izdarīt, ir ar
sūkņa izsmidzinātāja pudelīti: izsmidziniet dažus pilienus uz rokām un
ieberziet.
 
Dezinficējiet seju
To pašu aerosolu var izsmidzināt uz sejas ar aizvērtām acīm un berzēt.
 
 
dezinficēt acis
Ķīniešu ārsts teica, ka viņš visu laiku nēsājis mutes aizsargu, un tomēr
inficējies. Viņam ir aizdomas, ka viņš ir inficējies caur acīm. Šeit var pagatavot
ļoti vāju CDS šķīdumu - lūdzu, ne MMS šķīdumu, jo šķīdumā ir skābes
atlikums. Viens ņem, piemēram1 līdz 2 ml CDS uz 10 līdz 20 ml pipetes
pudeles. Tagad katrā acī iepiliniet 1 līdz 2 pilienus un pagaidiet 1 līdz 2
minūtes. Tas nedeg hlora dioksīda dēļ, bet gan tāpēc, ka šķīdumā nav sāls. Arī
parasts krāna ūdens apdegina acis, piemēram, mazgājoties dušā.
 
dezinficē muti un rīkli
Ikvienam, kam ir bijis kontakts ar citiem potenciāli inficētiem cilvēkiem vai kas
ilgstoši uzturējies vienā telpā, jāizskalo mute un rīkle.
 
Dezinficē gaisu, elpceļus un bronhus.
Dziļākie elpceļi ir bronhi un plaušas. Šim nolūkam atkal izmantojiet šķīdumu
ar sūkņa smidzināšanas galviņu un izsmidziniet gaisā miglu. Tagad ieelpojiet šo
miglu. To var atkārtot 3 līdz 5 reizes.
 
ķermeņa attīrīšana, iekšējā
Līdz šim punktam ikviens MMS skeptiķis joprojām var sekot līdzi, neatsakoties
no sava viedokļa. Bet ko darīt, ja patogēns reiz ir nonācis organismā un nav
pieejami piemēroti medikamenti vai vakcinācija? Pat ja šīs zāles un vakcīnas,
kas izstrādātas vienas nakts laikā, ir pieejamas, cik drošas tās ir bez citādi
ilgstošām pārbaudēm? Tāpēc katram indivīdam pašvadīta pašterapija saskaņā
ar Džima Humbla teikto var būt lietderīga. Tas ir jāizlemj katram pašam. Lai
šeit neko nepareizi nedarītu un nekaitētu sev, ir obligāti pilnībā jāizlasa šī
bezmaksas e-grāmata.
 



Dezinficējiet maskas
Jums ne vienmēr ir jāmazgā auduma maskas ar lieliem izdevumiem.
Dezinfekcija ar hlora dioksīdu ir daudz ātrāka. Katru 4 līdz 5 pilienus iepiliniet
nelielā stikla trauciņā un nepievienojiet ūdeni. Pēc tam blakus šai bļodai
novietojiet maskas un visu pārsedziet ar lielāku salātu bļodu. Pēc aptuveni 10
minūtēm gāze simtprocentīgi dezinficē masku.
 
Fakti:
Saite uz pētījumu
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 



3 MMS panākumi ar dzīvniekiem
 
MMS lietojumprogrammas cilvēkiem parasti var izmantot arī dzīvniekiem,
izņemot dažas īpašas iezīmes. Daudzi ieinteresētie cilvēki ir devuši MMS
saviem dzīvniekiem no izmisuma jau bezcerīgos gadījumos (no kuriem atteicās
veterinārārsts). Tad, kad viņi bija pārsteigti, redzot, cik labi tas darbojas, viņi
bieži vien nolēma to izmantot paši. Tā kā man jau ilgu laiku nav bijuši
mājdzīvnieki, es vērsos pēc padoma pie Steffi Rein. Viņa ir Facebook MMS
grupas dzīvniekiem dibinātāja un administratore
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) un piedāvā
enerģētisko komunikāciju ar dzīvniekiem, kā arī citas alternatīvas ārstniecības
metodes dzīvniekiem (http://www.energetik-sr.de). Šeit ir viņas pieredzes un
ieteikumu kopsavilkums.
 
Svarīgas piezīmes par MMS un CDS atbildīgu lietošanu
Lūdzu, nekad nejauciet MMS un CDS, CDS deva ir daudz lielāka. Ne aktivēto
MMS, ne to atsevišķās sastāvdaļas nedrīkst lietot tīrā veidā, jo tas var izraisīt
koroziju (skābes saturs), tāpēc vienmēr atšķaidiet ar ūdeni! Savukārt CDS ir pH
neitrāls šķīdums, taču arī tas ir atšķaidīts ar ūdeni. Šādi atšķaidītu šķīdumu bieži
vien uzpilda šļircē bez kangulas un ievada dzīvniekiem iekšķīgi.
 
MMS un CDS neietilpst barībā!
Ja dzīvniekam nepatīk pieņemt tīru hlora dioksīda ūdens šķīdumu, to var
sajaukt ar gaļas buljonu vai krējumu. Lūdzu, vienmēr vispirms pārtrauciet
klasiskā MMS aktivizēšanu, pievienojot ūdeni, un pēc tam pievienojiet to
vienam no šiem šķidrumiem. Steffi atkal atšķaida CDS ar ūdeni.
 
Nepieciešamais ūdens daudzums
Viņa iesaka no 1 piliena aktivizēta MMS dzīvniekiem pievienot vismaz 10 ml
ūdens, labāk vairāk. Jo lielāks pilienu skaits, jo vairāk ūdens jāpievieno. Viņas
pieredze liecina, ka cilvēkiem un lieliem suņiem parasti nav nepieciešami vairāk
par 2 pilieniem MMS vai ne vairāk par 4 ml CDS vienā devā. CDS gadījumā
tas ir atkarīgs no ražotāja. Nestabilizētai CDS ir nepieciešams, piemēram, 4
pilieni tikai 1 ml ūdens, bet stabilizētai CDSplus garšas dēļ šiem 4 pilieniem ir
nepieciešami vismaz 2 ml ūdens.
 
Ieteicamās devas
To vienmēr sāk ar mazāko daudzumu un pēc tam lēnām palielina. Cik ilgi
MMS/CDS jālieto, ir atkarīgs no slimības un dzīvnieka vispārējā stāvokļa.
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Jauniem un piemērotiem dzīvniekiem to nekad nelietojiet ilgāk par vienu līdz
divām nedēļām. Tāpēc arī aizsardzības sistēma var dot savu ieguldījumu. Ja
vēža slimības u.c. slimības dēļ tā jālieto ilgāku laiku, viņa iesaka pēc aptuveni
trim nedēļām izdarīt pārtraukumu, lai organisms tiktu apgādāts ar
antioksidantiem, un pēc tam atkal sākt ar mazāko MMS vai CDS daudzumu.
Parasti pietiek ar divām līdz trim MMS devām dienā, jo MMS arī dzīvnieku
kuņģos var gāzēt līdz pat septiņkārtīgam daudzumam tuvāko stundu laikā.
 

3.1 Protokoli maziem dzīvniekiem
 
Maziem dzīvniekiem, piemēram, trušiem, jūrascūciņām, putniem, kāmjiem u.
c., Steffi Rein iesaka izmantot CDS. Atkarībā no dzīvnieka lieluma, smagos
gadījumos ļoti efektīvi ir ½ līdz 4 pilieni un apmēram 3 līdz 5 reizes dienā
vienas līdz trīs nedēļu laikā. Pretējā gadījumā pietiek ar vienādām vienreizējām
devām divas reizes dienā vienas līdz divu nedēļu laikā.
 

3.2 Kaķu un mazo suņu protokoli
 
Kaķi
Balstoties uz savu pieredzi ar kaķu ataksiju un citām infekcijas slimībām, viņa
ir izstrādājusi savu kaķu protokolu. Viņas CDS kaķu protokola devas ir
piemērotas arī visiem vēža veidiem. No klasiskā MMS kaķiem pietiek ar ¼
pilienu, ko pagatavo šādi: aktivizē 1 pilienu un pēc 45 sekunžu gaidīšanas
pievieno apmēram 20 ml ūdens. No šī šķīduma ar šļirci uzņemiet 5 ml, ko var
ievadīt kā vienu devu. Pārējais vienkārši netiek izmantots dzīvnieka
vajadzībām.
 
Nelielām sāpēm
Lietojiet 3 devas dienā. Pirmās divas devas sāciet ar 4 pilieniem CDS (3000
ppm jeb 0,3 %) katrā. Sākot ar trešo devu, nākamajās devās devas palieliniet pa
vienam pilienam līdz maksimāli 12 pilieniem. Vai nu lietojiet 3 vienreizējas
devas no rīta, pusdienlaikā un vakarā, vai arī izmantojiet intensīvo protokolu
un lietojiet šīs 3 devas tikai ar vienas stundas intervālu (līdzīgi kā Dr. Andreas
Kalcker intensīvajam protokolam). Šādā veidā jūs varētu efektīvāk izmantot
dienu un, piemēram, no rīta dot homeopātiskos līdzekļus, pēc tam piemērot
intensīvo protokolu un vakarā barībai pievienot absorbētājus. Mēs izmantojam
dziedniecisko zemi, ceolītu vai bentonītu kā absorbentus, katrs apmēram ½
tējkarotes barībā.



 
infekcijas slimībām un dzīvībai bīstamām slimībām, piemēram, vēzim.
Sāciet šeit pirmās 3 dienas ar 5 līdz 7 devām dienā. Pirmās divas devas sāciet ar
4 pilieniem CDS un, sākot ar trešo devu, katru reizi palieliniet devu par 1
pilienu, līdz 20 pilieniem kā maksimālo devu. Sākot no ceturtās dienas, trīs
reizes dienā vienu nedēļu. Pēc tam vēl nedēļu divas reizes dienā lietojiet
maksimālo devu.
 
Protokoli ir labas vadlīnijas, tomēr prakse rāda, ka, pielāgojot tos konkrētajam
dzīvniekam, var sasniegt vislabākos rezultātus.
 
Tādu slimību gadījumā kā parvoviroze, kas izpaužas ar spēcīgu caureju, MMS
vai CDS nevajadzētu lietot uzreiz, bet būtu jādod ārstnieciskās ogles. Tikai tad,
kad caureja ir pagājusi, var lietot MMS un CDS, bet tad, lūdzu, ar laika nobīdi
un atkal ar vienu no iepriekš minētajiem absorbētājiem barībā.



3.3 Protokoli vidējiem un lieliem suņiem
 
Vienreizējās CDS devas var palielināt no 1 ml līdz 4 ml, MMS devas var
palielināt no ½ piliena līdz maksimāli 2 pilieniem. Infekcijas slimību,
"Vidusjūras slimību" (piemēram, leišmaniozes), vēža un vielmaiņas slimību
gadījumā Steffi Rein iesaka lietot MMS vai CDS divas līdz trīs reizes dienā 3
nedēļas. Arī šeit ir jārēķinās ar to, ka organismā ir daudz toksīnu, tāpēc arī šeit
vienmēr kopā ar ēdienu dodiet kādu absorbentu.
 

3.4 Protokoli zirgiem
 
Steffi pašai patīk izmantot CDS zirgiem. Viņa sāk ar 4 ml vienā devā un pēc
tam var palielināt devu līdz 10-20 ml atkarībā no zirga lieluma. Klasiskā MMS
jāpalielina no 5 līdz maksimāli 20 līdz 30 pilieniem. No mazākā daudzuma (4
ml CDS un 5 pilieni MMS), lūdzu, strādājiet ar vismaz 250 ml ūdens. Lietojot
MMS, lielākās devās ir lietderīgi pievienot 1 līdz 2 pilienus DMSO. Tādējādi
var novērst hlorātu veidošanos (skatīt nodaļu DMSO). Arī šajā gadījumā nav
tik svarīgi, cik bieži un cik ilgi mēs dodam MMS vai CDS un ko vēl var darīt
dzīvnieka labā. Tā kā zirgi nevar vemt, mums šeit nevajadzētu pat riskēt
nonākt līdz slikta dūša robežai. No savas pieredzes un ziņojumiem no MMS-
dzīvnieku grupas sociālajā tīklā Facebook viņa var teikt, ka tādas smagas
slimības kā nagu vēzis, laminīts un tā sekas, vielmaiņas slimības, alerģijas,
infekcijas slimības u. c. var ļoti veiksmīgi izārstēt ar šeit jau minēto procedūru
(trīs nedēļas lietot divas līdz trīs reizes dienā, tad divas līdz trīs nedēļas
pārtraukums un tad atkal trīs nedēļas, atkal sākot ar mazāko daudzumu).
Vienam zirgam, kuru viņa ārstēja no Laimas slimības, MMS tika lietots tikai
vienu nedēļu, palielinot devu no 5 līdz 20 pilieniem. Būtiski uzlabojumi tika
novēroti pēc MMS devu lietošanas.
 
Lai gan Stefija ir liela MMS piekritēja, viņa nekad neārstē izolēti ar vienu
līdzekli vai metodi, bet vienmēr holistiski. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt
ne tikai acīmredzamo simptomu mazināšanos, bet arī patieso cēloņu atrašanu
un novēršanu.
 

3.5 Protokoli atgremotājiem
 



Atgremotāji nedrīkst saņemt MMS vai CDS iekšķīgi, jo joprojām nav līdz
galam noskaidrots, cik lielā mērā var tikt izjaukta zarnu flora. Nav arī skaidrs,
vai mēs vispār varam panākt jebkādu efektu, jo gāze atkal izplūst caur
atgremdēšanu tur, kur tā ienāca, vai pat var tikt ieelpota. Tāpēc aitu, kazu un
liellopu ārstēšana pašlaik joprojām ir profesionāļu rokās, kuriem jau ir
pietiekama pieredze klizmu un infūziju veikšanā. Tomēr tesmeņa iekaisumus
varam ārstēt paši, aktivizējot 10 pilienus MMS, uzpildot to ar 200 ml ūdens un
ar šo šķīdumu, piemēram, šļircē bez adatas, izskalojot tesmeņa piena kanālus.
 
Brūču apstrāde
Vietās, kur dzīvnieks var sevi laizīt, vienmēr pagatavojiet maisījumu tā, it kā jūs
to lietotu iekšķīgi. Pretējā gadījumā varat sajaukt 10 līdz 20 pilienus MMS ar
100 līdz 200 ml ūdens. Ja viņa nevar izsmidzināt maisījumu, viņa labprāt
izmanto papīra kabatlakatiņu, ko iemērc šķīdumā un tur vairākas minūtes uz
apstrādājamās vietas. Pēc viņas domām, CDS nav tik labs ārējai ārstēšanai, jo
tas pārāk ātri izplūst.
 
Ko darīt, ja jūs nevarat dot dzīvniekam MMS vai CDS un lietot to
krējuma vai gaļas buljonā?
Tad šeit izņēmuma kārtā ūdenī var ievadīt tikai nātrija hlorīta šķīdumu
NaCIO2, dzerot tas aktivizējas ar sālsskābi kuņģī, un veidojas vēlamā hlora
dioksīda gāze. Tomēr tā ir aizkavēta hlora dioksīda veidošanās forma, un to
nevar tieši salīdzināt ar aktivēto MMS. 1 līdz 5 pilieni uz 250 līdz 500 ml ūdens
vai 6 līdz 10 pilieni uz 1 litru ūdens būtu labs ieteikums.
 
Biežāk pieļautās kļūdas, strādājot ar MMS un CDS dzīvniekiem
Ja tiek pievienots pārāk maz ūdens, var gadīties, ka dzīvnieki turpmāk MMS
noraidīs garšas dēļ. Ja deva ir pārāk liela un rodas caureja vai vemšana,
dzīvnieks vairs nevēlēsies pieņemt MMS, jo tas ir ar to saistīts. Ja netiek
pievienots absorbents un dzīvniekam kļūst vēl sliktāk, tas var arī novest pie tā,
ka MMS nākotnē tiek noraidīta. Vācu valodā: Dievs zina, dzīvnieki nav stulbi!
 
Lai gan Stefija Reina papildus enerģētiskajai dziedināšanai dod priekšroku tikai
citiem saudzīgiem līdzekļiem un metodēm, piemēram, homeopātijai, Šišlera
sāļiem un Baha ziediem, viņa labprāt bieži izmanto MMS/CDS. Ar
bioenerģētisko testu procedūrām viņa parasti pārbauda visus iespējamos
ārstniecības līdzekļus, kas īpaši piemēroti konkrētajam dzīvniekam. Šajā
gadījumā testa procedūras ļoti labi parādīja MMS un CDS piemērotību un/vai
ieguvumus dzīvniekiem. Tādējādi viņa saskārās arī ar tās smalko iedarbību, ko
laika gaitā iemācījās novērtēt. Mūsu dzīvnieku slimībām vai sūdzībām ir liels



sakars ar saimnieku un viņa problēmām. Dažreiz saimnieka konflikta
atrisināšana noved pie dzīvnieka slimības dziedināšanas. Tāpēc Steffi bieži vien
izturas pret saimnieku un dzīvnieku kā pret vienu veselumu. Vairāk par to
lasiet viņas tīmekļa vietnē www.energetik-sr.de.
 
Arvien vairāk veterinārārstu strādā ar hlora dioksīdu, neradot par to lielu
ažiotāžu. Galu galā svarīgākais ir glābt dzīvības un atvieglot ciešanas. Lūk,
nesens ziņojums no veterinārārsta, kurš to publiskoja, iekļuva nepatikšanās ar
iestādēm un pēc tam izrādīja morālu drosmi.



3.6 Veterinārārsts pārliecināts ar hlora dioksīdu
 
Slavenais Hamburgas veterinārārsts Dirks Šrāders ļoti veiksmīgi ārstē
dzīvniekus dažādos veidos, tostarp ar hlora dioksīdu. Viņam tika piespriests
nekavējoties pārtraukt apstrādi ar hlora dioksīda šķīdumiem, draudot ar 10 000
eiro naudas sodu. Pēc tam viņš uzsāka pretuzbrukumu un iesniedza iebildumu
pret šo lēmumu. Hlora dioksīda terapiju viņš izmantoja daļēji mazāk efektīvu
un dārgāku antibiotiku vietā, bet daļēji arī dzīvniekiem, kurus citādi būtu nācies
eitanizēt kā bezcerīgus un neārstējamus. Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības
iestādes nekaunīgā attieksme, viņu profesionālā ignorance un visbeidzot
aizliegums glābt dzīvniekus no nāves lika Šrādera kungam kļūt aktīvam. Tagad
viņš Hamburgas prokuratūrā ir iesniedzis kriminālprocesu pret vietējām varas
iestādēm, pamatojoties uz pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. Viņaprāt, katrs
ārsts var brīvi izmantot jebkādus līdzekļus un metodes - pat neapstiprinātas -
neatliekamas terapeitiskas situācijas gadījumā.
 
Daži interesanti fragmenti no pamatojuma
"Īpaši attiecībā uz nātrija hlorītu/hlora dioksīdu (MMS), ūdeņraža peroksīdu
un hipohlorītu (piemēram, MMS2) jau pirms vairākiem gadu desmitiem
imunoloģiskajos fundamentālajos pētījumos ir konstatēts (un arī daļēji
"apbalvots" ar Nobela prēmijām), ka tie arī fizioloģiski rodas vai veidojas
cilvēka/dzīvnieka šūnās, piemēram, drudža reakcijas ietvaros infekcijas, vēža u.
c. gadījumos. Oksidatīvo līdzekļu izšķirošā priekšrocība ir tā, ka
mikroorganismi pret tiem nevar izveidot nekādu rezistenci, ar ko mēs varam
apliecināt "evolūcijas" patīkamo tālredzību. Skatoties no otras puses,
cilvēka/dzīvnieka šūnas dabiski panes noteiktu oksidatīvo vielu līmeni,
savukārt mikroorganismi vai citi antigēni (t. i., patogēni, kas izraisa slimības)
tiek iznīcināti daudz zemākā koncentrācijā. (…)«
 
Turpiniet:
 
"Ņemot to vērā, pašreizējās emocionālās un netaisnīgās "raganu medības" pret
oksidētāju, kas plaši izmantots jau gadu desmitiem, ir faktiski nesaprotamas.
Apstrīdētais administratīvais rīkojums ar soda draudiem varēja tikt izdots tikai
tādēļ, ka trūka fundamentālas zinātniskās informācijas. «
 
Manuprāt, šeit ir ļoti aizraujoši, ka līdzās tādiem iemīļotiem veterinārārstiem kā
Dirks Šrāders (Dirk Schrader) arī alternatīvi medicīniski un/vai enerģētiski



strādājoši dzīvnieku terapeiti veiksmīgi izmanto MMS/hlora dioksīdu
vienkopus. Efekts vien šķiet pārliecinošs!
 
Fakti:
- Veterinārārsts iesniedz kriminālsūdzību pēc MMS aizlieguma



4. MMS mediju viltības
 
Līdz 2014. gada aprīlim vāciski runājošajās valstīs bija daudz grāmatu par MMS
un aptuveni pusmiljons līdz miljons cilvēku par to jau bija dzirdējuši vai to jau
izmantoja. Tomēr tas drīzāk bija iekšējās informācijas avots starp iekšējiem
cilvēkiem. Mēs vēlamies to mainīt un tāpēc atbalstījām Leo Koehofu no Jim
Humble Verlag, organizējot Spirit of Health Congress 2014 Hannoverē.
 
Pasākums bija ļoti veiksmīgs, un to apmeklēja vairāk nekā 1000 apmeklētāju.
Pēkšņi radās arī plašsaziņas līdzekļu interese, uz kongresu ieradās vairākas
televīzijas stacijas un sniedza intervijas. Pirmajos ziņojumos bija ietverti
brīdinājumi par MMS, taču tajos tika dota iespēja izteikties arī kongresa
dalībniekiem. Viens dalībnieks stāstīja, ka viņa audzējs tikai trīs mēnešu laikā
pēc MMS lietošanas samazinājies par 90 procentiem (NDR ziņojums).
 
Tā rezultātā par MMS tagad interesējās visa Vācija. Un, lūk, tūlīt masu medijos
(ARD Report, ARD Kontraste, RTL Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel
TV, Spiegel online, T-Online, NDR Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) tonis
kļuva asāks pret MMS. Interesanti, ka dažādu TV, tiešsaistes un drukāto
mediju žurnālisti vienmēr izmantoja vienas un tās pašas frāzes, nepatiesības,
nepamatotus apvainojumus un vecos baložus, lai nosodītu aktīvos runātājus.
Šie nepatiesie ziņojumi, iespējams, bija viens no iemesliem, kāpēc cilvēki par
gada (ne)vārdu izvēlējās "melojošo presi". Par tā sauktajiem kvalitatīvajiem
žurnālistiem, kas veic neatkarīgus pētījumus ar atklātu prātu, vairs nebija ne
runas. Tas bija gadījums, kad līgums tika lauzts un viens no otra norakstīts. Šā
iemesla dēļ šeit atsevišķi pārmetumi ir jāsalīdzina ar faktiem, lai katrs varētu
pats spriest par MMS. Mēs paļaujamies uz atklātību, nevis propagandu.
 
Fakti:
- Tupu mediju rants kolekcija pret MMS
- Veselības gars 2014. gada kongress
- Veselības gars 2015. gada kongress



4.1 Apsūdzība, ka MMS ir toksisks hlora balinātājs
 
Ja Vikipēdijā meklē terminu "hlora balinātājs", interesanti ir tas, ka tas ved tieši
uz tīru hloru, nevis uz ierakstu par hlora dioksīdu un arī ne uz MMS izejvielu -
nātrija hlorītu. Bet nespeciālists nespēj atšķirt šādus smalkumus!
 
Definīcija: Saskaņā ar Hamburgas Universitātes datiem hlora balinātāju, kas
pazīstams arī kā hlora balināšanas sārms vai Javella sārms, iegūst, atšķaidītam
nātrija hidroksīda šķīdumam pievienojot (elementāru, t. i., tīru) hloru.
 
Tomēr MMS lietošanas protokolos noteikti netiek izmantots hlora
balinātājs! Ne izejviela nātrija hlorīts, ne MMS faktiskā aktīvā viela -
hlora dioksīds - pēc definīcijas nav hlora balinātājs!
 
Turklāt nātrija hlorīta šķīdums netiek ņemts pats par sevi, bet tikai hlora
dioksīds, kas veidojas, aktivizējot ar skābi. Savukārt hlora dioksīds jau vairāk
nekā 100 gadus tiek izmantots dzeramā ūdens - mūsu svarīgākā pārtikas
produkta - sterilizācijai, un ar to jau gadiem ilgi tiek sterilizēti augļi un dārzeņi,
kā arī gaļa un zivis, tādējādi pagarinot to derīguma termiņu (ASV). Tas pat nav
atkārtoti jāfiltrē vai jānomazgā no pārtikas produktiem. Piemēram, piena
produktu, alus un vīna pārtikas pārstrādes uzņēmumos caurules starp
atsevišķām ražošanas partijām tiek sterilizētas un iztīrītas.
 
Tāpēc tas nekaitē ne pārtikai, ne cilvēkiem un dzīvniekiem, kas to lieto uzturā.
Hlora dioksīda šķīdumu netoksiskums, lietojot tos iekšķīgi, ir pietiekami
pierādīts starptautiski atzītos PVO un EPA pētījumos (skatīt turpmāk).
Paracelzs jau apgalvoja, ka deva padara indi. Toksicitātes salīdzinājums skaidri
parāda, ka hlora dioksīds patiesībā ir ievērojami mazāk toksisks nekā nikotīns,
kafija un aspirīns.
 
Fakti:
- Uni Hamburg, balinātāja ar hloru definīcija
- Vikipēdijas ieraksts par hlora dioksīdu
- Vikipēdijas ieraksts par nātrija hlorītu
- Vikipēdijas ieraksts par hloru
- Hlora dioksīda toksicitāte
 
Vikipēdijas ieraksts par hlora dioksīdu



"Augstāki organismi ir salīdzinoši nejūtīgi pret hlora dioksīda
uzņemšanu ar barību. Piemēram, pētījumā ar cilvēkiem desmit veseliem
vīriešiem pēc vienreizējas 24 mg hlora dioksīda vienā litrā vai 2,5 mg hlorīta
500 ml ūdens uzņemšanas netika konstatētas nekādas negatīvas izmaiņas. Tas
ir attiecīgi desmitkārtīgi un simtkārtīgi vairāk nekā Vācijā dzeramā ūdens
attīrīšanai noteiktās maksimālās vērtības - 0,2 mg uz litru dzeramā ūdens. «
 
Fakti:
- Vikipēdijas ieraksts par hlora dioksīdu
 
PVO pētījums par hlora dioksīda perorālu uzņemšanu
1982/1984. gadā ir veikts PVO (Pasaules Veselības organizācijas) pētījums,
kurā desmit vīrieši divpadsmit nedēļas (trīs reizes ilgāk nekā Džima Humbla
MMS-1000 protokolā) iekšķīgi lietoja hlora dioksīda ūdens šķīdumu,
izmantojot dažādus norīšanas protokolus un devas. Tika novērots
asinsspiediens, elpošanas biežums, pulss un temperatūra mutē, kā arī tika
veikta EKG un plašas asins un urīna analīzes.
Rezultāts: Nozīmīgas blakusparādības netika konstatētas!
 
Fakti:
- PVO pētījums par hlora dioksīda perorālu uzņemšanu
 
EPA pētījumi par hlora dioksīda perorālu uzņemšanu
Arī Amerikas Vides aizsardzības aģentūra (EPA) bija pasūtījusi daudz pētījumu
ar cilvēkiem un dzīvniekiem par hlora dioksīda ūdens šķīdumu iekšķīgas
lietošanas sekām vai apkopojusi tos no literatūras.
 
Rezultāts: pat simtkārtīga ClO2 koncentrācija, kas ir likumīgi atļauta mūsu
dzeramajā ūdenī, neuzrādīja negatīvu ietekmi uz cilvēkiem un dzīvniekiem.
 
Fakti:
- EPA pētījumi par hlora dioksīda perorālu uzņemšanu
 
Secinājums: Kurš kā domājamais cilvēku aizstāvis vai kritisks žurnālists
joprojām sauc MMS, nātrija hlorītu vai hlora dioksīdu par "indīgu hlora
balinātāju", apzināti melo un ignorē pieejamos starptautiskos pētījumus par
hlora dioksīda netoksicitāti, to norijot iekšķīgi!
 
Ne MMS, ne izejviela nātrija hlorīts, ne faktiskā aktīvā viela hlora dioksīds nav
hlora balinātājs! Ar šo viltīgo un apzināto maldināšanu gribētos maldināt
jaunpienācējus un nespeciālistus, lai tie faktiski ārstētos ar bīstamo hlora



balinātāju, nevis ar netoksisko hlora dioksīdu, lai pēc tam vainotu MMS
kopienu par radušos kaitējumu!
 
Tas atbilst noziedzīga nodarījuma sastāvam - tīšs mēģinājums nodarīt
miesas bojājumus!



4.2 Apgalvojums par MMS neefektivitāti
 
Visās ķīmijas mācību grāmatās teikts, ka hlora dioksīds ir labākais vīrusu un
baktēriju iznīcinātājs pasaulē. Saskaņā ar Džima Humbla sākotnējo
argumentāciju, kāpēc kaut kas, kas, kā zināms, uzticami iznīcina visus slimību
izraisošos mikrobus ārpus organisma, nedarītu to arī organismā? Desmitiem
tūkstošu pozitīvu atsauksmju, tostarp licencētu ārstu, sniedz pavisam citu
priekšstatu. Tiek izteikti tikai apgalvojumi par neefektivitāti, bet nav sniegti
pārliecinoši pierādījumi.
 

4.2.1 Ugandas malārijas pētījums
 
2012. gada beigās trīs neatkarīgas starptautiskas kameru komandas
dokumentēja malārijas pētījumu Sarkanā Krusta stacijā Ugandā. Četru dienu
laikā tika pārbaudīts 781 cilvēks, no kuriem 154 bija inficēti ar malāriju.
Vispirms infekcija tika noteikta ar parasto malārijas ātrās noteikšanas testu, un
pēc tam katrs pozitīvais aizdomās turamais gadījums tika skaidri apstiprināts ar
asins analīzēm zem mikroskopa.
 
Dažiem bija pat dubulta inficēšanās ar diviem no pieciem iespējamiem
malārijas ierosinātājiem. Visiem pieaugušajiem tika dota vienreizēja 18
aktivizētu pilienu deva, bet visiem bērniem tika doti dzert 9 aktivizēti MMS
pilieni. Pēc 24 stundām tikai vienpadsmit no 154 pierādītajiem malārijas
slimniekiem bija pozitīvi malārijas testi. Visi pārējie bija bez simptomiem un
simptomiem. Vienpadsmit, kas vēl bija inficējušies, apgalvoja, ka viņi to visu
nav izdzēruši vai arī ir vemuši neilgi pēc iedzeršanas.
 
Viņiem tika dota otra deva tādā pašā daudzumā, un nākamajā dienā viņi visi
bija brīvi no malārijas. Tomēr šis labi dokumentētais malārijas pētījums tika
apšaubīts televīzijas reportāžā. Tika apgalvots, ka nav pierādījumu, ka MMS 24
stundu laikā izārstē malāriju, jo nav bijis neviena ārsta, kas to apstiprinātu. Šo
apgalvojumu var pilnībā atspēkot ar parakstiem un fotogrāfijām. Tomēr, no
otras puses, televīzijas reportāžā tika atzīts, ka pēc MMS lietošanas visi
malārijas pacienti faktiski ir bijuši bez simptomiem. Kā tam vajadzēja notikt?
Līdz pat šai dienai ortodoksālā medicīna neļauj malārijas pacientiem tik īsā
laikā atbrīvoties no simptomiem.
 



4.2.2 Dioksihlora klīniskā lietošana
 
Dioksihlors ir līdzeklis, kas iznīcina sēnītes, baktērijas un vīrusus, iedarbojoties
ar atomu skābekli. Daudzos izmēģinājumos šis produkts tika tālāk attīstīts un
optimizēts gan tā ražošanas veidā, gan iedarbībā, cieši sadarbojoties Bradfordas
Pētniecības institūta pētniekiem ar Stenfordas Universitāti, Nacionālo vēža
institūtu (NCI) un Mayo klīniku. Šī skābekļa preparāta efektivitāte ir pierādīta,
veicot vairāk nekā 50 000 infūziju dažādām indikācijām visā pasaulē. Aktīvā
viela dioksihlorā, kā norāda nosaukums, ir hlora dioksīds.
 
Citāts no Seegartenas klīnikas Šveicē:
"Gripa, I un II herpes, B hepatīts, Epšteina-Barr, citomegalovīruss, poliomielīts,
toksoplazmoze un tuberkuloze. Dioksihloru sekmīgi izmanto arī pret virulentām mikozēm,
piemēram, Candida albicans un Mycoplasma, asins parazītiem un pleomorfām baktērijām,
kas parasti sastopamas vairāku alerģiju gadījumā. Citas pielietojuma jomas ir
pēcuzraudzības terapija pēc ilgstošas antibiotiku lietošanas un no tām izrietošiem
bojājumiem, piemēram, hroniska noguruma sindroms (CFS, Epšteina-Barra, HHV-6
vīruss). Pārliecinošie dioksihlora terapijas panākumi Eiropā un ASV ir paplašinājuši
indikāciju sarakstu, papildus jau minētajām slimībām iekļaujot arī citas slimības: gingivītu,
imūnsistēmas vājumu, cistisko fibrozi, recidivējošu pneimoniju un bronhopneimoniju ar
atkārtotām infekcijām. «
 
 



4.2.3 ES apstiprināts nātrija hlorīts kā zāles
 
Nātrija hlorīts kopš 2013. gada 19. jūnija ir reģistrēts kā zāles Kopienas reti
sastopamu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu reģistrā ar numuru EU/3/13/1139.
Saskaņā ar iesniegto pētījumu, šķiet, ka tā aptur ALS (amiotrofiskās laterālās
sklerozes) progresēšanu slimības ārstēšanā.
 
Saskaņā ar Vikipēdiju:
"Nātrija hlorīts traucē makrofāgu, kas ir daļa no imūnsistēmas un ir iesaistīti iekaisuma
procesos, darbību. Tiek uzskatīts, ka retās slimības - amiotrofiskāslaterālās sklerozes
(ALS) - pamatā ir pārmērīga makrofāgu aktivizēšanās, kas izraisa augstu citokīnu
līmeni, kuri izraisa nervu šūnu bojājumus galvas un muguras smadzenēs. ASV[10] un
ES[11] nātrija hlorītam ALS ārstēšanai ir piešķirts zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai
statuss, kas farmācijas uzņēmumiem sniedz priekšrocības zāļu apstiprināšanas ziņā. «
 
Es nedomāju, ka ir ko piebilst.
 

4.2.4 Panākumi HIV/AIDS jomā
 
Dr. Klauss Šusterederis kā pirmais ārsts sadarbībā ar Centrālāfrikas Republikas
veselības aprūpes iestādēm veica pētījumu par hlora dioksīda ietekmi uz
HIV/AIDS pacientiem. Lai gan Dr. med. Klauss Šusterederis distancējas no
Džima Humbla daudzajiem ārstnieciskajiem solījumiem, viņš atzīst hlora
dioksīda terapeitisko iedarbību HIV/AIDS ārstēšanā.
 
Viņš iestājas par visaptverošu klīnisku pētījumu sadarbībā ar valsts aģentūrām,
lai labāk izprastu hlora dioksīda potenciālu epidēmisko slimību ārstēšanā.
Turklāt Dr. med. Schustereder aicina veikt farmakoloģiskus pētījumus, lai
izprastu hlora dioksīda iedarbības veidu.
 
Šajā intervijā Dr. Šusterers skaidro, kāpēc Āfrikai ir nepieciešamas terapeitiskas
pieejas, kurām jāatbilst šādiem kritērijiem: Efektivitāte, netoksiskums,
rentabilitāte un kultūras integritāte. Pēc Šusterdera domām, hlora dioksīds
atbilst šiem kritērijiem, un tāpēc viņš uzskata, ka šis līdzeklis ir potenciāla
iespēja palīdzēt daudziem cilvēkiem trešās pasaules valstīs.
 
Nacionālais veselības institūts (NIH), ASV Veselības aprūpes un sociālo
pakalpojumu departamenta aģentūra, publicēja pētījumu par hlora dioksīda
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izmantošanu donoru asiņu attīrīšanā, kas šo efektu apstiprināja arī laboratorijā.
Pētījumā jo īpaši tika pētīta hlora dioksīda (MMS) ietekme uz AIDS vīrusiem.
Tika izmantoti divi atšķaidījumi no 15 % pienskābes un aptuveni 2,8 % nātrija
hlorīta pamatšķīduma. Atšķaidījums 1:150 liecināja par ievērojamu, bet ne
pilnīgu HIV-1 iznīcināšanu, bet atšķaidījums 1:100 in vitro piecu minūšu laikā
iznīcināja simt procentus asinīs esošo AIDS vīrusu.
 
Secinājums: Jim Humble pasludinātā MMS platjoslas efektivitāte daudzu
slimību gadījumā ir vairāk nekā pietiekami pierādīta ar pētījumiem un pieredzes
ziņojumiem!
 
Fakti:
- malārijas pētījums
- Pētījums dioksihlors
- Seegarten klīnika Šveice
- ES apstiprināts nātrija hlorīts kā zāles
- Vikipēdijas ieraksts par nātrija hlorītu
- Panākumi Āfrikā saistībā ar HIV/AIDS
- Nacionālais veselības institūts, Hlora dioksīds likvidē AIDS/HIV vīrusus
- Patents asins dezinfekcijai ar hlora dioksīdu
- Grāmata MMS klīniski pārbaudīta



4.3 Apsūdzība, ka MMS ir tikai naudas pelnīšana
 
Klasisks MMS komplekts maksā no 15 līdz 25 € un parasti kalpo divus līdz trīs
gadus. Kas vēlas kļūt bagāts ar brīnumlīdzekļiem, parasti prasa ievērojami
lielākas summas, piemēram, šobrīd 200 000 eiro par C hepatīta izārstēšanu ar
jaunradītu medikamentu. Sniegt viltus cerības smagi slimam cilvēkam būtu un
ir visaugstākās pakāpes amorāli. Džims Humbls savas zināšanas cilvēcei ir
dāvinājis bez maksas ar savu pirmo bezmaksas grāmatu un dzīvo tikai no
ziedojumiem un ieņēmumiem no citu viņa grāmatu pārdošanas.
 
Esmu bijis pie viņa divas reizes. Manas pirmās vizītes laikā Dominikānas
Republikā viņš dzīvoja trīs stundu brauciena attālumā no jebkuras tūristu
vietas, vietējo iedzīvotāju graustu ielenkumā. Viņa izmitināšanas telpu
aprīkojumu nevarētu raksturot ar pietiekoši spartāniskiem vārdiem. Pat
jauniešu mītnes pirms 50 gadiem bija labāk aprīkotas. Līdz pat šai dienai viņam
nepieder automašīna. Arī mājvietu Meksikā manas otrās vizītes laikā var
raksturot kā vienkāršu un vienkāršu. Līdz šai dienai neesmu redzējis uz viņa
nekādus luksusa priekšmetus vai simbolus. Kopš atklāšanas viņš ir izlietojis
visu savu naudu, lai izplatītu šīs cilvēcei tik svarīgās dziednieciskās zināšanas.
 
Secinājums: Nav nekādu pierādījumu tam, ka Džims Humble ar MMS
palīdzību būtu kļuvis bagāts cilvēks, kurš tagad dzīvotu greznībā.
 
Fakti:
- Grāmata Dziedināšana ir iespējama, Dr. Andreas Kalcker
- Raksts C hepatīta zāles Sovaldi (...), Spiegel online



4.4 Apgalvojumi par Džimu Humble un scientoloģiju
 
Jā, Džimam Humblem patīk uzstāties baltā uzvalkā un baltā cepurē ar larimara
akmeni kā savu firmas zīmi. "Šovam ir jāturpinās," viņš ir amerikānis caur un
cauri. Un jā, viņš bija kopā ar scientologiem gandrīz no paša sākuma. Tolaik tā
bija kustība, kas izmantoja Rona L. Hūberta (Ron L. Hubbard) novatoriskās
metodes (dianetiku), lai attīrītu prātu no traumām, bailēm un nepareizām
programmām no šīs un iepriekšējām dzīvēm. Rezultāts bija brīvi un
nemanipulējami cilvēki.
 
Vēlāk šī kustība tika iefiltrēta, un tagad tai ir "naudas žūšanas un smadzeņu
skalošanas kulta" tēls. Es nevaru par to spriest galīgi, jo man nav bijusi zināma
saskare ar šo asociāciju vai tās locekļiem. Tomēr esmu ļoti iedziļinājies grāmatā
un DVD par dianetiku, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti un ideoloģiju
nesaturoši. Esmu par to jautājis Džimam, un viņš man ir atklāti atbildējis uz
katru jautājumu.
 
Kad šajā organizācijā sākās negatīvās pārmaiņas, piemēram, pastāvīga izstājušo
personu vajāšana, viņš, tāpat kā daudzi citi tajā laikā, pameta scientologus.
Viņam šī nodaļa ir pilnībā slēgta jau trīs gadu desmitus (!). Savās MMS mācībās
un arī visās citās sanāksmēs Džims nekad pats nav ierosinājis tēmas no
scientoloģijas jomas vai izmantojis kādas prāta manipulācijas metodes. To es
varu neapšaubāmi apliecināt. Patiesībā viņš ir vienkāršs vecs vīrietis ar
pievilcīgi draudzīgu smaidu.
 
Secinājums: MMS kustībai visā pasaulē nav nekāda, bet arī absolūti nekāda
sakara ar scientoloģiju. Vai tiešām ir svarīgi, ko cilvēks valkā vai kādreiz
valkāja? Vai arī šie personiskie apmelojumi ir tikai tādēļ, lai neļautu skatītājiem
(scientoloģijas atvilktnei) nodarboties ar tās faktisko virzienu saturu un
izteikumiem?
 
Fakti:
- Grāmata Dianetika. Cilvēka prāta ceļvedis
- DVD Kā lietot dianetiku



4.5 Apsūdzība Genesis II Baznīca
 
Tā kā Džims apmācīja daudzus MMS brīvprātīgos vairākās Āfrikas valstīs, viņš
atkal un atkal piedzīvoja tos pašus draudus. Daudzas Āfrikas valstis ir politiski
nestabilas, un gandrīz vienmēr vienā pusē ir bruņoti nemiernieki, bet otrā -
valdības spēki. Lai kas šajā spēlē būtu labie un sliktie puiši, viņš un viņa palīgi
atkal un atkal tika uzskatīti par valdības vai nemiernieku spiegiem un viņiem
draudēja nāve ar ieročiem. Viņš tolaik arī redzēja, ka cilvēkus ar starptautisko
reliģiskās palīdzības organizāciju (Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness)
apliecībām bieži vien no šādām aizdomām pasargāja tikai viņu apliecība.
 
Tāpēc viņš nodibināja "Genesis II" baznīcu un saviem palīgiem izdalīja
atbilstošas personas apliecības - tas darbojās diezgan labi. Tā kā daudzās valstīs
par neapstiprinātu līdzekļu brīvu izplatīšanu varēja arī juridiski sodīt, ar MMS
sterilizēto ūdeni bezceremoniski pārdēvēja par sakramentu (piemēram, kā
vafeli vai svēto ūdeni), ievērojot reliģijas brīvību, lai juridiski aizsargātu
izplatīšanu un izplatītāju.
 
Tikmēr gandrīz visi viņa pasaules MMS kustības sekotāji ir pārņēmuši šo ideju
un pievienojušies viņa "baznīcai", lai gan viņu valstī šādi draudi nepastāv.
Tāpēc tas, ko mēs iedomājamies zem baznīcas šajā valstī, nekādā ziņā nav
piemērojams. Runa nav par reliģiju, jo katrs var saglabāt savu iepriekšējo
pārliecību. Tā drīzāk ir kaut kas līdzīgs brīvai domubiedru apvienībai. Vienīgā
atzīšanās, lai kļūtu par biedru, ir: "Esi labs un dari labu." Arī jūs jau esat
iekļauts. Nav formālisma un birokrātijas.
 
MMS apmācītiem cilvēkiem ir reverenda statuss. Ja ir apmācīts vai konsultēts
minimāls cilvēku skaits ar MMS, var kļūt par veselības ministru. Tie, kas iet tālāk
un vada apmācības vai sniedz citu lielu ieguldījumu kustībā, tiek pasludināti par
bīskapiem. Šiem tituliem nav reālas hierarhijas, tiesību vai pienākumu, un lielākā
daļa tos pat neizmanto, un, ja izmanto, tad ar smaidu. Ikviens uztver viens otru
kā līdzvērtīgu, un tas, ko viņi dara vai nedara, ir viņu pašu ziņā.
 
Nevienu reizi visu šo gadu laikā man neviens nav teicis, ko man vajadzētu vai
nevajadzētu darīt vai ko man vajadzētu vai nevajadzētu teikt. Katrs dod savu
ieguldījumu, ko viņš var vai vēlas, lai sasniegtu kopīgo mērķi, proti, lai ikviens
cilvēks uz šīs planētas uzzinātu par MMS vai hlora dioksīda sniegtajām
veselības iespējām. Mēs atstājam katra paša ziņā, ko viņš vēlas darīt ar šīm
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zināšanām, un atbalstām ikvienu, kurš vēlas uzzināt vairāk. Šo "baznīcu" var arī
jebkurā laikā bez problēmām pamest, un Džims tam piešķir lielu nozīmi.
 
Vai arī jūs vēlaties dot savu ieguldījumu, lai šī kustība varētu veiksmīgi sasniegt
savus mērķus? To varat darīt jau tagad, runājot par MMS un izplatot šo e-
grāmatu. Protams, ziedojumi vienmēr ir laipni gaidīti!



4.6 Jautājumi plašsaziņas līdzekļiem - MMS efektivitāte
 
Neatkarīgi no pētāmās tēmas, šajā dualitātē visām lietām ir gan priekšrocības,
gan trūkumi. Ziņojumi par MMS acīmredzot izskatās tā, ka, no vienas puses,
tiek izvirzītas nepatiesas apsūdzības par iespējamiem trūkumiem vai vienkārši
apzināti izdomātas lietas, vai tās tiek sajauktas. Tomēr, no otras puses, tiek
apzināti ignorēti un noklusēti panākumi un pozitīvā ietekme, ko MMS ir
daudzkārt pierādījusi. Acīmredzot tas tiek darīts, lai apzināti izraisītu negatīvu
emocionālu reakciju skatītājos vai lasītājos. To vairs nesauc par neatkarīgu
žurnālistiku vai atklātu reportāžu, bet vienkārši par propagandu.
 
Atgriezīsimies pie faktiem un dažiem neērtiem pretjautājumiem šiem
plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
 

4.6.1 Kur ir ziņojumi par dioksihloru?
 
Daudzos izmēģinājumos, cieši sadarbojoties Bradfordas Pētniecības institūta
un Stenfordas universitātes, Nacionālā vēža institūta (NCI) un Mayo klīnikas
pētniekiem, tika turpināta produkta dioksihlora (aktīvā viela - hlora dioksīds)
izstrāde un optimizēta gan tā ražošanas forma, gan iedarbība. Šī skābekļa
preparāta efektivitāte ir pierādīta, veicot vairāk nekā 50 000 infūziju dažādām
indikācijām visā pasaulē. Kāpēc par šo plaša mēroga klīnisko pētījumu par
hlora dioksīda intravenozu lietošanu un tā panākumiem nekad nav ziņots?
Varbūt tāpēc, lai viņi varētu turpināt apgalvot, ka nav klīnisko pētījumu par
hlora dioksīdu?
 
Fakti:
- Pētījums dioksihlors



4.6.2 MMS pret ALS apstiprināts ES!
 
Par slavenību smieklīgajām ledus spaini derībām un tiem, kuri domā, ka viņi ir,
jūs esat plaši ziņojis 2014. gadā televīzijā un internetā. Kad cilvēki sev pār galvu
bija izlējuši spaini ar ledaini aukstu ūdeni, jūs turējāt kameras, un šie zemā
līmeņa pašportreti vairāku nedēļu garumā nonāca pat vakara ziņu raidījumos.
 
Viss it kā tika uzsākts, lai vāktu ziedojumus tik steidzami nepieciešamajiem
ALS pētījumiem. Bet par to, ka ASV un arī ES jau ir daudzsološs apstiprināts
medikaments pret ALS, proti, uz MMS/nātrija hlorīta bāzes, ko jūs tik ļoti
kritizējat, jūs neteicāt un nerakstāt ne vārda. Kāpēc ne? Vai esat akls ar vienu
vai pat abām acīm?
 
Fakti:
- ES apstiprināts nātrija hlorīts kā zāles
 
 
4.6.3 Hlora dioksīda patenti veselības nozarē
 
Veicot nelielu izpēti meklētājprogrammās un mūsu MMS ģimenē, atklājas
arvien vairāk apstiprinātu farmaceitisko produktu, kuru pamatā ir hlora
dioksīds.
 
Piemēram, Ciderm SP aerosols brūču dezinfekcijai dzīvniekiem, kas
apstiprināts ASV, ir pieejams šeit: Frontier Pharmaceutical Inc., Melville, NY
11747 (www.cidermsp.com).
 
1977. gada 12. jūlija patents US-4035483 par nātrija hlorīta kā netoksiska
antiseptiķa izmantošanu. Tekstā teikts, ka tas ir noderīgs apdegumu un
citu brūču ārstēšanā un infekciju ārstēšanā, netraucējot dabisko
reģenerācijas procesu.
 
Vācijas uzņēmumam Oxo Chemie piešķirts 1988. gada 16. februāra patents
US-4725437 par vielu, ko izgudrojis Dr. Frīdrihs V. Kūnē no Heidelbergas un
nosaucis par oksoferīnu. Uzņēmumam izdevās to pārdot par 45 miljoniem
ASV dolāru kādam amerikāņu uzņēmumam, kas mainīja nosaukumu uz WF-
10, ko apstiprināja FDA.
 
Patents US-2701781, datēts ar 1955. gada 8. 2. 1955. gada 8. 2., kas attiecas uz
antiseptiska šķīduma tirdzniecību vispārējai klīniskai lietošanai.

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. gada 28. maija patents US-5019402, kas piešķirts uzņēmumam Alcide
par hlora dioksīdu saturoša produkta tirdzniecību asins un asins
pagatavojumu dezinfekcijai. Mūsdienās to galvenokārt izmanto asins
pārliešanas jomā, lai novērstu infekcijas. Labdien, pagaidiet: asinis ir mūsu
dzīvības asinis, un tās tiek apstrādātas ar hlora dioksīdu, nenodarot nekādu
kaitējumu? Tad tas nevar būt tik bīstami, vai ne?
 
1998. gada 3. novembra patents US-5830511 par tāda produkta tirdzniecību,
kura sastāvā ir nātrija hlorīts un kurš paredzēts imūnsistēmas stimulēšanai.
Tā tika piešķirta uzņēmumam Bioxy Inc., to izmanto dzīvniekiem kā barības
piedevu, un tā rezultātā samazinās mirstība, slāpekļa izdalīšanās, samazinās
antibiotiku un vakcinācijas nepieciešamība, kā arī uzlabojas dzīvnieku
veselība, jo tiek stiprināta imūnsistēma.
 
1999. gada 5. janvāra patents US-5855922, kas piešķirts uzņēmumam
BioCide International par tāda produkta laišanu tirgū, ko izmanto slikti
dzīstošu vai nesāpīgu hronisku brūču un citu ādas slimību terapeitiskajā
ārstēšanā. Šāda pieredze ir novērota arī gadījumos, kad kājas ir bijušas atvērtas
gadiem ilgi (galvenokārt diabēta slimniekiem).
 
Patents US-6099855, datēts ar 2000. gada 8. augustu, par produkta, ko
izmanto kā imūnsistēmas stimulatoru, komercializāciju, izsniegts uzņēmumam
Bioxy Inc. Šis produkts ir paredzēts dzīvnieku veselības uzlabošanai,
pārtikas izmantošanas uzlabošanai, mirstības samazināšanai,
antibiotiku un vakcināciju izmantošanas samazināšanai un vispārējās
veselības uzlabošanai, pateicoties uzlabotam imūnsistēmas stāvoklim.
 
20.10.1981. gada 20. oktobra patents US-4296102 par amebiskās
dizentērijas apkarošanai cilvēkiem, iekšķīgi lietojot hlora dioksīdu; patents
piešķirts Felipe Lazo, Mehiko.
 
2001. gada 26. jūnija patents US-6251372 B1, kas piešķirts uzņēmumam
Procter & Gamble par nepatīkamas mutes dobuma elpas novēršanas
līdzekļa tirdzniecību.
 
US-4851222 patents, datēts ar 1989. gada 25. jūliju, izsniegts Oxo par kaulu
smadzeņu reģenerācijas produkta tirdzniecību. Fenomenāli!
 
1988. gada 2. aprīļa patents US-4737307 par produkta laišanu tirgū, lai
apkarotu baktērijas, sēnītes un vīrusus ādas slimību gadījumos.

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. gada 2. marta patents US-4317814, kas piešķirts Felipe Lazo no
Meksikas par medikamenta komercializāciju ādas apdegumu ārstēšanai.
 
1993. gada 12. oktobra patents US-5252343, kas piešķirts uzņēmumam Alcide
par produkta laišanu tirgū bakteriālu infekciju, jo īpaši mastīta, profilaksei
un ārstēšanai, izmantojot līdz 1000 ppm hlora dioksīda.
 
Patents US-5877222 AIDS izraisītas demences ārstēšanai.
 
Patenti US-8029826B2 un US-7105183B2, abi attiecas uz neirodeģeneratīvo
slimību ārstēšanu.
 
Ungārijā Budapeštas Tehnoloģiju un ekonomikas universitātes zinātnieku
grupa profesora Zoltāna Noszticziusa (Zoltán Noszticzius) vadībā un Jósa
András klīnika ir izstrādājusi un patentējusi apstiprinātu bezrecepšu
medicīnisko hlora dioksīda šķīdumu (300 līdz 1200 ppm). Viņš saka: "Solumium
(hlora dioksīds) ir viens no efektīvākajiem dezinfekcijas līdzekļiem. Tas iznīcina visus
patogēnus, piemēram, baktērijas, sēnītes, vienšūņus un vīrusus, un tas viss bez kaitējuma,
nav zināmas blakusparādības. "Lietošanas jomas ir šādas: čūlas, herpes, ādas
bojājumi, atvērtas brūces, urīnpūšļa infekcijas, ādas infekcijas, sēnīšu izraisītas
ādas infekcijas, MRSA, iekaisis kakls, gingivīts, periodonta slimības, slikta
elpa, zobu sāpes, sakņu kanāli, mutes dobuma ķirurģija, lipīgas mutes
dobuma slimības, aizlikts deguns, tonsilīts, nieze, iesnas un maksts
skalošana un klizmas (Patenti: EP2069232; US-8512671; CN101605720).
 
Šis patentu saraksts nebūt nav pilnīgs. Lūdzu, nosūtiet mums vairāk patentu, ja
atrodat kādu no tiem.
 
Fakti:
- Saites uz patentu specifikācijām mājaslapā
- Solumium, bezrecepšu zāles ar hlora dioksīdu
- Hlora dioksīda kā vietējā antiseptiķa izpēte
 

4.6.4 ASV armija: MMS pret Ebolas vīrusu ir veiksmīga!
 
Pasaulē aktīvā Johnson & Johnson grupa ar ClorDiSys Systems
meitasuzņēmuma starpniecību tirgo uz hlora dioksīdu balstītu patentu telpu un
medicīnas iekārtu dezinfekcijai.
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ASV armijas tīmekļa vietnē www.army.mil aktīvā viela hlora dioksīds ir
aprakstīta šādi:
"Hlora dioksīds ir dzeltenzaļa gāze ar vāju smaržu, kas līdzīga hlora balinātājam,
bet citādi tā ir pavisam atšķirīga. " Aha, tātad, ja jūs varat pelnīt naudu, jūs
ļoti labi zināt atšķirību starp hlora dioksīdu un hlora balinātāju!
 
"ClorDiSys ar lepnumu palīdz cīnīties pret Ebolas izplatību Āfrikā," teica ClorDiSys
Systems tehnoloģiju vadītājs Marks Čarneskis.
 
"Hlora dioksīds ir plaša spektra biocīds, kas iznīcina sporas, baktērijas, vīrusus un sēnītes.
Līdz šim nav atklāts neviens patogēns, kas būtu rezistents pret ClO2. Tā ir
efektīvi izmantota pret baktēriju sporām, kuras ir daudz grūtāk iznīcināt nekā tādus
vīrusus kā Ebolas vīruss," ziņo Dr. Kristofers Dūna (Dr. Christopher Doona).
 
Tātad, tagad atkal Džima Humbla būtiskais jautājums: ja hlora dioksīds var
droši nogalināt visus šos mikrobus ārpus organisma - jā, pat Ebolas vīrusa
ierosinātāju - kāpēc tas pats nevarētu notikt arī ķermeņa ūdenī (t. i., asins
plazmā un starpsistenciālajā šķidrumā)? Viens Āfrikas ārsts no mūsu globālās
MMS ģimenes jau diezgan veiksmīgi strādā, lai ārstētu Ebolas vīrusu
slimniekus. Tomēr, lai viņu aizsargātu, mēs pagaidām neminēsim ne viņa
vārdu, ne atrašanās vietu.
 
Fakti:
- ASV armija: hlora dioksīds pret Ebolas vīrusu
- Uzņēmums ChlorDiSys
 

4.6.5 Dubultstandarts "hlorēta vistas gaļa
 
No vienas puses, MMS un hlora dioksīds plašsaziņas līdzekļos tiek pasniegts kā
kaut kas ļoti toksisks un bīstams. No otras puses, vienu un to pašu vielu līdz
debesīm slavē gan viens un tas pats Federālais riska novērtēšanas birojs, gan
viens un tas pats televīzijas kanāls, atkarībā no tā, kāds tobrīd ir propagandas
mērķis.
 
Daudziem patērētājiem hlorēta vistas gaļa ir būtisks emocionāls elements
diskusijā par TTIP brīvās tirdzniecības nolīgumu starp ES un ASV. Konteksts:
ASV veselus cāļus vai mājputnu gaļas daļas pēdējā posmā pirms iepakošanas/
sasaldēšanas parasti iegremdē hlora dioksīda šķīdumā un tādējādi rūpīgi
sterilizē. Līdz ar TTIP nolīgumu šo gaļu būs atļauts pārdot arī ES, kas līdz šim



kopš 1997. gada bija aizliegts. Hlora dioksīds ES jau sen ir apstiprināts kā
konservants ar numuru E926. Lai bruģētu ceļu ASV, ARD izmanto
acīmredzamus dubultstandartus.
 
Kad runa ir par veselības ārstēšanu ar MMS, saskaņā ar Džima Humbla (Jim
Humble) teikto, izejviela nātrija hlorīts vai aktīvā viela hlora dioksīds ir
"toksisks hlora balinātājs", kas rada briesmīgu apdraudējumu dzīvībai un
veselībai (ARD Kontraste). Tomēr, ja ASV šo pašu vielu izmanto mājputnu
sterilizācijai, daži no tiem pašiem ekspertiem un iestādēm tiek aicināti apliecināt
šīs vielas nekaitīgumu (ARD ziņojums).
 
Pēc tam ar ASV saistītie REPORTERS liek BfR ekspertam Ellerbroekam no tā
paša Federālā riska novērtēšanas biroja izteikt aicinājumu arī Vācijā mājputnu
produktus apstrādāt ar hlora dioksīdu - tas ir tas pats institūts, kas tik stingri
brīdina pret MMS. Arī citi zinātnieki, piemēram, Berlīnes Brīvās universitātes
Gaļas higiēnas un tehnoloģijas institūta vadītājs Reinhards Friess un
Hanoveres Veterinārmedicīnas universitātes epidemiologs Tomass Blaha,
norāda uz nepārprotamām priekšrocībām un atbalsta šādu mājputnu gaļas
produktu apstrādi.
 
Taču visiem trim apgalvojumiem ir kopīgs tas, ka tajos apzināti tiek runāts tikai
par "apstrādi ar hlora savienojumiem" un "mājputnu apstrādi ar hloru". Tomēr
tīrs hlors un lielākā daļa hlora savienojumu ir ļoti toksiski vai rada apšaubāmus
savienojumus. Faktiski izmantotā aktīvā viela, proti, nātrija hlorīts vai hlora
dioksīds, šeit apzināti nav skaidri minēta, lai MMS un Co.
 
Kā mēs varam izskaidrot muļķīgam patērētājam, ka ar hlora dioksīdu
apstrādātus pārtikas produktus, piemēram, mājputnu gaļu vai dzeramo ūdeni,
var ēst bez bažām un ka peldbaseinos var peldēties ar hlora dioksīdu apstrādātā
ūdenī bez bažām, ja patiesībā tas ir "toksisks hlora balinātājs"? Kāpēc tas pats
līdzeklis, kas izrādījies tik efektīvs un netoksisks ārpus organisma, būtu
neefektīvs un toksisks ķermeņa iekšienē? Katrs no neskaitāmajiem oficiālajiem
pētījumiem par hlora dioksīdu līdz šim ir izrādījies vēl viens arguments par
labu MMS.
 
Patiesībā es uzskatu, ka mājputnu gaļas apstrāde ar hlora dioksīdu ir saprātīga
un nekaitīga, jo katra piektā vista kautuvē un līdz ar to arī lielveikalā ir inficēta
ar salmonellu. 2013. gada janvārī žurnāls ZDF Zoom pat konstatēja, ka
lielākajā daļā lielveikalu produktu ir bīstami pret antibiotikām rezistenti MRSA
mikrobi. Dīvaini, ka neviens eksperts neaicina ievērot īpašu piesardzību vai



higiēnu, apstrādājot šos piesārņotos produktus privātās mājsaimniecībās, kad
runa ir tieši par patērētāju aizsardzību. Cepta, cepta vai vārīta vistas gaļa
noteikti nesatur baktērijas. Bet kā ir ar nazi vai, piemēram, ar virtuves dēlīti?
Mūsu MMS padomos mēs parādām, kā, piemēram, ar MMS/CDS palīdzību jūs
varat padarīt griešanas dēļus, nažus un virtuves sūkļus pilnīgi brīvus no
mikrobiem.
 
Fakti:
- Riska novērtēšanas federālā biroja (BfR) brīdinājums
- BfR attiecībā uz hlorētu vistas gaļu
- Labā ass: Hlora tilbīte - Gada putns
- Der standard.at: Nāk hlorēta vista, kas lido
- ARD politiskais žurnāls Report Mainca: Hlorēti cāļi nav neveselīgāki
- BUND brīdina: mikrobi tītara gaļā



5. MMS padomi atpūtai, mājsaimniecībai un
brīvdienām
5.1 MMS Padoms Nr. 1: Pelējums mājās
 
Daudz biežāk, nekā domājat, atklāta vai slēpta pelējuma invāzija dzīvojamās
telpās ir daudzu nepanesību, alerģiju un citu slimību izraisītājs. Pelējumu var
izraisīt mitra mūra dēļ, ko izraisa nepareiza ārējā izolācija vai pat nepareizi
ventilācijas paradumi. Pelējuma sēnītes un sporas parasti nerada problēmas
hlora dioksīdam. Ir divi pieteikšanās veidi.
 
No vienas puses, attiecīgo telpu var dezinficēt ar hlora dioksīda fumigāciju.
Šim nolūkam ir piemērota tikai klasiskā MMS, jo tikai tā aktivācijas laikā izraisa
spēcīgu gāzes veidošanos. Atkarībā no telpas lieluma stikla trauciņā tiek
aktivizēti 30 līdz 40 MMS pilieni, bet ūdens netiek pievienots. Tā vietā reakcija
var notikt pilnībā.
 
Novietojiet šo paplāti istabas vidū, aizveriet logus, durvis un citas spraugas un
vairākas stundas (vēlams uz nakti) dezinficējiet telpu. Šī metode droši iznīcina
ne tikai pelējumu un pelējuma sporas redzamajās vietās, bet arī tās, kas atrodas
gaisā. Beigās šķīdums ir dzidrs, hlora dioksīds ir izgaismots un sadalījies.
 
Uzmanību: fumigācijas laikā šajā telpā nedrīkst atrasties cilvēki vai dzīvnieki!
Lai gan lielākā daļa hlora dioksīda pēc fumigācijas jau ir sadalījusies, telpa
vispirms ir kārtīgi jāizvēdina, lai būtu droša.
 
No otras puses, pelējuma vietas var apsmidzināt ar aktivizētu MMS vai CDS
šķīdumu, tīru vai, piemēram, atšķaidītu 1:10 ar ūdeni, izmantojot
izsmidzināšanas pudeli. Nepieciešamības gadījumā tā piedāvā apvienot abas
procedūras vienu pēc otras.
 



Citas piemērošanas jomas
 
dezinficēt slimnīcu telpas.
Ja kāds no ģimenes locekļiem slimo ar lipīgu slimību, var būt lietderīgi
slimnieka istabu dezinficēt ar dūmiem, tādējādi dezinficējot slimnieka istabu
starp slimībām un pēc tam, kad slimība ir pārvarēta. Tas ir iespējams
pasākums, lai novērstu citu ģimenes locekļu inficēšanos.
 
Neitralizē spēcīgas smakas
Baktērijām noārdot organiskos materiālus, rodas ļoti nepatīkama, asa smaka, jo
īpaši, ja telpā ilgāku laiku ir glabājies dzīvnieku līķis vai cilvēka līķis. Arī šajā
gadījumā telpu fumigācija ir ļoti efektīva, un telpā atkal nav smakas un tā ir
pilnībā sterilizēta.



5.2. MMS padoms Nr. 2: ledusskapja, automašīnas un
telpu dezinfekcija
 
Šo padomu es saņēmu no paša Džima. Apmācību laikā viņš uzaicināja mani uz
savu mazo dzīvokli Barahonā, Dominikānas Republikā, un pastāstīja, ka viņam
ir ļoti praktisks MMS padoms. Man acis iedegās, gaidot pavisam jaunu
padomu, kā vēl ātrāk izskaust tādas dzīvībai bīstamas slimības kā vēzis. Tā
vietā viņš gribēja man paskaidrot, kā viņš sterilizē savu ledusskapi ar MMS.
 
Sākumā biju vīlies, bet šis padoms izrādījās liels panākums manos MMS
semināros. Pēc Džima teiktā, baktērijas no reiz apgāztiem vai sapuvušiem
pārtikas produktiem bieži pāriet uz tikko uzglabātajiem, kuru derīguma termiņš
tad nav tik ilgs. Šie mikroorganismi var būt bīstami arī jūsu veselībai. Turklāt
viņš bija pārāk slinks, lai vispirms rūpīgi iztīrītu mikrobu ledusskapi un pēc tam
noslaucītu mitru, jo īpaši tāpēc, ka bieži vien mikrobus šeit vienkārši berzē.
Lūk, padoms:
 
Aktivizējiet 10 līdz 15 pilienus klasiskā MMS stikla bļodā, nepievienojiet ūdeni
un uz nakti ievietojiet bļodu ledusskapī. Paveikts! Pagaidiet, pagaidiet,
pagaidiet. Kā ir ar ledusskapja saturu? Neuztraucieties, ar to nekas nenotiks.
Hlora dioksīda gāze piepilda visu telpu un sterilizē visas ledusskapja virsmas -
pat augļus, dārzeņus, gaļu utt., neatstājot nekādus bojājumus uz pārtikas
produktiem. Nākamajā dienā šķīdums bļodā ir kristāldzidrs, un ledusskapis ir
pilnībā sterilizēts.
 
Viss hlora dioksīds parasti tiek izgaismots un pēc tam arī sadalās. Aktivētā
MMS atliekas, kas vairs nav nepieciešamas, Dr. Andreas Kalcker labprāt
ievieto stikla pudelē, atstājot vāciņu atvērtu. Viņš ievieto pudeli ledusskapī, tā
nodrošina atšķirībā no iepriekš minētās vienreizējās sterilizācijas pastāvīgu lēnu
nepārtrauktu ledusskapja sterilizāciju vairāku dienu laikā. Tāpēc jums nekad
vairs nebūs sapuvuši augļi vai dārzeņi, tā vietā tie vienkārši izžūst un lēni
novīst. Vienīgais ledusskapja saturs, kas faktiski var tikt bojāts, ir dārgi speciālie
sieri ar baktēriju vai sēnīšu pārklājumu.
 
Citas piemērošanas jomas
 
Sterilizēt automašīnu/gaisa kondicionieri
Kādā brīdī kondensācijas ūdens, kas atrodas ventilācijas šļūtenēs un
automašīnas gaisa kondicionēšanas sistēmas kondensatorā, ir piesārņots, un,



ieslēdzot ventilāciju, automašīnā rodas nepatīkama smaka.
 
Turklāt, piemēram, suņu īpašniekiem bieži ir problēma, ka automašīna, īpaši
auto sēdekļi, ir smirdīgi. To izraisa organisko vielu, piemēram, siekalu,
bakteriāla sadalīšanās. Garāžas piedāvā vismaz gaisa kondicionēšanas un
ventilācijas cauruļu sterilizāciju par aptuveni 70 eiro. Šeit ir padoms, kā to
izdarīt par 5 centiem:
 
Stikla trauciņā iepiliniet aptuveni 15 līdz 20 pilienus klasiskā MMS un
novietojiet to kāju nodalījuma priekšpusē. Tagad pārslēdziet ventilatoru uz
augstāko līmeni un iestatiet ventilāciju tā, lai netiktu iesūkts ārējais gaiss, bet
tikai no iekštelpām (iestatiet ventilatoru uz recirkulāciju, nevis uz svaiga gaisa
iesūkšanu).
 
Tagad aizveriet visus logus un durvis un ļaujiet hlora dioksīda gāzei cirkulēt
automašīnā apmēram 15-20 minūtes. Tā kā pilnībā ieslēgts pūtējs var jutīgi
izskalot automašīnas akumulatoru, var atstāt motoru ieslēgtu uz īsu laiku. Tad
tas viss nav obligāti jādara dzīvojamā ielā. Tā kā šo procedūru veic reti, tad,
manuprāt, ar mūsdienu modernajiem dzinējiem tukšgaitas izplūdes gāzu
ietekme uz vidi ir nenozīmīga.
 
Uzmanību: fumigācijas laikā automašīnā nedrīkst atrasties cilvēki vai
dzīvnieki! Pēc tam automašīna drošības labad ir kārtīgi jāizvēdina.



5.3 MMS padoms Nr. 3: brīvdienu glābējs (CDS
izsmidzinātāja pudele)
 
Viena slimība var sabojāt visu jūsu pelnīto atvaļinājumu. Saskaņā ar PVO
datiem lielāko daļu caurejas slimību brīvdienās izraisa piesārņots dzeramais
ūdens. Turklāt ir infekcijas, ar kurām var inficēties, piemēram, ar bojātu vai
piesārņotu pārtiku un inficētām brūcēm.
 
MMS kopienā ir mūsu universālais problēmu risinātājs - CDS izsmidzinātāja
pudele. Jau 10 ml stikla pudelīte ar smidzināšanas galviņu (pieejama pie dažiem
piegādātājiem kā dozēšanas palīglīdzeklis vai komplekts), un brīvdienas ir
saglabātas.
 
MMS:
Aktivizējiet 6 līdz 15 pilienus tieši 10 ml stikla pudelītē un pārējo daļu uzpiliniet
ar ūdeni.
 
vai
 
CDS/CDSplus:
Ielejiet 2 līdz 5 ml gatavā dzeltenā šķīduma stikla pudelē un pārējo ielejiet
ūdenī.
 
Tagad šo maisījumu var nēsāt līdzi rokassomiņā līdz pat 14 dienām bez
atdzesēšanas. Izsmidzināšanas galviņa neļauj hlora dioksīda gāzei izplūst pārāk
ātri. Jo augstāka temperatūra, jo lielāku devu var izmantot.
 
Procedūra atvaļinājuma laikā:
- Sagatavojiet šo aerosola pudeli tieši pirms brīvdienām.
- Iepakojiet MMS komplektu vai aktivizēto CDSplus futrālī.
- Izsmidzinātāju var pārvadāt lidmašīnā rokas bagāžā, kas atrodas
  caurspīdīgs maisiņš, jo saturs ir mazāks par 100 ml.
 
Piezīmes:
Lielākajā daļā no turpmāk minētajām pielietošanas jomām būtībā nav nozīmes,
vai šķīdums tiek ražots ar MMS vai CDS, jo tiek izsmidzināta ūdens migla ar
izšķīdušu hlora dioksīdu, nevis tīra un tāpēc, iespējams, bīstama hlora dioksīda
gāze! Ar MMS iegūtais šķīdums ir tikai pH skābs un lielākos daudzumos var
viegli ietekmēt tekstilizstrādājumus (nedaudz atkarīgs no atšķaidījuma!).



 
Iespējamie lietojumi:
 
1. tualetes uz kuģa
Lidmašīnā ir pieejamas tikai trīs līdz četras tualetes, kurās var atrasties līdz pat
400 cilvēku. Attiecīgi higiēnas situācija. 1 līdz 2 izsmidzinājumi uz durvju
rokturiem un tualetes poda vāka atrisina problēmu dažu sekunžu laikā.
 
2. slimi ceļabiedri
Blakus jums lidmašīnā vai autobusā sēž kāds, kurš ir saaukstējies, pastāvīgi
šķauda un tādējādi izplata savas baktērijas gaisā. Jūs jau iztēlojaties, kā
atvaļinājuma laikā pavadāt visu savu laiku, rāpot pa aptiekām, lai iegādātos
zāles pret klepu un saaukstēšanos, kamēr pārējie dodas jaukos ceļojumos.
Izsmidziniet 1 līdz 2 triecienus augstu gaisā. Ir pierādīts, ka tas sterilizē gaisu.
Varat arī ieelpot šo izsmidzināmo miglīti, lai jūsu elpošanas sistēma atkal būtu
brīva no baktērijām. Neuztraucieties, tas ir hlora dioksīda šķīduma aerosols,
nevis tīra hlora dioksīda gāze, tāpēc tas ir drošs!
 
3. sagaidīšanas dzēriens
Pēc ierašanās viesnīcā tiek piedāvāts sagaidīšanas dzēriens. Tas bieži vien ir
labi, bet ledus gabaliņi parasti nav. Lielākā daļa ledus kauliņu mašīnu ir pilnīgi
nekaitīgas. 1 līdz 2 izsmidzinām stikla glāzē, īsu brīdi pagaidiet - arī šo
problēmu var viegli apiet.
 
4. viesnīcas numuri/vannas istabas
No TV reportāžām mēs zinām, ka vannas istabas viesnīcās izskatās virspusēji
tīras. Tomēr UV gaismā bieži vien ir redzams, ka mikrobi ir tikai ieberzti.
Tāpēc izsmidziniet tualetes poda vākus, izlietnes un veidgabalus, pagaidiet īsu
brīdi un pēc tam noskalojiet vai noslaukiet. Jūsu atvaļinājuma laikā jums jau ir
piemērota vannas istaba.
 
5. viesnīcas istabā ir pelējums
Valstīs ar augstu mitruma līmeni viesnīcu numuri, dīvāni vai gultas bieži vien
smaržo pēc sinepju smaržas. Tas norāda uz augstu mikrobu slodzi, jo smakas
gandrīz vienmēr rodas baktēriju pūšanas procesu dēļ. Arī šajā gadījumā var
noderēt daži izsmidzinājumi. Ja tā ir visa telpa, būtu lietderīgi veikt telpas
fumigāciju, kā minēts iepriekšējos MMS padomos. Tas darbojas tikai ar klasisko
MMS.
 
6. gaisa kondicionieris



Karstajās brīvdienu valstīs vienmēr tiek izmantoti arī gaisa kondicionieri. Tā kā
siltais gaiss var pārnest vairāk mitruma nekā aukstais, šajās ierīcēs veidojas
kondensāts. Laika gaitā tie mēdz dīgt, tāpēc gaisa kondicionieris un tā padeves
līnijas var pastāvīgi piesārņot telpu ar mikrobiem. Vēl viena mūsu
izsmidzināšanas pudeles pielietojuma joma.
 
7. pārtika/dzeramais ūdens
Ceļā uz tirgu vai kalnos var nākties paļauties uz dzeramo ūdeni no avotiem, kas
nav droši. Augļi un dārzeņi siltajās zemēs arī var pārnēsāt A hepatītu. Arī šajā
gadījumā daži izsmidzinājumi dzeramajā ūdenī vai uz augļiem/dārzeņiem
nodrošinās, ka jūs varat turpināt baudīt brīvdienas.
 
8. brūču dezinfekcija
Ja pludmalē iegriezies par gliemežnīcu vai guvis brūci pārgājienā, vari to
izsmidzināt un izvairīties no brūces infekcijas.
 
9. ķermeņa un mutes aromāts
Ja brīvdienās spontāni satiekat kādu jauku vīrieti, varat palielināt savas izredzes
gūt panākumus, apsmidzinot ķermeni ar CDS. Sviedri smaržo tikai tad, kad
baktērijas uz ādas tos pārvērš sviesta skābi. Nav baktēriju - nav ķermeņa
smakas! Tas Džimam Dominikānas Republikā bija lieliski noderējis.
Izsmidziniet arī dažus pilienus mutē un ļaujiet tai iesūkties starp zobiem uz
minūti vai divām ar siekalām. Jau tagad jūsu ceļā uz daudzsološu randiņu vairs
nebūs kaitinoša slikta elpa. Neuztraucieties, dārgās dāmas, hlora dioksīda
smarža pilnībā izzūd dažu minūšu laikā pēc abām lietošanas reizēm.
 
10. saindēšanās ar pārtiku, ko izraisījušas bojātas zivis vai gliemji.
Saindēšanās ar pārtikas produktiem, ko izraisījušas sliktas zivis vai gliemji, ir
dzīvībai bīstama. Man pašai reiz bija gandrīz nedēļu ilga nepārtraukta vemšana
un caureja. Tajā laikā man vēl nebija MMS. Dr. Andreass Kalkers pats šādā
situācijā lietoja 6 aktivizētus MMS pilienus un pēc tam divas reizes katru
stundu. Tad visas sūdzības apstājās, un organisms uzvarēja šajā superinfekcijā.
 
Es zinu, ka pārmērīga higiēna var padarīt jutīgu un slimu. Tas reiz tika
pārspīlēti savākts viss, kur MMS var veikt nozīmīgu palīdzību brīvdienās. Katrs
var izvēlēties no šī spektra to, kas viņam patīk. Varbūt jūs varat izdomāt vēl
kādas interesantas iespējas. Palīdziet uzlabot šo ieguldījumu!



5.4 MMS padoms Nr. 4: Biofilmas vannas istabā, tualetē
un virtuvē
 
Mums ir priekšstats, ka baktērijas peld atsevišķi un vairojas. Patiesībā baktērijas
bieži vien dzīvo kolonijās un ap savu koloniju veido aizsargājošu gļotu slāni
(biofilmu). Tas padara baktērijas izturīgas un aizsargātas pret ļoti nelabvēlīgiem
robežstāvokļiem, piemēram, vides pH vērtību.
 
Šī biofilma arī aizsargā tās no ārpuses no citiem apdraudējumiem, piemēram,
daudziem biocīdiem vai antibiotikām, un nodrošina labākos dzīves apstākļus to
augšanai no iekšpuses. Piemēram, virtuvēs un vannas istabās šīs biofilmas var
būt redzamas kā sarkanīgi vai melni plankumi uz flīžu šuvēm vai tajās. Tomēr
šīs biofilmas veidojas arī ūdens tvertnēs, ūdens filtros, caurulēs, ledusskapja
notekcaurulē vai uz vienmēr mitrā virtuves sūkļa. Hlora dioksīdam
salīdzinājumā ar daudziem citiem biocīdiem ir ļoti īpašas īpašības:
 
Hlora dioksīds var ļoti ātri iekļūt biofilmās un pilnībā tās izšķīdināt.
 
Tas nozīmē, ka baktērijas ir neaizsargātas pret hlora dioksīdu un tiek pilnībā
iznīcinātas. Šo efektu izmanto, piemēram, alus darītavās un piena pārstrādes
uzņēmumos. Tur caurules un tvertnes regulāri skalo ar hlora dioksīdu un
tādējādi dezinficē.
 
Līdzīgi arī slimību izraisītāji cilvēku un dzīvnieku organismā veido biofilmas, lai
aizsargātu savas kolonijas. Iespējams, šī hlora dioksīda īpašība papildus
spēcīgajam oksidējošajam spēkam ir izskaidrojums ātrai un pamatīgai
dezinficējošai iedarbībai organismā. Ar antibiotikām būtu jālieto aizvien
lielākas devas, lai izkļūtu cauri šai biofilmai, un tad vēl būtu jācīnās ar baktēriju
pielāgošanās spēju, jo tās mutācijas ceļā izstrādā rezistenci. Par laimi, hlora
dioksīds atrisina šīs problēmas.
 



Instrukcijas:
Vienkārši sagatavojiet MMS/CDS izsmidzināšanas pudelīti saskaņā ar MMS 3.
padomu un izsmidziniet biofilmu vairākas reizes ik pēc desmit minūtēm un
ļaujiet tai iedarboties, līdz to var viegli noskalot.
 

5.5 MMS padoms Nr. 5: atjaunot DMSO tīrību
 
DMSO bieži tiek pārdots tīrs (aptuveni 99,9 % tīrības pakāpe). Ja tas tiek
uzglabāts ilgāku laiku, tas var piesaistīt mitrumu un tādējādi arī ūdeni. Parasti
mēs zinām tikai veidus, kā kaut ko atšķaidīt. Lai šķidrumus atkal koncentrētu
augstāk, mēs patiesībā zinām tikai vārot.
 
Mēs nevaram to piemērot DMSO, jo tas sagrautu ķīmisko struktūru. Taču mēs
varam viegli izmantot vienu DMSO īpašību: DMSO kļūst kristālisks, ja
temperatūra ir zemāka par 18 grādiem, un tādējādi kļūst ciets, jo īpaši, ja to
piegādā ziemas mēnešos. Tagad, ja uz nakti ieliekam DMSO pudeli ledusskapī,
DMSO iekšpusē kļūst ciets, bet ūdens ledusskapja temperatūrā vēl nesasalst un
nosēžas virsū. Tagad mēs vienkārši izlejam atdalīto ūdeni un aizveram pudeli.
Tad mēs ieliekam DMSO pudeli siltumā vai uzsildām to siltā ūdens vannā (bez
mikroviļņu krāsns!). Ar šo vienkāršo procedūru mēs atkal palielinājām DMSO
koncentrāciju gandrīz līdz simts procentiem.



5.6 MMS uzgalis Nr. 6: DMSO rētas šķīdums
(saskaņā ar Dr. Hartmuta Fišera (Dr. Hartmut Fischer), www.pranatu.de)
 
Šo brīnišķīgo padomu sniedz DMSO speciālists Dr. Hartmuts Fišers. Pat
gadiem vecas rētas pēc traumām un operācijām var gandrīz pilnībā izzust.
Šķiet, ka DMSO kaut kā iedarbojas uz šūnu atjaunošanos, lai atjaunotu veco
šūnu struktūru un kārtību. DMSO var arī labot DNS bojājumus, piemēram,
radiācijas radītos bojājumus, un to vajadzētu turēt pa rokai kā neatliekamu
līdzekli jebkuras staru terapijas gadījumā.
 
Rētas šķīduma sajaukšana:
Vispirms 1 litrā ūdens izšķīdina 35 gramus magnija hlorīda. Pēc tam
izsmidzinātāja vai pilinātāja pudeli (skatīt pie piegādes avotiem) līdz pusei piepilda
ar DMSO un pievieno 2 ampulas prokaīna. Piepildiet šo maisījumu ar iepriekš
minēto magnija ūdeni, līdz pudele ir pilna. DMSO nedrīkst nonākt saskarē ar
plastmasām! Šķidrumu pārnešanai no ampulām vislabāk ir izmantot šļirci ar
kanulu. Tad uzglabājiet šo šķīdumu tumsā! Šim maisījumam nepieciešama 100
ml stikla pudele!
 
Rētas šķīduma lietošana:
Ja labi panes, reizi dienā ar to bagātīgi samitriniet rētas (ar vates tamponu vai
pirkstu) un ļaujiet iedarboties ilgu laiku, pirms atkal uzvelciet drēbes.
 
Vienkārši saglabājiet atlikušo magnija ūdeni vai ik dienas izdzeriet pilnu glāzi,
atšķaidītu dzērienā. Tas ir lielisks līdzeklis asinsvadu attīrīšanai.
 
Starp citu: katram cilvēkam ir rēta: pie nabas pogas. No savas pieredzes varu
tikai teikt, ka tas var izraisīt arī ļoti intensīvus garīgos un garīgos procesus.
Tāpēc apgulieties, atsegiet nabas daļu, piliniet, aizveriet acis un baudiet!
 
Piegādes avoti:
sk. www.mms-seminar.com sadaļā "Piegādes avoti".
- Magnija hlorīds, DMSO un dozēšanas komplekts (šļirce un pilinātāja
pudelīte), 2 gab Prokaīna paskoneurāls, 2 %, 5 ml ampulas (aptieka).



6. secinājumi
Pamatojoties uz iesniegtajiem faktiem, pētījumiem un klīniskās pieredzes
ziņojumiem, var izdarīt pārliecinošu secinājumu:
 

- Hlora dioksīdu nedrīkst sajaukt ar tīru hloru vai pat hlora
balinātāju!

 
- Hlora dioksīds nav toksisks un nav kancerogēns!

- Tā galu galā sadalās ūdenī, skābeklī un parastajā sālī.

- Hlora dioksīds ir labākais baktēriju iznīcinātājs uz šīs planētas!

- Hlora dioksīda šķīdumu perorāla lietošana ir
nav zināmas vai ilgstošas blakusparādības!

- Hlora dioksīds nav mutagēns un nekaitē pēcnācējiem!

- Atsevišķas devas saskaņā ar Džima Humbla MMS lietošanas
protokoliem ir drošas! (EPA pētījums)

- MMS lietojumprogrammas žurnālu ilgums saskaņā ar Jim
Humble ir drošībā! (PVO pētījums)

- Hlora dioksīdam ir plaša pozitīva ietekme uz veselību
Ietekme uz ķermeni!

- Hlora dioksīds cita starpā veiksmīgi iedarbojas arī pret malāriju,
HIV/AIDS un pat Ebola!

- Ir apzināta nepatiesa nomelnošanas kampaņa, kas vērsta pret
MMS plašsaziņas līdzekļos!

- MMS vajadzētu būt katrā mājsaimniecībā, lai būtu gatavi krīzes
situācijām.
ir noliktavā.

Turklāt tagad ir izstrādāti tādi MMS uzlabojumi kā pH neitrāls CDS vai
CDSplus. Tie ir hlora dioksīda šķīdumi, kuros neprofesionāļiem vairs nav



jārīkojas ar augstākas koncentrācijas ķīmiskām vielām. Tādējādi ir lielā mērā
novērsti nepareizas apstrādes radīti apdraudējumi.



Turklāt tagad ir izstrādāti tādi MMS uzlabojumi kā pH neitrāls CDS vai
CDSplus. Tie ir hlora dioksīda šķīdumi, kuros neprofesionāļiem vairs nav
jārīkojas ar augstākas koncentrācijas ķīmiskām vielām. Tādējādi ir lielā mērā
novērsti nepareizas apstrādes radīti apdraudējumi.
 
Vai nu dzejnieku un domātāju zemē vairs nav kvalitatīvas, uz pamatīgiem
pētījumiem balstītas žurnālistikas, vai arī apzināti un tīši tiek radīts nepatiess
priekšstats par hlora dioksīdu. Svarīgu patiesības daļu noklusēšana man
noteikti ir pielīdzināma apzinātai meliem. Mans jautājums ir: "Cui bono? "
Kam tas ir izdevīgi? Sekojiet naudas pēdām, un jūs atradīsiet vainīgos!
 
Galīgo secinājumu katrs var izdarīt pats par sevi. Pamatojoties uz
pārbaudāmiem faktiem un avotiem, es šeit sniedzu savu personīgo
kopsavilkumu. MMS ir ļoti daudzpusīga, un tā var ātri un efektīvi palīdzēt no
vienkāršām infekcijām līdz pat dzīvībai bīstamām slimībām, piemēram,
malārija, asins saindēšanās (sepse), saindēšanās ar pārtiku, MRSA infekcija,
AIDS/HIV, malārija, tropu drudzis, SARS, cūku gripa, Ebola, vēzis un
diabēts, vai arī tai ir potenciāls to darīt. Tas ir tik interesants kā antibiotiku
aizstājējs, jo droši nogalina arī pret antibiotikām rezistentus mutējušus
mikrobus un neatstāj bojājumus zarnu florā. MMS var aizsargāt pret zināmiem
un, visticamāk, nākotnē nezināmiem mikroorganismiem, kuri, domājams, var
izraisīt pandēmijas, t. i., pasaules mēroga epidēmijas.
 
Tomēr lielākā priekšrocība, iespējams, ir tā, ka ļoti daudzi cilvēki var vienkārši
lietot MMS uz labu laimi zināmu un nezināmu slimību ārstēšanai, jo nav
zināmi nopietni akūti vai neatgriezeniski bojājumi, uzņemot hlora dioksīdu
iekšķīgi, izmantojot ieteiktos protokolus, preparātus un devas.
 
Neraugoties uz šo iespaidīgo iedarbību, MMS man nav panaceja. Es neticu, ka
kaut kas tāds eksistē tīri fiziskā līmenī. Es vienmēr saku: MMS nodrošina jums
dzīves laiku un dzīves kvalitāti. Jums vajadzētu izmantot šo laiku, lai atrastu
savas slimības garīgos cēloņus un tos izšķīdinātu. Pretējā gadījumā jūs lietojat
vai ļaunprātīgi izmantojat MMS kā parastās zāles, -tikai simptomu mazināšanai
un nomākšanai. Taču tikai patiesā cēloņa ārstēšana ļauj rast pastāvīgu
risinājumu vai pilnībā izveseļoties. Tāpēc es šeit atsaucos uz tīmekļa
semināriem un e-grāmatām Back2Balance un Back2Health ar jauniem veidiem,
kā atgūt fizisko un garīgo līdzsvaru.
 
Grāmatā Back2Balance es parādīju piecus galvenos ceļus (piemēram, pārskābes
un sārņu veidošanās), kas var izraisīt saindēšanos vai trūkuma simptomus



organismā. Par laimi, jūs varat arī mainīt visus šos ceļus un tādējādi atrast ceļu
atpakaļ uz līdzsvaru. Back2Health ir mūsdienīgas, ātras un efektīvas metodes,
kas ļauj izsekot un izšķīdināt traumas, bailes, fobijas, neirozes, psihozes, kā arī
tādus jautājumus kā vainas apziņa, kauns, skumjas un piedošana garīgā un
emocionālā līmenī. Tikai ar visām šīm zināšanām un tehnikām, pēc manas
pieredzes, ir iespējams gūt visaptverošu priekšstatu par veselību un slimību.
 

6.1 MMS semināri un darbsemināri
 
Tikmēr es vairs nerīkoju MMS seminārus un darbseminārus. Tā vietā es esmu
ierakstījis septiņu stundu garu vebināru, un tas ir pieejams bez maksas tīmekļa
vietnē www.mms-seminar.com. Kopā ar šo bezmaksas grāmatu un simtiem
pieredzes videoklipu daudzās valodās ar to vajadzētu pietikt, lai kalpotu pat
viszvērīgākajiem MMS interesentiem. Lūdzu, pierakstieties biļetenam turpat un
abonējiet manu telegram kanālu vācu valodā AKASHA.TV.
 
Šim nolūkam es alternatīvi organizēšu AKASHA kongresu
BACK2HEALTH. Vairāk informācijas var uzzināt vietnē www.akasha-
congress.com!



6.2 MMS tīmekļa semināri
 
Lai turpinātu izplatīt šīs aizraujošās dziedināšanas zināšanas, tiek rīkoti arī
MMS tīmekļa semināri. Tie ir tiešsaistē ierakstīti videoklipi ar tādu pašu saturu
kā divu dienu MMS semināri. Tādējādi ikviens var ietaupīt izmaksas par
braucienu, nakšņošanu, ēdināšanu un ieejas maksu MMS seminārā uz vietas.
Tāpat vairs nav plānošanas vai telpisko problēmu. Sāciet MMS tīmekļa
semināru, kad vēlaties un kur vēlaties, un atkārtojiet interesantas daļas tik bieži,
cik vēlaties. Es arī ietaupu ceļa, izmitināšanas, telpu nomas un daļēji arī šādu
pasākumu reklamēšanas izmaksas un labprāt nododu tās jums, piedāvājot
ievērojami samazinātas MMS tīmekļa semināru cenas. Ja jūs joprojām
novērtējat personīgās tikšanās priekšrocības, jūs, protams, esat laipni aicināti uz
maniem AKASHA kongresa BACK2HEALTH pasākumiem uz vietas.
 

6.3 Personīgais padoms
 
No semināru pieredzes es nevarēju izvairīties no holistiska skatījuma uz
veselību. Lai gan, no vienas puses, var būt nepieciešami pasākumi fiziskajā
līmenī, piemēram, MMS lietošana, ir nepieciešams arī strādāt ar slimību
izraisošajām problēmām garīgajā un emocionālajā līmenī. Dažas no garīgi
emocionālajām tehnikām, piemēram, auras attīrīšana, Power-Light (sava veida
Reiki bez ierobežojumiem) un CQM (ķīniešu kvantu metode pēc Gabrieles
Ekerta), es personīgi esmu apguvis un pielietojis brīvprātīgajiem ar ļoti
interesantiem rezultātiem. Laika gaitā mana tehnika "3 soļi atpakaļ" ir
veidojusies, apvienojot šīs tehnikas un dažus jaunus elementus. Es piedāvāju
šīs individuālās sesijas, kad vien rodas tāda iespēja, un lūdzu, lai pierakstās tikai
tie cilvēki, kuriem šie jautājumi ir aktuāli vai kuriem es esmu tuvs. Pirmajā reizē
es pamatā veicu auras attīrīšanu un dažas citas lietas, piemēram, atjaunoju
saikni ar dvēseli. Šī atmoda, pēc manas pieredzes, ir pamats. Tad cilvēki ir
daudz stabilāki, un CQM un citas garīgās tehnikas darbojas ātrāk un efektīvāk
vai arī bieži vien vairs nav nepieciešamas. Šī sākotnējā sesija var ilgt no
pusotras līdz trīs stundām un tiek veikta uz ziedojuma pamata. Pēc tam jums
nevajadzētu uzņemties daudz vairāk. Līdz šim 99 procentos gadījumu šī ir
vienīgā sesija, jo ar visiem pārējiem jautājumiem jums vajadzētu spēt tikt galā
pašiem. Garīgā dziedināšana nav apstiprināta medicīniskā metode, un es
nevaru iepriekš apsolīt nekādu efektu. Tas vienmēr notiek tik daudz, cik atļauj
jūsu dvēsele. Turklāt es neko neārstēju, bet palīdzu jums pašiem sevi izārstēt.



 

6.4 Jaunā MMS platforma
 
Tīmekļa vietnes www.mms-seminar.com funkcionalitāte ir ievērojami
paplašināta. Pēc reģistrācijas, izmantojot e-pasta adresi vai vienkārši Facebook
kontu, jums ir pieejamas daudzas bezmaksas informācijas iespējas par MMS un
citiem alternatīviem līdzekļiem un metodēm. Bez šīs e-grāmatas varat bez
maksas noskatīties MMS ievadsemināru, lasīt MMS jaunumus vai apmainīties
ar informāciju ar citiem lietotājiem. Turklāt jums ir pieejams aktuālais saraksts
ar grāmatām un piegādes avotiem, kā arī pastāvīgi augošā pieredzes datu bāze.
Papildus šiem bezmaksas piedāvājumiem par maksu ir pieejami arī tīmekļa
semināri un e-grāmatas par citām holistiskām veselības tēmām.
 

6.5 Nekādu aicinājumu ziedot vairs nav!
 
Šī grāmata tikai informē par alternatīviem līdzekļiem un metodēm. Tā mērķis ir
sniegt cerību cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga palīdzība, un parādīt viņiem veidus,
kā atkal uzņemties atbildību par sevi. Visa šī informācija ir apkopota vairāku
gadu garumā ar lielu mīlestību, laiku, izmaksām un personīgo darbu, un šeit tā
tiek sniegta jums lielākoties bez maksas.
 
Ja šīs zināšanas ir kaut kādā veidā palīdzējušas jums, jūsu ģimenei, jūsu
draugiem un paziņām vai jūsu mājdzīvniekiem, tad arī jūs varat atbalstīt
alternatīvās dziedniecības zināšanu izplatīšanu kopumā vai jo īpaši Džima
Humble kustības darbību visā pasaulē.
 
UPDATE: Man ir apturēti visi Paypal konti, un man ir uz mūžu liegts
izmantot šo banku, kas nekad nav bijusi banka. Man arī Ing-Diba konts tika
slēgts uzreiz pēc pirmā ziedojuma. Andreas Kalcker un Kerri Rivera var
dziedāt vienu dziesmu. Šeit jūs varat redzēt, cik ļoti tumšā puse baidās no
vienkāršās patiesības par hlora dioksīdu.
 
Šī iemesla dēļ es atturējos no jebkādiem naudas ziedojumiem!
Patiesība atradīs arī jūsu ceļu!
 

6.6 Mums ir vajadzīga arī jūsu palīdzība!
 



Tulkojumi
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc zināšanas par alternatīvajiem līdzekļiem
un metodēm bieži vien ir vietējas, ir valodas barjera. Ja jūs runājat vairākās
valodās un vēlaties, lai šīs e-grāmatas saturs būtu pieejams cilvēkiem citās
valodās, lūdzu, palīdziet man iztulkot vai rediģēt šo grāmatu. Prioritāte man ir
tulkojumi angļu, spāņu, portugāļu, turku un franču valodās. Taču arī citas
valodas ir ļoti gaidītas.
 
Izplatīšana
Ļoti daudzi cilvēki joprojām nav dzirdējuši par šajā grāmatā sniegtajām
zināšanām. Runājiet par MMS un nosūtiet šo e-grāmatu pa e-pastu. Palīdziet
izplatīt šīs zināšanas visur, piemēram, darbā, klubā, citās platformās un
sociālajos tīklos.
 
Parādiet kopienas garu un dodiet savu ieguldījumu kopējā labuma veicināšanā!



6.7 Jim Humble piezīmes
 
"Daudziem no jums arī ir radies iespaids, ka šajā pasaulē daudz kas notiek
nepareizi. Tā ir taisnība, un mūsu laikos tas pat pastiprināsies. Sena cīņa starp
diviem labā un ļaunā pirmpoliem tuvojas kulminācijai. Pravietotais tā sauktais
"zelta laikmets" nenāks pats no sevis. Neviens augstāks spēks, piemēram,
eņģeļi, enerģētiskas būtnes vai citplanētieši, kuru eksistenci es negribu noliegt,
nenāks mūs glābt.
 
Tas ir mūsu pašu darbs. Tāpēc jūs tagad atrodaties šeit. Tāpēc uzņemieties
atbildību par sevi, savu dzīvi, veselību un vidi. Vispirms attīriet sevi fiziskā un
garīgā līmenī.
 
Tad veidojiet kontaktus ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem un atcerieties, kāds ir
jūsu patiesais uzdevums. Šī pēdējā lielā izšķirošā cīņa netiks uzvarēta ne ar
kādiem ieročiem, ne arī no ārpuses. Lai to panāktu, jums ir jāiedziļinās sevī un
jāatzīst un jāpieņem, ka šajā Visumā nav lielāka spēka par jums. MMS nav
beigas, tas ir tikai sākums..."
 
(Fragmenti no intervijas ar Džimu Humblu Meksikā, 2014. gada decembris).
 
- BEIGAS -
 
 



Par autoru
 
 

Dipl.-Ing. Ali Erhan - mašīnbūves inženieris un IT konsultants, kurš
nonāca pie alternatīvām ārstniecības metodēm, pateicoties savām ciešanām.
Veiksmīga MMS pašārstēšanās un trenera apmācība kopā ar atklājēju Džimu
Humblu personīgi parādīja viņam viņa turpmāko ceļu. Kā pašnodarbināts
semināru vadītājs viņš jau gadiem ilgi vāc vakara seminārus un praktiskas
nodarbības par tēmu "Ārstēšana ar MMS?" vāciski runājošās valstīs. Šeit jūs
varat uzzināt visu par Džimu Humble, viņa atklājumu, MMS jeb hlora dioksīda
darbības veidu un pielietojumu.

 
Tādējādi tiek kritiski norādītas ne tikai MMS iespējas, bet arī riski un

blakusparādības, kā arī ierobežojumi, kas ievērojami pārsniedz līdz šim
zināmās publikācijas. Turklāt viņš sīki apraksta jaunākos sasniegumus,
piemēram, daudz labāk panesamo un pH neitrālo CDS (hlora dioksīda
šķīdumu). Viņam ir svarīgi atkal stiprināt katra indivīda personīgo atbildību un
sniegt holistisku priekšstatu par veselību un saslimšanas procesu.
 
 
... un mēs kļūstam arvien vairāk un vairāk!
 
 
 
Atbilde ir 42.
Mīlestība ir atbilde!
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