


Vindecarea cu MMS?
 

Tratamente cu dioxid de clor
conform lui Jim Humble

 
Ing. Ali Erhan

 
 
 
 
 
 

Versiunea 5.57
 



Copyright © Ali Erhan, 2021
Toate drepturile rezervate.

ISBN:
ISBN-13:

 
 



Recunoștințe
 

Îi mulțumesc Creatorului meu pentru tot ceea ce mi-a fost dat și pentru tot
ceea ce mi-a fost luat. Mulțumesc pentru ființa mea. Le mulțumesc părinților
mei pentru o copilărie protejată. Întotdeauna au vrut ca eu să fiu doctor. Acum
am devenit un fel de inginer de sănătate. Îi mulțumesc lui Jim Humble pentru
că a dat o nouă direcție vieții mele. Le mulțumesc tuturor așa-zișilor mei
"dușmani" și celor care mi-au stat în cale. Datorită vouă am reușit să mă
dezvolt și să devin ceea ce sunt astăzi. Vă mulțumesc!

 
 

Eroi ai omenirii
 

Mulți oameni au plătit un preț personal ridicat pentru cercetarea, dezvoltarea,
aplicarea și diseminarea remediilor și metodelor alternative. Și-au pierdut
locurile de muncă, reputația, averile, casele, familiile, libertatea, sănătatea, iar
unii chiar viața.
 
Cu toate acestea, cei mai mulți dintre ei au continuat să le reprezinte opiniile și
interesele până la sfârșit. Unele nume îmi vin imediat în minte, alți pionieri au
fost activi într-o perioadă în care nu exista un internet care să disemineze
descoperirile lor sau persecuțiile și suprimarea lor. Prin urmare, ar fi nedrept să
menționăm aici doar câteva nume în mod explicit și să le evidențiem.
 
Ce i-a împins pe toți acești oameni să continue în ciuda persecuțiilor și
amenințărilor? Empatie și caritate! În genul: "Știu ceva care poate ajuta mulți
oameni să își aline suferința sau să îi salveze de la o moarte prematură și nu pot
dormi liniștit până când întreaga lume nu va afla cel puțin despre această
posibilitate. «
 
Din acest motiv, astfel de oameni sunt pentru mine eroi ai umanității și ai
omenirii. Noi și generațiile următoare le datorăm mult acestor pionieri și, prin
urmare, ar trebui să ne amintim mai des de ei!
 



CUPRINS
 

RECUNOȘTINȚE

EROI AI OMENIRII

DECLARAȚII DE VINDECARE, DEZMINȚIRE ȘI LICENȚE

PREFAȚĂ

1. VINDECAREA CU MMS?
1.1 Medicina convențională și responsabilitatea personală

1.2 Ce este MMS?

1.3 Cum funcționează MMS?

1.4 Riscuri și efecte secundare

1.5 Interacțiuni și contraindicații

1.6 Prezentare generală a pieței produselor de dioxid de clor

1.6.1 Prima etapă de dezvoltare: MMS clasic

1.6.2 A doua etapă de dezvoltare: soluții CDS gata de u�lizare

1.6.2.1 NOU: Ampulele CDSpure® Ampule

1.6.3. Proceduri care nu mai sunt recomandate

1.6.4 A treia etapă de dezvoltare: CDSplus®- CDS durabil și stabil

1.6.5. Compararea produselor de dioxid de clor

1.6.6 Când trebuie să iau ce?

1.6.7 Rapoarte de primă experiență cu CDSplus

1.6.8. MMS pentru pregă�rea pentru situații de criză

1.6.9 Surse de produse de apă potabilă

1.6.10 Aver�smente importante



1.7 Alte ajutoare

1.7.1. MMS2 - Hipoclorit de calciu

1.7.2. Înlocuitor MMS2 pe bază de hipoclorit de sodiu

1.7.3. Amplificator ac�v DMSO

1.7.4 Zeolit și bentonită

1.8 Protocoale externe ale aplicației MMS

1.8.1 Clă�rile de gură

1.8.2 Băi de picioare și băi complete

1.8.3. Sacul de gaz MMS

1.8.4. Picături pentru ochi, urechi și nas

1.8.5 Clisme intes�nale și vaginale

1.9 Protocoalele interne ale aplicației MMS

1.9.1 Protocolul MMS-1000/1000+

1.9.2 Protocolul CDS-1000 /CDS-101

1.9.3.Protocolul CDS 115 (protocolul dengue)

1.9.4. Protocolul 5/5-100 (protocol intensiv)

1.9.5. Protocolul 2000 (MMS1 + MMS2)

1.9.6. Protocolul 3000 (MMS1 + DMSO extern)

1.9.7 Protocol 4000

1.9.8. Protocolul privind malaria

1.9.9.9. Protocolul 6+6 al Clarei (tratament de șoc)

1.9.10. Injecții CDI cu dioxid de clor IM/IV

1.10 Întrebări frecvente despre MMS - Întrebări și răspunsuri

2. SUCCESELE MMS LA OM
2.1 MMS și cancerul



2.2 MMS și boala Alzheimer, boala Parkinson și demența

2.3 MMS în tulburările psihice, burn-out și depresie

2.4 MMS și au�smul

2.5 MMS și excesul de greutate / efectul yo-yo

2.6 MMS și diabetul

2.7 MMS și malaria

2.8 MMS și gripa

2.9 Vaccinări periculoase

2.10 Lista bolilor cu succese MMS

2.11 CDS și pandemia Corona

3 SUCCESE MMS CU ANIMALE
3.1 Protocoale pentru animale mici

3.2 Protocoale pentru pisici și câini de talie mică

3.3 Protocoale pentru câini de talie medie și mare

3.4 Protocoale pentru cai

3.5 Protocoale pentru rumegătoare

3.6 Medic veterinar convins de dioxidul de clor

4. MMS MEDIA BAITING
4.1. Acuzația că MMS este un înălbitor de clor toxic

4.2. Afirmația că MMS este ineficientă

4.2.1 Studiul privind malaria din Uganda

4.2.2. U�lizarea clinică a dioxiclorului

4.2.3 Clorit de sodiu aprobat de UE ca medicament

4.2.4 Succesele în domeniul HIV/SIDA

4.3. Acuzația că MMS este pur și simplu o sursă de bani



4.4. Acuzația lui Jim Humble și a scientologiei

4.5 Acuzația Biserica Genesis II

4.6 Întrebări adresate mass-mediei - eficiența MMS

4.6.1 Unde sunt rapoartele privind dioxiclorul?

4.6.2 MMS împotriva ALS aprobat în UE!

4.6.4 SUA-Armata: MMS împotriva Ebola a avut succes!

4.6.5 Dublu standard "pui clorurat".

5. SFATURI MMS PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER,
GOSPODĂRIE ȘI SĂRBĂTORI
5.1 Sfatul MMS nr. 1: Mucegai în casă

5.2 MMS-Tip nr. 2: Dezinfectarea frigiderului, a mașinii și a camerelor

5.3 Sfatul MMS nr. 3: Economisitorul de vacanțe (s�cla de spray CDS)

5.4 Sfatul MMS nr. 4: Biofilme în baie, WC și bucătărie

5.5 Sfat MMS nr. 5: Restabilirea purității DMSO

5.6 Vârful MMS nr. 6: soluție de cicatrice DMSO

6. CONCLUZIE
6.1 Seminare și ateliere de lucru ale SMM

6.2 Webinarii MMS

6.3 Consiliere personală

6.4 Noua pla�ormă MMS

6.5 Nu mai facem apel la donații!

6.6 Avem nevoie și de ajutorul tău!

6.7 Observații ale lui Jim Humble

DESPRE AUTOR
 



Declarații de vindecare, dezmințire și licențe
 
Informațiile din această carte, din cartea electronică, de pe site-urile noastre
web sau din cadrul seminariilor și atelierelor noastre sunt oferite doar în scop
informativ și nu reprezintă un remediu sau un substitut pentru un tratament
medical. Riscul asociat cu un diagnostic sau un tratament incorect poate fi
redus doar prin consultarea unor profesioniști din domeniul medical. Terapia,
diagnosticarea și tratamentul bolilor sunt rezervate prin lege exclusiv medicilor,
practicienilor alternativi și psihoterapeuților.
 
În cazul în care pe paginile noastre sau în cadrul evenimentelor noastre sunt
menționate indicații, doze sau aplicații ale anumitor proceduri, nu ne asumăm
nicio responsabilitate pentru eventualele intenții sau proceduri medicale.
Utilizatorul este sfătuit să consulte specialiștii enumerați mai sus pentru a
stabili dacă orientările și recomandările se aplică în cazul său specific. Orice
aplicare, dozare sau terapie este întotdeauna pe răspunderea și riscul
utilizatorului.
 
Conținutul cărții/ cărții electronice/ ofertei online
Autorul/lector Dipl.-Ing. Ali Erhan nu este medic sau practician alternativ, ci
inginer mecanic și specialist IT. El vă prezintă în această carte, e-book, în
seminariile și atelierele sale un rezumat al literaturii și declarații din cursul său
personal de formare a formatorilor MMS cu descoperitorul MMS, Jim
Humble.
 
În plus, în această carte au fost incluse informații din interviuri cu, printre alții,
Dr. Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Leo Koehof și Dr. med. Antje Oswald,
precum și cercetări suplimentare. Toate acestea ar trebui să vă servească, în
calitate de ființă liberă și autodeterminată, doar ca informații pentru o acțiune
responsabilă. Autorul/catedra nu face recomandări nimănui să facă sau să se
abțină de la a face anumite lucruri. Autorul/catedrașul nu a descoperit sau găsit
el însuși niciun remediu -sau metodă și nu a tratat pe nimeni în afară de el
însuși.
 
Autorul/cursantul nu este răspunzător pentru niciun fel de daune rezultate din
aplicarea metodelor descrise aici, în special pentru îmbunătățirea sau
deteriorarea stării dumneavoastră de sănătate. Aceste publicații și evenimente
servesc doar la discutarea și diseminarea unor cunoștințe fascinante de
vindecare. Autorul își rezervă dreptul de a nu fi responsabil pentru actualitatea,
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corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Prin
urmare, cererile de răspundere privind daunele cauzate de utilizarea
informațiilor furnizate, inclusiv orice fel de informații incomplete sau
incorecte, vor fi respinse.
 
Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare și avertismentele, precum și fișele
cu date de securitate ale agenților menționați. Toate ofertele pot fi modificate
și nu sunt obligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica,
de a completa sau de a șterge părți ale paginilor sau întreaga ofertă fără anunț
separat sau de a înceta temporar sau definitiv publicarea.
 
Referințe și legături
În cazul trimiterilor directe sau indirecte la site-uri web externe (hyperlink-uri)
care se află în afara domeniului de responsabilitate al autorului, obligația de
răspundere ar intra în vigoare numai dacă autorul a avut cunoștință de conținut
și dacă ar fi fost posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil pentru el să
împiedice utilizarea în cazul unui conținut ilegal. Prin prezenta, autorul declară
în mod expres că, la momentul creării linkurilor, nu a fost identificat niciun
conținut ilegal pe paginile legate.
 
Autorul nu are nicio influență asupra designului actual și viitor, a conținutului
sau a autorului paginilor legate. Prin urmare, acesta se distanțează în mod
expres de toate conținuturile tuturor paginilor legate care au fost modificate
după stabilirea legăturii. Această declarație este valabilă pentru toate legăturile
și trimiterile stabilite în cadrul propriei oferte de internet, precum și pentru
intrările externe în cărți de oaspeți, forumuri de discuții, directoare de legături,
liste de discuții create de autor și în toate celelalte forme de baze de date la al
căror conținut este posibil accesul extern în scris.
 
Pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru daune, care
se dezvoltă din utilizarea sau Nichtnutzung de astfel de informații prezentate,
numai ofertantul de partea, la care se face referire, este responsabil în special
că, care se referă peste stânga la publicația respectivă numai.
 
Dreptul de autor și dreptul mărcilor comerciale
Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor pentru imaginile, grafica,
documentele sonore, secvențele video și textele utilizate în toate publicațiile. În
plus, se străduiește să utilizeze imagini, grafică, documente sonore, secvențe
video și texte create de el însuși sau să recurgă la grafică, documente sonore,
secvențe video și texte fără licență.



 
Toate mărcile și mărcile comerciale menționate în cadrul cărții electronice sau
al ofertei pe internet și, dacă este cazul, protejate de terți, sunt supuse fără
restricții prevederilor legislației în vigoare privind mărcile comerciale și
drepturilor de proprietate ale proprietarilor înregistrați. Simpla menționare a
unei mărci nu înseamnă că aceasta nu este protejată de drepturile unor terți!
Drepturile de autor pentru obiectele publicate create de autorul însuși rămân
exclusiv la autorul paginilor. Orice reproducere sau utilizare comercială a
obiectelor, cum ar fi diagrame, sunete sau texte în alte publicații electronice sau
tipărite nu este permisă fără acordul autorului.
 
Valabilitatea juridică a prezentei declarații de renunțare la răspundere
Această clauză de renunțare la răspundere trebuie considerată ca făcând parte
din cărțile, cărțile electronice și publicațiile de internet la care ați fost trimis. În
cazul în care anumite secțiuni sau termeni individuali din această declarație nu
sunt legali sau corecți, conținutul sau valabilitatea celorlalte părți nu sunt
influențate de acest fapt.
 
Licențe ale versiunii gratuite și ale versiunii complete cu plată
Autorul a decis să pună la dispoziția comunității cartea integrală, în mod
gratuit, sub formă de carte electronică. Versiunea completă este disponibilă
pentru descărcare în format PDF sau pe platformele obișnuite de cărți
electronice și conține toate datele importante, rețete actuale și protocoale de
aplicare, precum și riscurile și efectele secundare ale MMS.
 
În plus, veți găsi informații interesante despre MMS, dintre care unele nu au
mai fost publicate în cărți până acum. Puteți vedea în cuprins dacă există și
subiecte interesante pentru dumneavoastră. Versiunea integrală este
disponibilă și în versiune tipărită cu copertă tare sau moale și pe toate
platformele de cărți electronice pentru dispozitive mobile. Cu versiunea
practică a cărții electronice, aveți întotdeauna la îndemână toate cunoștințele
practice despre MMS pe smartphone-ul sau tableta PC, de exemplu în timpul
călătoriilor sau în vacanță.
 
Drepturile de autor pentru conținutul acestei cărți sunt deținute de autorul
Dipl.-Ing. Ali Erhan. Cu toate acestea, sunteți liber să transmiteți cartea
electronică, de exemplu prin e-mail, prin descărcare sau ca versiune tipărită în
scopuri private, la câte persoane iubitoare doriți, cu condiția ca nimic să nu fie
eliminat, adăugat sau modificat. Distribuția trebuie să fie întotdeauna gratuită și
necondiționată. Distribuirea versiunii complete plătite ca versiune tipărită este



rezervată exclusiv autorului. Se aplică exclusiv drepturile platformelor de
distribuție respective.
 
Lista surselor și literatura de specialitate
Toate afirmațiile din această carte se bazează pe studii, publicații sau alte
declarații verificabile ale unor terțe părți. Pe pagina web www.mms-
seminar.com puteți viziona gratuit și seminarul web de aproape șapte ore
"Healing with MMS?". Acolo veți găsi la fiecare sfârșit de capitol, la rubrica
"fapte", atât link-ul direct, cât și un link către o versiune arhivată.
 
 
 
ATENȚIE: Traduceri
Această carte a fost scrisă inițial în limba germană. Acesta a fost apoi tradus
automat în mai multe limbi, pe care le puteți descărca online de pe platforma
www.mms-seminar.com. Puteți recunoaște întotdeauna versiunile corectate
manual prin adăugarea literei R la versiune, de exemplu, versiunea 5.5.7-R. În
cazul în care traducerea automată este necurată, incorectă sau înșelătoare,
autorul este exonerat de orice răspundere de orice fel. Vă rugăm să verificați
pasajele în litigiu în celelalte limbi sau în limba originală. Dacă sunteți foarte
versat în limbi străine, vă invit să obțineți versiunea Word de la mine și să
faceți singur corecturile.
 

 



Prefață
 
Aplicațiile MMS pentru oameni și animale devin din ce în ce mai populare.
Motivat de propriile succese, MMS este adesea recomandat și altora. Astfel, tot
mai multe persoane interesate vin la MMS. Aceștia au atunci o mare sete de
cunoaștere. Din nefericire, informațiile vechi și noi despre aplicațiile MMS
circulă una lângă alta pe internet și se contrazic parțial. Unele protocoale de
aplicare vechi sunt dozate prea mult și duc mai repede la efecte secundare
neplăcute care pot fi evitate.
 
De aceea, Jim Humble recomandă în mod explicit să nu folosiți vechile
protocoale din prima sa carte The Breakthrough! În cadrul seminariilor
mele, observ adesea că începătorii lucrează cu aceste protocoale complet
depășite, nu au succes sau au un succes redus cu ele și renunță prematur din
cauza frustrării. Din nefericire, există, de asemenea, multe site-uri web cu
aceste informații MMS depășite. Prin urmare, această carte sau carte
electronică își propune să aducă rapid și cuprinzător atât pe cei mai vechi, cât
și pe cei nou-veniți, la curent cu stadiul actual al cunoștințelor despre familia
MMS din întreaga lume. Așadar, dacă ați primit această carte electronică de la
prieteni sau cunoștințe, verificați întotdeauna la www.mms-seminar.com
dacă aveți și dvs. cea mai recentă versiune și descărcați-o gratuit dacă este
necesar.
 
Fiecare nouă versiune se dezvoltă și conține noi capitole cu noțiuni de bază
sau noi rapoarte de experiență MMS pentru aplicații în domeniul sănătății
oamenilor și animalelor. În plus, cresc și sfaturile practice pentru utilizarea
produselor cu dioxid de clor în casă, în grădină și în vacanță. În plus, fiecare
nouă versiune conține corecturi de erori și extinderi ale capitolelor publicate
anterior.
 
Această carte a fost compilată foarte meticulos în ani de muncă minuțioasă și
este rezultatul unei comunități, familia MMS din întreaga lume. Ajutați-ne
contribuind cu o critică constructivă, rapoarte de experiență semnificative sau
chiar noi sfaturi MMS!
 
Pentru toți nou-veniții, vă rog să studiați cu atenție prezentarea generală a
pieței produselor de dioxid de clor, a protocoalelor de activare și de aplicare a
acestora. Aici se fac cele mai frecvente greșeli. Aplicațiile cu MMS sau dioxid
de clor nu sunt potrivite pentru a efectua imediat autotratamente cu o privire
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superficială în carte. Dacă știți ce faceți, vă stau la dispoziție posibilități de
nebănuit cu această substanță activă versatilă, dar și neplăcut mirositoare și
gustoasă.
 
Îți doresc vindecare pe toate planurile, conform voinței și planului tău
sufletesc!
 
HeartLight
Ali Erhan al tău
 
... și suntem din ce în ce mai mulți!
 
 
 



Prefață 2020
 
Anul 2020 a adus o mare bulversare pentru întreaga omenire. Dintr-o dată,
sănătatea tuturor locuitorilor acestei planete a fost aparent amenințată de un
agent patogen numit Covid-19. Acest agent patogen din familia virusurilor
corona a declanșat o pandemie aproape simultan cu prima sa apariție. Nu
vreau să intru aici în bătălia finală dintre bine și rău care se desfășoară în fundal
și nici în motivele politice ale agitatorilor individuali - alți autori pot face cu
siguranță mai bine acest lucru. Din câte știu eu, este o pandemie planificată cu
cel puțin doi agenți patogeni periculoși diferiți.
 
În primul val, Europa pare să fi primit aproape numai varianta inofensivă. În
acest caz, pandemia s-a răspândit mai mult prin intermediul exagerărilor
mediatice extreme, al testelor PCR nepotrivite pentru diagnosticare și al
restricțiilor excesive asupra vieții de zi cu zi. În schimb, din alte părți ale lumii,
cum ar fi Bolivia și Mexic, au fost raportate lucruri șocante cu totul diferite.
Aici, potrivit lui Andreas Kalcker, oamenii infectați și medicii mureau cu miile
ca muștele. Se spune că nici măcar măștile speciale pentru medici nu au oferit
protecție. Doar în această situație de criză, cu amenințarea mortală a propriei
vieți, unii medici și-au amintit de numeroasele conferințe ale lui Andreas
Kalcker în America de Sud pe tema MMS/CDS/dioxid de clor. L-au
contactat, apoi au luat-o pe cale orală și foarte mulți au supraviețuit bolii grave.
Acum, presiunea suferinței a fost atât de mare încât tot mai mulți medici au
folosit CDS și succesele s-au răspândit ca un foc de paie. Acest lucru a dus
chiar atât de departe încât, potrivit lui Andreas Kalcker, CDS a fost aprobat în
grabă prin lege în Bolivia pentru tratamentul pacienților cu Covid 19. Ca
urmare, rata mortalității pacienților a fost redusă de la peste 90% la mai puțin
de 4% în doar două luni.
 
Soluțiile de dioxid de clor sunt acum produse în cantități mari de către
universitățile din Bolivia și sunt distribuite populației și clinicilor, în cea mai
mare parte gratuit. Spre sfârșitul anului 2020, Andreas Kalcker a raportat că
există acum o asociație medicală internațională care reunește aproape 4.000 de
medici din peste 20 de țări și că au fost raportate peste 140.000 de tratamente
de succes la bolnavii de Covid 19. După patru zile de tratament oral, toți
pacienții nu mai prezentau simptome și erau în afara pericolului de moarte.
Faptul că, cel mai probabil, nu ați auzit niciodată de acest lucru în mass-media
spune multe despre industria farmaceutică, mass-media și politica și agendele
lor. Există un remediu simplu, ieftin, sigur, extrem de eficient și fiabil pentru



cea mai gravă amenințare la adresa umanității, aici, cu MMS/CDS, iar aceste
cunoștințe sunt răspândite foarte încet.

Deveniți un erou! Salvează vieți! Nu trebuie să fii doctor sau vindecător. Tot ce
trebuie să faceți este să trimiteți această carte la cât mai mulți prieteni și
cunoștințe. Dacă și ei fac la fel, aceste informații vor găsi în cele din urmă o
persoană care poate fi ajutată să se salveze de la o moarte iminentă și/sau să-și
reducă suferința! Apoi, va trebui să vă mulțumească pentru asta. Aceasta a fost
unitatea mea de peste nouă ani. Am fost atacat pentru asta, denunțat și am
avut pierderi economice considerabile. Dar asta mă motivează și în ziua de azi.
Am încredere că veți face ceea ce trebuie.



1. Vindecarea cu MMS?
 
Aceasta este versiunea completă V5.5.7 a cărții/e-book Vindecarea cu MMS?
Puteți recunoaște întotdeauna versiunile corectate manual ale traducerilor prin
adăugarea literei R la versiune, de exemplu, versiunea 5.5.7-R.
 
Oprește-te! Înainte de a citi mai departe, verificați mai întâi dacă aveți cea mai
recentă versiune. Puteți oricând să descărcați gratuit cea mai recentă versiune
în format PDF la adresa www.mms-seminar.com. Versiunile tipărite și cărțile
electronice pentru Apple, Google Android și Amazon Kindle sunt, de
asemenea, mereu actualizate și legate acolo. Nu este obligatoriu, dar dacă vă
înscrieți la buletinul informativ de acolo, veți primi întotdeauna ultima versiune
și cele mai recente informații la timp.
 

1.1 Medicina convențională și responsabilitatea
personală
 
Pentru mine, medicina ortodoxă modernă are astăzi două fețe. Fața dreaptă
este cea a chirurgiei și a meșteșugului. Dezvoltarea din ultimii 50 de ani a fost
destul de rapidă. Chiar și în cazul unor leziuni complexe și grave, de exemplu
în urma unui accident de mașină, funcționalitatea oaselor, articulațiilor,
tendoanelor, nervilor, vaselor de sânge și a pielii poate fi restabilită foarte des
la peste 90%. Respect! Din acest punct de vedere, mă bucur că trăiesc în ziua
de azi. Medicina de urgență și de terapie intensivă a salvat viețile a foarte mulți
oameni.
 
Din nefericire, există încă fața stângă a medicinei convenționale: încercarea
extrem de profitabilă de a trata bolile cu substanțe artificiale care nu există în
natură. Aici, timp de 50 de ani, a existat de fapt doar modelul F, fără evoluții
rapide sau descoperiri ca în chirurgie. Practic, substanțe active naturale bine
cunoscute și foarte eficiente sunt în mod deliberat denigrate, interzise de pe
piață și înlocuite cu substanțe produse în mod artificial, care au un efect redus
sau inexistent și care provoacă efecte secundare considerabile. Dar pentru că
sunt noi și artificiale, ele pot fi brevetate și astfel vândute cu marje de profit
extrem de mari (nicio altă industrie nu are marje mai mari!).
 
Din nefericire, pacientul este lăsat deoparte.
 
Î



În plus, în trecut, responsabilitatea personală era pe deplin în mâinile fiecăruia.
În ultimii 50 de ani, am fost reeducați în așa fel încât să alergăm la doctor
pentru orice lucru mărunt și să ne predăm nu numai geaca, ci și
responsabilitatea personală în sala de așteptare, la vestiar. Atunci suntem doar
în rolul mielului de sacrificiu și așteptăm cu încordare unele valori de laborator
și interpretarea lor de către medicul nostru, astfel încât acesta să ne poată
judeca soarta ulterioară.
 
Dacă trimiteți același pacient cu aceleași simptome la cinci medici diferiți, veți
primi uneori cinci diagnostice diferite și cinci sugestii de tratament diferite. De
la "operați-l imediat" la administrarea de medicamente și până la "mai întâi
mergeți acasă și observați-l o vreme", totul poate fi acolo. Este această
abordare cu adevărat solidă din punct de vedere științific? Și mai ales: unde
este repetabilitatea exactă în aplicarea acestor cunoștințe? Cu toate acestea,
acest lucru nu ar trebui să fie un reproș pentru medicul curant.
 
Posibilitățile de a influența dezvoltarea bolilor sunt mult mai complexe decât
se învață de obicei; în plus, fiecare persoană este un individ cu caracteristici
fizice foarte individuale. În plus, joacă un rol și momentul în care medicul a
fost format și ce orizont de experiență are. Dar pentru pacient înseamnă
adesea diferența dintre "piciorul oprit și piciorul pus" sau este o chestiune de
supraviețuire.
 
Între timp, efectele secundare ale medicamentelor și malpraxisul
medical reprezintă principala cauză de deces, în special în țările bogate (a
se vedea studiul Death by Medicine).
 
Prin urmare, astăzi este din nou foarte important să nu privim medicul ca pe
un semizeu în alb, ci ca pe un bun sfătuitor. În cazul în care cineva are apoi
sfatul mai multor consilieri, nu ar trebui să se lase ghidat de frică, ci de instinct,
care a sugerat terapia pe care ar dori să o aplice. Pentru că majoritatea
deceselor de pe această planetă nu sunt cauzate de cancer sau de boli
cardiovasculare, ci de boala fricii.
 
Frica te scoate din centrul tău, te dezechilibrează și îți ia puterea. Numai atunci
germenii și bolile au o șansă. De aceea primești cele mai importante două
sfaturi de supraviețuire chiar la început:
 
1. Rămâi mereu în încredere, ai încredere în instinctul tău și ascultă
ceea ce îți spune inima ta, nu subconștientul tău programat!



 
2. asumă-ți din nou responsabilitatea pentru tine și pentru corpul tău -
întărește-ți singur sănătatea prin cunoaștere!
 
Aceștia pot fi cei mai importanți pași pentru vindecarea completă și adesea
contribuie mai mult la succes decât să suporți cu reticență o terapie presupus
mai bună.
 
Fapte:
- Studiul Death by Medicine (moartea prin medicamente și tratamente)
 
Surse și bibliografie
Toate afirmațiile din această carte se bazează pe studii, publicații sau alte
declarații verificabile ale unor terțe părți. Pe site-ul www.mms-seminar.com
puteți rezerva seminarul web Vindecarea cu MMS? Acolo veți găsi pentru
fiecare sursă listată la sfârșitul unui capitol la rubrica fapte atât link-ul direct, cât
și un link către o versiune arhivată.



1.2 Ce este MMS?
 
Dioxidul de clor este cel mai puternic ucigaș de viruși și bacterii cunoscut de
omenire și este utilizat în întreaga lume de zeci de ani, printre altele, pentru
dezinfectarea completă și sigură a apei potabile. Autotratarea bolilor cu MMS,
neomologat farmaceutic, și cu dioxidul de clor, ingredientul său activ real, au
devenit cunoscute în ultimii ani în întreaga lume datorită cărților lui Jim
Humble.
 
Americanul american Jim Humble este o personalitate colorată, cu multe
profesii. După ce a lucrat ca inginer pentru NASA, printre altele, a fost
implicat în optimizarea proceselor de exploatare minieră în minele de aur. A
scris, de asemenea, mai multe cărți pe această temă. Într-o zi, se afla din nou
într-una dintre expedițiile sale la minele de aur din adâncul junglei, la cinci zile
distanță de orice civilizație, când doi dintre colegii săi s-au îmbolnăvit de
malarie. Dar cum în această zonă nu ar trebui să existe malarie, nu aveau la ei
niciun medicament calmant (nu există medicamente convenționale împotriva
malariei).
 
Așa că a făcut un inventar al obiectelor și remediilor care erau transportate și a
dat peste un agent de sterilizare a apei potabile. El a abordat problema în mod
logic, a avut o idee genială și a reușit să trateze cu succes malaria cu ajutorul
sterilizantului, așa cum a descris mai târziu în cartea sa MMS - Descoperirea.
 
De fapt, el a abordat chestiunea în stil ingineresc. Trebuie să știți că inginerii
sunt niște contemporani leneși - am voie să spun asta. Atunci când trebuie
rezolvată o problemă, inginerii încep întotdeauna prin a căuta probleme
similare, deja cunoscute, pentru a vedea dacă soluțiile deja disponibile pot fi
cumva aplicate sau adaptate la problema actuală.
 
Ideea de bază a lui Jim Humble în descoperirea MMS a fost, prin
urmare, următoarea: Există problema bine-cunoscută a apei puternic
contaminate pe care doriți să o folosiți pentru băut. Soluția care fusese deja
dezvoltată era un dezinfectant pentru apa potabilă care ucide în mod fiabil toți
agenții patogeni, chiar și în cazul apei puternic contaminate, astfel încât apa să
poată fi băută fără ezitare. Problema actuală era că angajații au contractat
malarie de la un agent patogen care îi îmbolnăvise. Corpul uman este alcătuit
din aproximativ 70 până la 80 la sută apă. Soluție logică: De ce un agent care
ucide toți germenii din apa potabilă nu ar fi capabil să ucidă germenii care



cauzează boli în apă, adică în sângele sau lichidul interstițial al unui om sau al
unui animal? Din cauza lipsei de alternative și a stării de pericol de moarte a
angajaților, teoria s-a transformat rapid în practică, iar angajații au luat pe cale
orală o soluție diluată.
 
În doar patru ore, toate simptomele malariei, până la febră și durere, au
dispărut. Câteva zile mai târziu, Jim Humble însuși s-a îmbolnăvit de malarie și
a reușit din nou să se vindece rapid cu acest remediu. Abia mai târziu a
descoperit ingredientul activ real al acestui dezinfectant, și anume dioxidul de
clor, și a folosit diverse formule pentru a-l produce din cloritul de sodiu
mineral (MMS).
 
A funcționat imediat și în mod repetat pentru malarie. Jim a răspândit aceste
cunoștințe în multe națiuni africane și a fost persecutat în mod repetat pentru
aceasta. Abia mai târziu, utilizatori din întreaga lume i-au raportat că MMS
poate fi folosit cu succes și pentru multe alte boli, cum ar fi gripa, inflamațiile
acute sau cronice ale vezicii urinare, ale gâtului, ale dinților și ale rădăcinilor
dinților, până la intoxicații alimentare și sanguine, precum și pentru ciuperci
intestinale.
 
Pe baza numeroaselor mărturii, germenii și otrăvirea par a fi cauza a mult mai
multe boli (de exemplu, cancerul și diabetul) decât cunoaște medicina
convențională. Foarte repede, oamenii s-au adunat în jurul lui Jim cu succesele
sale și o familie MMS la nivel mondial s-a dezvoltat în mod complet
nebirocratic. Din această familie fac parte nu numai laici activi, ci și numeroși
experți foarte decorați din cele mai diverse discipline. Scopul acestei mișcări
MMS la nivel mondial este de a răspândi aceste cunoștințe vindecătoare.
 
Câtă rapiditate s-a răspândit această cunoaștere și cât de mulți oameni din lume
știu acum despre MMS și îl folosesc cu succes este ilustrat aici de câteva cifre:
La sfârșitul anului 2014, familia MMS avea peste 2.051 de membri activi în 163
de baze din 110 țări. În total, 1 465 de persoane au fost instruite în utilizarea
MMS, iar în prezent există 82 de instructori MMS, dintre care eu am fost unul
dintre primii. După părerea mea, singurul lucru care poate aduce împreună atât
de mulți oameni de rase, limbi, religii și culturi atât de diferite într-un timp atât
de scurt este efectul verificabil și repetabil al MMS. În prezent există peste 18
cărți MMS numai în lumea vorbitoare de limbă germană, cu un tiraj total de
peste 300 000 de exemplare (începând cu 2014). În cadrul seminariilor și
atelierelor mele de lucru cu MMS, am întâlnit în mod regulat medici, medici
veterinari, dentiști, practicieni alternativi, farmaciști și psihoterapeuți, dar și



judecători, avocați, anchetatori criminali și patologi, alături de profani
interesați, care sunt în mare parte impresionați de logica convingătoare a celor
prezentate. Fenomenul de imaginație în masă poate fi, prin urmare, complet
exclus cu MMS.
 
Să ne întoarcem la întrebarea ce este de fapt MMS. MMS sau substanța sa
activă, dioxidul de clor, nu este pe bază de plante, nu este organică și, potrivit
lui Jim Humble, nu este nici homeopatică. De fapt, nu se încadrează deloc în
tendința actuală de a se orienta spre remedii și metode blânde și este totuși pe
deplin acceptată de tot mai mulți reprezentanți ai acestor domenii.
 
Dioxidul de clor (ClO2) este un compus chimic simplu, format dintr-un atom
de clor și doi de oxigen. Este un gaz foarte volatil, mai greu decât aerul. Prin
urmare, acesta este de obicei generat din cloritul de sodiu mineral (a nu se
confunda cu clorura de sodiu = sarea de masă) cu ajutorul unui acid activator
cu puțin timp înainte de utilizare. La temperatura camerei, este un gaz de
culoare chihlimbarie cu un miros înțepător, asemănător cu cel al clorului,
asemănător cu cel al unei piscine interioare.
 
Dar, spre deosebire de clorul pur, dioxidul de clor nu este toxic! Acest
lucru este foarte important, deoarece criticii nedrepți îl confundă în mod
deliberat cu clorul pur și toxic sau cu înălbitorul de clor. Dioxidul de clor se
descompune după un timp scurt, chiar și după utilizare, în componentele apă,
oxigen și sare comună inofensivă. Dioxidul de clor este cunoscut încă din
1811, este bine studiat în ceea ce privește efectul său de bandă largă și
inofensivitatea și este utilizat în întreaga lume, printre altele, ca agent de albire
fără clor în industria celulozei și pentru dezinfectarea produselor alimentare,
precum și pentru dezinfectarea apei potabile.
 
Așadar, Jim Humble nu a inventat nimic nou, ci doar a folosit ceva cunoscut
într-un mod diferit. Astfel, nu a trebuit să demonstreze că funcționează și nici
că este inofensiv!
 
Produsele de dezinfecție a apei potabile pe bază de dioxid de clor sunt
disponibile în mod legal pentru uz industrial și privat. Aplicațiile de sănătate
descrise aici, adică utilizarea produselor comerciale pentru dezinfectarea apei
potabile în alte scopuri, sunt realizate de fiecare pe propria răspundere.
 
Orice încercare din partea criticilor excesiv de zeloși de a interzice MMS sau
dioxidul de clor ca medicament neomologat a eșuat deja de mai multe ori la



nivelul instanțelor de judecată, deoarece există, de asemenea, multe domenii de
aplicare complet legale pentru produsele cu dioxid de clor.
 
Cu toate acestea, autoritățile, în legătură cu campaniile de defăimare din mass-
media, încearcă din nou și din nou și, conform opiniei unor avocați
specializați, parțial în mod complet ilegal, să oprească, să împiedice sau să
intimideze furnizorii. Aici, faptele accesibile publicului și verificabile ar trebui
să vă ajute să vă formați propria opinie pe această temă.



1.3 Cum funcționează MMS?
 
Dioxidul de clor, administrat pe cale orală sau prin piele, intră în organism prin
plasma sanguină - și nu, așa cum se presupune, prin globulele roșii - peste tot.
Acest lucru înseamnă că, prin MMS, avem dintr-o dată dioxid de clor ca un al
doilea sistem care poate transporta oxigenul în organism.
 
MMS sau ingredientul său activ propriu-zis, dioxidul de clor, este un oxidant,
ceea ce înseamnă că ia electroni de la partenerii săi de reacție și astfel distruge
structura biochimică a acestora. Bacteriile, ciupercile, acarienii, sporii, prionii
(ESB) și paraziții mici sunt astfel uciși în siguranță. În cazul virușilor, se pare că
oprește multiplicarea acestora prin blocarea proteinelor.
 
Este interesant de remarcat faptul că dioxidul de clor (eficacitate: 99,9999%)
dezinfectează de aproximativ o mie de ori mai bine decât, de exemplu,
binecunoscutul detergent de uz casnic Sagrotan (eficacitate 99,9%). Această
putere de curățare extrem de mare pare să aibă legătură cu faptul că o moleculă
de dioxid de clor este capabilă să ia cinci electroni de la un partener de reacție
(germeni).
 
"Dacă MMS ucide toate bacteriile, atunci da, trebuie să atace bacteriile mele
intestinale bune. " Aceasta este cea mai frecventă obiecție împotriva
consumului oral de MMS. Cu toate acestea, rapoartele de experiență
condensate arată că MMS nu dăunează florei intestinale bune, chiar și în cazul
unui consum continuu mai îndelungat. Acest lucru a fost confirmat și de către
medicul veterinar Dirk Schrader prin probe de scaun ale unui câine înainte și
după un tratament CDS.
 
Nu avem explicații dovedite științific pentru acest lucru, dar avem modele
explicative plauzibile și logice: dioxidul de clor este un oxidant. Peroxidul de
hidrogen și ozonul sunt oxidanți foarte puternici și pot distruge atât celulele
corpului, cât și bacteriile bune. Următorul oxidant mai slab este oxigenul.
Celulele corpului nostru și bacteriile noastre intestinale bune (potențial redox
de 1,45 volți) sunt capabile să își păstreze electronii în fața oxigenului, un
oxidant puternic. Această putere de a reține electroni se numește potențial
redox.
 
Altfel, fiecare respirație pe care o facem ar ucide multe mii de celule din corpul
nostru. Dioxidul de clor este un oxidant mult mai slab. Deci, dacă celulele își



pot apăra cu succes electronii împotriva unui oxidant puternic, ele pot face
acest lucru și mai mult împotriva dioxidului de clor mai slab (potențial redox
0,95 volți).
 
Este interesant faptul că majoritatea germenilor patogeni (apropo, germenii
care provoacă boli sunt adesea anaerobi și, de obicei, nu folosesc oxigenul) au
un potențial redox mai mic decât dioxidul de clor și, prin urmare, sunt atacați
primii de MMS. În protocoalele de aplicare a MMS, de obicei se recomandă
doar concentrațiile la care se păstrează flora intestinală bună.
 
Concluzie: Dioxidul de clor nu atacă celulele organismului și nici
bacteriile "bune"!
 
Citat de la Clinica Seegarten din Elveția, care folosește cu succes de ani de zile
MMS/dioxid de clor sub forma dioxychlor patentat:
 
"Dioxiclorul produce oxigen atomic (O1) la atingerea virușilor, bacteriilor și ciupercilor,
prin care membranele protectoare ale majorității microorganismelor sunt rupte (de exemplu,
în cazul virusului poliomielitei, deja la concentrația sub 1 ppm = 1 moleculă de dioxid de
clor la 1 milion de molecule de apă!) Efectul dioxiclor distruge, de asemenea, acizii ribo- și
dezoxiribonucleici eliberați, în special bazele nucleice de guanină. Acest lucru previne în mod
fiabil formarea de noi generații de microorganisme. «
 
MMS poate, de asemenea, să elimine metalele grele și alte toxine din mediul
înconjurător prin oxidare sau să le facă solubile în apă prin formarea de săruri
și astfel să le elimine prin urină. Prin urmare, are un efect dezinfectant,
detoxifiant și de eliminare a metalelor grele. În plus, pare să crească
semnificativ metabolismul total al organismului prin activarea mitocondriilor și
la nivel electric.
 
Toate procesele organismului sunt energizate și accelerate. Prin eliminarea
numeroaselor surse de inflamație și neutralizarea produselor excretoare ale
acestor germeni care ne tulbură, se ajunge la o claritate și o vigilență plăcută la
nivel mental-emoțional și permite astfel să se rezolve eventualele probleme
acumulate de mult timp în aceste domenii.
 
În multe tipuri de cancer, mitocondriile, care ard zahărul, sunt dezactivate.
Zahărul este apoi utilizat doar pentru fermentația alcoolică. Acest lucru duce,
de asemenea, la otrăvire locală severă cu toxine celulare. La fel ca în cazul
cercetărilor canadiene privind dicloroacetatul (DCA), o rudă chimică a



dioxidului de clor, dioxidul de clor poate stimula și restabili funcția
mitocondriilor, în special în acest caz. Celulele tumorale, pe de altă parte, se
sinucid, prin moarte celulară programată (apoptoză). Totuși, spre deosebire de
DCA, dioxidul de clor nu provoacă efecte secundare, cum ar fi amorțeala
picioarelor din cauza hidrogenilor activi.
 
Cele cinci efecte ale MMS/dioxidului de clor:
 

1. Uciderea prin oxidare a tuturor tipurilor de germeni patogeni
2. Eliminarea și evacuarea metalelor grele (formarea de sare)     

și toxine de mediu
3. Creșterea cifrei de afaceri electrice totale a corpului (mai multă

energie!)
4. moartea celulară programată a celulelor canceroase (apoptoză) prin

activarea mitocondriilor și oxigenul suplimentar în
celulă

5. reduce supraacidificarea organismului prin oxigen suplimentar
6. are un efect pH-selectiv! Acesta preferă să elibereze oxigenul în

organism, acolo unde este cel mai acid din punct de vedere al pH-ului.
Interesant: Oriunde există cancer, acesta are un pH acid!

7. promovează trezirea spiritualității (da, așa este, mai multe despre asta
în altă parte).
mai multe despre acest lucru în altă parte)

 
Concluzie: MMS funcționează mult mai bine și în bandă largă decât, de
exemplu, antibioticele și are un alt avantaj uriaș: MMS ucide, de asemenea,
orice germeni cu mutații genetice. Rezistențele la antibiotice, cum ar fi
răspândirea actuală a germenilor MRSA în spitale (sau pe puii congelați, de
exemplu), care pune în pericol viața, își pierd astfel teroarea.
 
Fapte:
- Cartea Vindecarea este posibilă, Dr. Andreas Kalcker
- Medicul oncolog Dr. Helmut Ehleiter
- Clinica Seegarten Elveția
- Centrul biologic pentru tumori Allgäu
- Studiu dioxychlor
- Armata americană: Dioxid de clor împotriva Ebola
- Compania ChlorDiSys



1.4 Riscuri și efecte secundare
 
Atunci când este administrat pe cale orală, dioxidul de clor nu pare să
acționeze în organism mai mult de maximum două ore.
 
Apoi se descompune în oxigen, apă și sare comună, toate componente
naturale ale sângelui.
 
Astfel, nu rămân componente reziduale, așa cum se întâmplă în cazul
medicamentelor, care trebuie să fie descompuse sau eliminate de organism.
Principalele efecte secundare pot fi greața până la vărsături și diaree în caz de
supradozaj. Acest lucru este adesea de scurtă durată. Niciuna dintre ele nu pare
să se datoreze unei intoleranțe la ingredientul activ propriu-zis, ci pur și simplu
faptului că este prea profundă.
 
Cantități mari de deșeuri reziduale de la bacteriile și ciupercile ucise plutesc
apoi în sânge și trebuie eliminate. Acest lucru declanșează o alarmă de otrăvire
în organism, iar acesta își începe programul de urgență, lăsând să iasă tot ce
este deasupra și dedesubt. În cazul MMS, este vorba doar de cloritul de sodiu
activat parțial, care se poate reactiva în stomac, în funcție de condițiile de
aciditate, timp de câteva ore și poate produce astfel dioxid de clor. Acest lucru
nu se aplică la CDS gata de utilizare sau la CDSplus® activat.
 
Potrivit Dr. Andreas Kalcker, cele câteva decese cunoscute în literatura de
specialitate în legătură cu dioxidul de clor se datorează doar inhalării unei
cantități mari de dioxid de clor gazos (de exemplu, un defect al unui sistem
tehnic) - niciun deces nu este atribuit ingestiei orale a unei soluții apoase de
dioxid de clor.
 
Pot deduce un alt efect secundar din mărturiile care mi-au fost raportate:
Erupții cutanate. Pentru unii, un proces de detoxifiere are loc probabil și prin
intermediul pielii. Acest lucru poate duce la apariția unei erupții cutanate
roșiatice, cu mâncărimi. Acest lucru este doar temporar și, până acum, s-a
vindecat întotdeauna fără leziuni permanente. Rămâne de investigat dacă sunt
cei mai mici paraziți care părăsesc organismul sau toxinele mai agresive.
 
În cadrul unui experiment pe animale, șobolanilor li s-a dat să bea 400 mg de
dioxid de clor timp de câteva săptămâni. Doza de 400 mg corespunde unei
doze de zece ori mai mare decât cea pe care ar folosi-o un om. Niciunul dintre

Î



animale nu a murit și nici nu a avut alte boli. În grupul de control fără dioxid
de clor, câteva animale au murit.
 
Astfel, consumul de dioxid de clor crește de fapt speranța de viață.
 
Deci, chiar și cu o supradoză de zece ori mai mare, nu au existat semne de
otrăvire sau de deces. Cercetătorii au fost surprinși de faptul că șobolanii chiar
au băut de bună voie soluția de dioxid de clor. Niciun șobolan nu a făcut
cancer.
 
Astfel, ingredientul activ dioxid de clor nu este nici toxic, nici
cancerigen, chiar și la un supradozaj de zece ori mai mare.
 
Mai târziu, un crescător de iepuri a administrat câtorva mii de animale 400 mg
de dioxid de clor pe o perioadă lungă de timp. Nu a existat nicio mutație și au
existat mai mulți descendenți și mai sănătoși (mai multă greutate la naștere).
 
Astfel, dioxidul de clor nu este, de asemenea, mutagen (care modifică
genele) și nu poate afecta fertilitatea.
 
Potrivit lui Andreas Kalcker, doza de 400 mg corespunde la aproximativ
patru ani de ingestie de dioxid de clor la om!
 
Fapte:
- Cartea Manualul MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Cartea MMS testată clinic
 
 
 



1.4.1 Avertismentul Oficiului Federal pentru Evaluarea
Riscurilor
 
Din motive de exhaustivitate și corectitudine, trebuie menționat, de asemenea,
că există un avertisment din partea Biroului Federal pentru Evaluarea
Riscurilor (BfR) din 02.07.2012 privind MMS.
 
Avizul nr. 025/2012 al BfR din 2 iulie 2012 (extras)
"Miracle Mineral Supplement ("MMS") este oferit spre vânzare pe internet sub
formă de soluție în două sticluțe. Potrivit unor rapoarte din străinătate, acest
produs poate afecta sănătatea consumatorilor. Au fost raportate tulburări
gastrointestinale, cum ar fi dureri abdominale, greață, vărsături și diaree, uneori
cu tulburări de tensiune arterială și pierderi considerabile de lichide. Contactul
direct cu soluția gata de utilizare nediluată sau amestecată incorect poate duce
la iritarea pielii și a mucoaselor și chiar la arsuri chimice. Între timp, și în
Germania au devenit cunoscute cazuri individuale de efecte nedorite după
consumul de "MMS". O parte a ofertelor conține referiri la faptul că acest
mijloc poate servi la dezinfectarea apei. Pe unele site-uri web, susținătorii
utilizării "MMS" subliniază posibilitatea unei administrări orale a produsului.
BfR recomandă cu fermitate împotriva ingerării și utilizării "Miracle Mineral
Supplement" ("MMS") (...)"
 
Dacă citiți acest avertisment în detaliu, veți observa următoarele: Deși între
timp mai mult de un milion de persoane din Germania cunosc MMS și îl
folosesc de ani de zile (începând cu 2014), acest birou nu a considerat că sunt
necesare investigații proprii. Se citează doar avertismente din străinătate. De
fapt, toate țările citează doar avertismentul FDA (Federal Drug
Administration) americană, care, de exemplu, nu vede până acum nicio
problemă în autorizarea Aspartamului, care dăunează grav sănătății. Așadar,
nivelul de amenințare nu poate fi atât de ridicat dacă nu se efectuează
investigații proprii. În acest avertisment
 
- niciun deces
- nu există situații care pun viața în pericol
- fără daune de durată
 
după administrarea de MMS. Ceea ce rămâne sunt, prin urmare, tulburări
temporare ale bunăstării. Acestea sunt greața până la vărsături și diaree, așa
cum au fost menționate în toate cărțile MMS de până acum. Pe de altă parte,



există mii de rapoarte de succes chiar și pentru boli considerate incurabile.
Aceasta înseamnă că fiecare trebuie să cântărească singur argumentele pe
propria răspundere.
 
Pe scurt: avertismentul de mai sus al Oficiului Federal este de fapt cea mai
bună prospectul pentru MMS/CDS/dioxid de clor. Compania Bayer ar dori să
aibă un astfel de prospect inofensiv pentru bestsellerul său Aspirina. Din
nefericire, se spun lucruri atât de urâte precum modificări permanente ale
numărului de sânge și hemoragii stomacale. Dr. Friedrich Hagenmüller, de la
Clinica Asklepios din Hamburg, estimează că numărul de decese cauzate de
efectul secundar al aspirinei de sângerare stomacală numai în Republica
Federală Germania este cuprins între 1.000 și 5.000 de persoane, numărul
cazurilor neraportate fiind probabil mult mai mare. Deoarece se îndoiește și de
utilitatea acestui medicament universal în tratamentul durerii, el militează
pentru o restricție a comerțului. Cu 16.500 de decese, medicamentul a fost una
dintre cele mai frecvente 15 cauze de deces în America în 2000, potrivit lui
Philipp Mimkes (The Aspirin Lie).
 
Așadar, despre ce pericol potențial este vorba în cazul MMS/ dioxidului de
clor?
 
Fapte:
- Cartea Vindecarea este posibilă, Dr. Andreas Kalcker
- Avertisment al Oficiului Federal pentru Evaluarea Riscurilor BfR
- Clinica din Hamburg: avertisment împotriva aspirinei
- Studiu Philipp Mimkes



1.5 Interacțiuni și contraindicații
 
Cei care au o alergie extrem de rară la clor nu ar trebui să folosească MMS sau
doar cu mare precauție. În plus, MMS are un ușor efect de subțiere a sângelui.
Acest lucru trebuie luat în considerare de către pacienții Marcumar, în special
înainte de o operație.
 
MMS și vitamina C, un antioxidant, își anulează reciproc efectul. În cazul în
care s-a luat prea mult MMS, se pot reduce efectele secundare neplăcute prin
administrarea de vitamina C sau de sucuri corespunzătoare. Teoretic, reacțiile
cu alimentele și medicamentele din stomac ar fi de conceput, dar până în
prezent, în ciuda anilor de aplicare a MMS în întreaga lume, practic nu se
cunosc interacțiuni concrete.
 
Cu toate acestea, potrivit Dr. Andreas Kalcker, persoanele cu următoarele
caracteristici nu ar trebui să utilizeze MMS, MMS2 sau CDS sau ar trebui să
abordeze tratamentul cu mare precauție:
 

- în timpul medicației pe termen lung
- cu alergie cunoscută la clor
- pentru disfuncții hepatice
- dacă sunt hemofilici
- în timpul tratamentului cu anticoagulante
- după o experiență traumatică cu otrăvire cu gaz

 
Îmi place cel mai mult recomandarea Dr. Klinghardt (www.ink.ag) de a efectua
administrarea MMS dimineața până la ora 18 și de a lua medicamentele și/sau
suplimentele alimentare necesare (NEM) la o distanță de 3 până la 4 ore, deci
după ora 21/22. Interacțiunile concrete cu alte medicamente farmaceutice nu
sunt cunoscute până în prezent. În caz de îndoială, trebuie ales un interval de
timp de 2-4 ore.
 
Antidot pentru supradozaj și efecte secundare severe
Puteți dizolva o linguriță de bicarbonat de sodiu (numit și bicarbonat de sodiu,
bicarbonat de sodiu, caesar soda sau sare Bullrich) într-un pahar cu apă și să o
luați sau să mâncați un măr, de exemplu. Alternativ, este posibil să luați și
vitamina C.
 
Expectorant



 
Atunci când dioxidul de clor este utilizat intern pentru a eradica
microorganismele, acestea eliberează o serie de toxine pe măsură ce mor.
Aceste toxine trebuie să fie eliminate din organism prin intermediul organelor
de detoxifiere, cum ar fi ficatul, rinichii și sistemul limfatic.
 
Adesea, persoanele care au fost bolnave mult timp, nu beau suficientă apă sau
mănâncă alimente nesănătoase și rafinate tind să aibă organele de detoxifiere
blocate.
 
În acest caz, pot beneficia de administrarea de remedii de detoxifiere pentru a
deschide canalele de detoxifiere.
 
Un bun remediu de detoxifiere pe bază de plante se numește spălare. Voi vorbi
despre toate aceste remedii și- măsuri de detoxifiere mai detaliat în cea de-a
doua carte a mea.
 
Fapte:
- Cartea Manualul MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Cartea MMS testată clinic
- remediu LAVAGE - www.detoxmetals.com



1.6 Prezentare generală a pieței produselor de dioxid de
clor

1.6.1 Prima etapă de dezvoltare: MMS clasic
 
Produsele pe bază de dioxid de clor sunt aprobate din punct de vedere legal
pentru dezinfecția apei potabile în anumite condiții limită și sunt disponibile pe
piață. Dioxidul de clor este un gaz care este mai greu decât aerul și care se
scurge rapid. Prin urmare, nu poate fi depozitat pentru o perioadă lungă de
timp și este adesea produs printr-o reacție chimică cu puțin timp înainte de
utilizare. Aceasta necesită o soluție de clorit de sodiu NaClO2 și un acid
activator.
 
Jim Humble a luat pentru prima dată suc de lămâie în acest scop. Ulterior, el a
recomandat mai întâi 10 la sută și apoi 50 la sută de acid citric cu diferite
proporții de amestec. Alți furnizori au oferit, de asemenea, MMS cu acid tartric
și acid lactic ca activatori. Cu toate acestea, o astfel de recomandare nu a fost
făcută niciodată până acum de grupul Jim-Humble și, prin urmare, nu este
susținută aici!
 
După o lungă perioadă de încercări și erori și după experiențele pozitive ale lui
Kerri Rivera cu privire la compatibilitatea mult mai bună cu copiii autiști
deosebit de sensibili, există acum o nouă recomandare actuală. În acest caz, ca
activator se recomandă doar un acid clorhidric de 4-5%, deoarece acesta este
singurul acid anorganic (fără moleculă de reziduuri de carbon) aprobat legal
pentru tratarea apei potabile.
 
Din februarie 2013, Jim Humble recomandă doar următoarea formulă de
MMS:
 

soluție de clorit de sodiu 25 % (NaClO2) și
acid clorhidric (HCl) de 4 până la 5 % ca activator
raportul de amestecare este întotdeauna de 1:1
timpul de activare este întotdeauna de 45 de secunde

 
Nu vă faceți griji, nu trebuie să vă debarasați acum de kitul MMS existent.
Dioxidul de clor este dioxid de clor și funcționează. Dar ar trebui să vă
asigurați că, la viitoarele achiziții, vom folosi cu toții aceeași formulă. În acest
fel, vom avea protocoale de aplicare repetabile și aceleași concentrații de dioxid



de clor, iar numeroasele diferențe între cazuri și întrebările utilizatorilor cu
privire la modul în care se face cu acest set și cum se face cu acela pot fi în cele
din urmă eliminate.
Activare și dozare
 

 
Dozele pentru MMS sunt indicate în toate cărțile și protocoalele de aplicare în
numărul de "picături activate", o picătură activată fiind de fapt formată
din două picături: o picătură de clorit de sodiu și o picătură de acid
activator.
 
Activarea implicită a MMS:
 

1. Luați o sticlă uscată și curată (ceramică da, dar nu metalică).
2. De exemplu, aruncați 3 picături de soluție de clorit de sodiu (25 %

NaClO2) în pahar.
3. Se pune în borcan o cantitate egală de acid clorhidric activator (4 până

la 5 % HCl).
4. Țineți paharul înclinat astfel încât picăturile să se întâlnească și să

reacționeze între ele.
5. Așteptați aproximativ 45 de secunde până când amestecul devine

galben-maroniu și miroase ca o piscină interioară.
6. Acum umpleți paharul cu cantitatea de apă dorită (aproximativ 150-

250 ml).
7. Folosiți imediat această soluție, deoarece dioxidul de clor gazos vrea

să iasă.
 
Atenție: Vă rugăm să nu vă apropiați atât de mult cu nasul de sticlă și să
încercați să evitați inhalarea gazelor care se degajă.
 
Dacă apa se află deja în pahar, nu are loc nicio reacție chimică. Nu contează
care dintre cele două componente se introduce prima. Cantitatea de apă pe
care o folosiți depinde de dumneavoastră. Dacă vă place puternic diluat, atunci
trebuie să beți mai mult lichid. Dacă nu puteți bea atât de mult lichid, atunci



gustul va fi mai puternic. Este important ca cantitatea de dioxid de clor
prelevată să fie întotdeauna aceeași.
 
 
Fundaluri
 
Clorul pur
Această reacție produce nu numai dioxid de clor, ci și întotdeauna o cantitate
mică de clor pur. La rândul său, clorul pur este foarte reactiv și se pot produce
cantități infime de clorați toxici. Această micro otrăvire ar putea fi un alt motiv
pentru care persoanele sensibile încep să aibă grețuri.
 
Puternic acid
Contrar afirmațiilor anterioare din cărțile relevante ale MMS, acidul activator
nu este consumat în timpul producerii dioxidului de clor. Astfel, nu există acid
rezidual, dar aciditatea totală rămâne, ceea ce înseamnă că soluția produsă are
un pH foarte acid (2,5 până la 3). Bolnavii cronici sunt adesea puternic
supraacidificați și, printre altele, tolerează mai puțin bine MMS-ul clasic. În
acest caz, următoarele evoluții ulterioare, cum ar fi CDS și CDSplus®, sunt
foarte utile.



1.6.2 A doua etapă de dezvoltare: soluții CDS gata de
utilizare
 
Când a tratat animale de fermă, Dr. Andreas Kalcker s-a lovit de limitele MMS.
Din cauza condițiilor biochimice limită din stomacul acestora, rumegătoarelor,
cum ar fi vacile, nu li se poate administra MMS clasic pe cale orală în cantități
mai mari. Este posibil ca digestia bacteriană să se oprească complet și să ducă
astfel la moartea animalului.
 
Până în prezent, MMS activat clasic nu a putut fi injectat din cauza valorii sale
foarte scăzute a pH-ului (2,5-3). Prin urmare, el a produs o soluție de dioxid de
clor cu pH neutru (pH între 5,5 și 7 la 3.000 ppm) pentru administrare
intramusculară printr-un proces de distilare. Aceasta se numește CDS (soluție
de dioxid de clor). În procesul de distilare, MMS clasic este activat fără
adăugarea ulterioară de apă. Gazul rezultat este apoi introdus într-un al doilea
vas cu apă rece până când apa devine galbenă.
 
Avertisment: profanii nu ar trebui să utilizeze procedurile producătorului
pentru CDS prezentate pe YouTube. Pe de o parte, este dificil pentru un
profan să ajusteze concentrația reală de dioxid de clor. Pe de altă parte, dacă se
alege un material greșit sau dacă concentrația este prea mare, este foarte posibil
ca concentrația de gaz să fie explozivă. Dacă inhalați prea mult dioxid de clor
gazos, vă puteți confrunta cu cianoză care vă poate pune viața în pericol.
 
Concluzie: Autoproducția de CDS ar trebui să fie lăsată mai degrabă
persoanelor cu experiență tehnică!
 
Soluțiile CDS gata de utilizare se livrează într-o singură sticlă cu conținut
gălbui. Aici nu mai este necesară activarea.
 
Concentrația standard recomandată pentru CDS este de 3.000 ppm sau 0,3 %
soluție. Din motive legale de declarare a produselor, majoritatea furnizorilor se
situează chiar sub această valoare (de exemplu, 0,29%).
 
 
Avantajele CDS:
 

0. - pH-neutru
1. - mai puțin miros



2. - mai puțin gust
3. - mult mai bine tolerat
4. - poate fi dozat mult mai mult
5. - mai puține efecte secundare

 
Cu toate acestea, există și unele dezavantaje. Temperatura, presiunea și timpul
influențează procesul de distilare. Concentrația de dioxid de clor poate fi
măsurată cu ajutorul benzilor de testare numai prin diluție și într-un interval
foarte îngust. Alte metode de măsurare necesită echipamente de laborator
costisitoare. Acesta este unul dintre motivele pentru care concentrațiile de
dioxid de clor (de la 800 la 5.000 ppm) variază foarte mult de la un furnizor la
altul și de la un produs la altul.
 
În plus, sticla proaspăt umplută trebuie să fie deja depozitată într-un loc
răcoros la furnizor, astfel încât scurgerea dioxidului de clor gazos să fie cel
puțin încetinită. Teoretic, lanțul frigorific trebuie menținut și în timpul
transportului în timpul verii. Cu toate acestea, acest lucru se face rareori din
motive practice. Dacă utilizatorul deschide apoi sticla imediat după ce a primit-
o, fără să o fi pus în prealabil la frigider timp de cel puțin șase ore, o mare
parte din dioxidul de clor se scurge.
 
În plus, indiferent dacă folosiți sau nu sticla, termenul de valabilitate este
limitat la trei-patru luni în frigider și nu poate fi prelungit în niciun alt mod.
Prin urmare, de multe ori nu merită să cumpărați mai multe sticle de CDS gata
de utilizare pentru stocare sau ca măsură de precauție în caz de criză.
Concentrația ingredientului activ scade în mod constant imediat după procesul
de fabricație, în timpul depozitării, livrării și la client.
 
Concluzie: Pentru un protocol de aplicare a CDS care este întotdeauna același
și repetabil în întreaga lume, este, din păcate, dificil să se obțină întotdeauna
aceeași doză cu aceeași concentrație de dioxid de clor cu un CDS gata de
utilizare și bine tolerat.
 
Fundaluri
 
Concentrație fluctuantă și în scădere
Din nefericire, toate acestea duc adesea la faptul că utilizatorii lucrează
întotdeauna cu o concentrație de dioxid de clor necunoscută și în continuă
scădere atunci când folosesc CDS gata de utilizare, ceea ce duce în mod
inevitabil la doze și rezultate diferite.



 
Clorul pur
Deoarece majoritatea soluțiilor CDS gata de utilizare sunt obținute din MMS
clasic activat după procesul de distilare, aceeași contaminare minoră cu clor
liber există și aici. În timpul distilării, în soluție intră nu numai dioxidul de clor
gazos dorit, ci și cantități mici de clor pur. Aceleași posibile dezavantaje pentru
persoanele deosebit de sensibile se aplică și în cazul MMS clasic.
 
Nestabilizat
Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Marburg, CDS produs prin
distilare nu este foarte stabilizat și se descompune destul de repede (chiar și în
frigider).
 
UPDATE: Dozajul de CDS gata de utilizare
La început, s-au făcut multe greșeli în ceea ce privește dozarea CDS. Dr.
Andreas Kalcker știe, în urma unor experimente efectuate pe stomacuri de
porc la mai multe universități din Spania, că, după ingestia de MMS, acidul
gastric poate reproduce de până la șapte ori mai mult dioxid de clor. Din acest
motiv, primii factori de conversie MMS în CDS cu 1:4 sau 1:7 pe bază de
picături au fost mult prea slabi. De asemenea, nu este posibilă specificarea unui
factor de conversie corect din punct de vedere științific, deoarece este vorba
de un proces dinamic asupra căruia au un efect mulți parametri, cum ar fi
temperatura, densitatea etc.
 
Dr. Andreas Kalcker recomandă dozarea CDS doar în mililitri și nu cu o
numărătoare de picături. Pentru o dozare uniformă la nivel mondial, se
recomandă o pipetă de dozare cu etichetare în ml (seringă de plastic fără
canulă).
 
 

Factorul aproximativ de conversie MMS în CDS este:
 
Pentru aplicații externe:

3 picături activate de MMS corespund la aproximativ 1 ml CDS
(pentru CDS cu aproximativ 0,3 % soluție de dioxid de clor, adică 3 000

ppm)
 
 

Pentru uz oral (cu efect de acid gastric):
1 picătură activată de MMS corespunde la aproximativ 1 ml CDS



(pentru CDS cu aproximativ 0,3 % soluție de dioxid de clor, adică 3 000
ppm)

 
Astfel, dacă până acum se luau pe cale orală 3 picături activate de MMS clasic,
atunci, cu ajutorul CDS, se obțin 3 ml, deci o cantitate triplă!
 



1.6.2.1 NOU: Ampulele CDSpure® Ampule
 
De la jumătatea anului 2021, a avut loc o altă evoluție care a stabilit o nouă
tendință, în care am fost implicat în mod semnificativ:
 
CDSpure® este o soluție de dioxid de clor de înaltă puritate cu 2.990 ppm,
deoarece de la 3.000 ppm încolo, este necesar să se pună mult mai multe
etichete de avertizare pe produs.
 
În acest scop, dioxidul de clor pur gazos este dizolvat în apă complet
demineralizată și nanofiltrată într-un proces de fabricație special. CDSpure®
are un pH neutru și, ca și CDSplus®, nu conține clor (nu conține clor
elementar și, prin urmare, nici clor toxic).
 
CDSpure® este furnizat inițial în fiole de sticlă de 5 ml pentru dezinfecția
mobilă a apei potabile. Datorită fiolei de sticlă, acestea pot fi păstrate
nerefrigerate (!) timp de cel puțin cinci ani. În plus, fiola de sticlă este realizată din
sticlă transparentă, astfel încât tonul galben și, prin urmare, conținutul de
dioxid de clor al soluției CDS să poată fi văzut direct.
 
CDSpure® este o soluție CDS gata de utilizare și este dozată și aplicată în
același mod ca și soluțiile CDS/CDL convenționale sau CDSplus®. În
comparație cu soluțiile CDS, are avantajul de a fi stabilă ani de zile fără
refrigerare.
 
 
 
 
 
*Aviz juridic:
CDSpure® și CDSplus® sunt mărci înregistrate ale AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).
 



1.6.3. Proceduri care nu mai sunt recomandate
 
În cele ce urmează, sunt descrise pe scurt alte câteva metode de producere a
soluțiilor CDS, dar, din cauza complexității, a riscului de eroare și a soluțiilor
mai noi și mai bune, acestea nu sunt recomandate în continuare pentru marea
masă a utilizatorilor.
 
În cazul activării clasice a MMS, există întotdeauna un exces de acid. Prin
urmare, foarte devreme s-a încercat neutralizarea acestui exces de acid, de
exemplu prin adăugarea ulterioară a unui vârf de cuțit de bicarbonat de sodiu
(numit și bicarbonat de sodiu, sodă Kaiser, sare Bullrich sau bicarbonat de
sodiu). În acest fel, se face spumă pentru scurt timp. Între timp, Jim Humble
Group a renunțat la acest lucru la nivel mondial, deoarece pare să afecteze
eficacitatea dioxidului de clor. Acum se folosește bicarbonat de sodiu mai
degrabă cu supradoze de MMS ca antidot. În plus, există între timp metode și
mijloace mai bune pentru a obține o soluție cu pH neutru.
 
În așa-numita metodă Gefeu, cloritul de sodiu este activat complet cu o
cantitate de acid care trebuie calculată separat, în funcție de activator, pentru a
obține cel mai mare randament posibil de dioxid de clor gazos. Cu toate
acestea, soluția nu este neutră din punct de vedere al pH-ului, iar avantajele nu
prea au avut sens pentru mine.
 
Deoarece un set MMS poate fi achiziționat oricum destul de ieftin și, de obicei,
durează pentru o familie mai mult de doi ani, economiile preconizate nu pot fi
decât minime. Dacă MMS complet activat funcționează mai bine sau este mai
bine tolerat într-un mediu cu pH încă acid, nu există suficiente experiențe clare
disponibile.
 
Mai mult, s-ar putea ca tocmai post-activarea MMS în stomac, constatată de
Dr. Andreas Kalcker, să contribuie la un efect mai bun al acestuia (retard). În
plus, metoda Gefeu este recomandată și cu acid tartric și alți acizi ca activator,
pe care Jim Humble nu i-a menționat și nu i-a recomandat în niciun moment.
Activatorii organici sunt, de asemenea, excluși în mod explicit în dezinfecția
apei potabile, care este reglementată foarte precis prin lege, deoarece atunci
rămâne o moleculă reziduală în soluție și totul redevine mai repede microbian.
Există practicieni alternativi care avertizează în mod explicit împotriva utilizării
acidului tartric în special. De asemenea, sunt recomandate concentrații și doze
complet diferite de cele din protocoalele MMS/CDS-1000 ale lui Jim Humble.



Mă întreb de unde au adunat baza mare de experiență de acolo înainte de a
face astfel de recomandări publice.
 
Numeroasele întrebări de înțelegere, care apar din nou și din nou pe forumuri
sau la seminariile mele, mă încurajează să nu recomand această metodă pentru
mase. Acest braț lateral dezvoltat independent se distanțează pe de o parte de
Jim Humble, dar pe de altă parte contabilizează succesele cu aceleași boli în
contul propriei metode. În plus, metoda Gefeu este, din câte știu, complet
necunoscută în afara Germaniei în comunitatea mondială MMS.
 
CDH a fost încercarea grupului MMS de a face ca soluția CDS obținută prin
distilare să dureze mai mult timp. În acest scop, cloritul de sodiu a fost picurat
în CDS din nou și din nou după ce a fost măsurat cu benzi de testare. Aceasta
este ceva pentru profesioniști și pentru mine este prea complicat pentru mase;
de asemenea, această metodă duce din nou la o soluție cu pH ne-neutru.
 
CDI (Chlorine Dioxide Injections) este pentru injectarea intramusculară sau
intravenoasă a unei soluții de dioxid de clor. Dr. Andreas Kalcker introduce
dioxidul de clor gazos în apa de mare diluată. Astfel, are un pH neutru și un
conținut corect de sare, similar cu cel al sângelui. În plus, apa de mare rece și
fin filtrată pare să aibă un efect foarte revigorant și de accelerare a proceselor
de vindecare, așa cum a fost prezentat la Congresul Spirit of Health 2014 de
Francisco Coll, managerul Laboratoarelor Quinton International Alicante.
 
ATENȚIE: Infuziile cu soluții de dioxid de clor sunt rezervate
medicilor, practicienilor de medicină alternativă și personalului medical
instruit în acest sens. Acestea trebuie efectuate întotdeauna sub
supraveghere! Toate variantele MMS, CDS și CDSplus disponibile în
comerț nu sunt adecvate pentru perfuzii.
 
Surse de aprovizionare:
a se vedea pe www.mms-seminar.com la rubrica surse de aprovizionare



1.6.4 A treia etapă de dezvoltare: CDSplus®- CDS durabil
și stabil
 
Cea de-a treia și cea mai recentă etapă de dezvoltare, numită aici doar
CDSplus®, combină avantajele MMS clasic cu toleranța mai bună a CDS. Aici
primiți o sticlă cu o componentă lichidă și o pastilă de activare separată și
precis adaptată. Datorită concentrației scăzute, această componentă lichidă nu
este periculoasă și nici corozivă (ca de exemplu în cazul MMS). În stare
neactivată, acest produs poate fi păstrat la frigider ani de zile, la fel ca MMS-ul
clasic.
 
Activare CDSplus:
 

         
 
Dacă este necesar, aruncați pastila de activare din plic în componenta lichidă,
închideți și agitați scurt flaconul și așteptați timpul de activare specificat. La
temperatura camerei și la temperaturi mai mari, aceasta este de aproximativ 24
de ore.
 
Astfel, întregul conținut al flaconului este activat dintr-o dată și complet.
Procesul de activare în sine este, de asemenea, foarte sigur, deoarece nu există
nici o reacție chimică spontană și violentă, nici formarea de gaze și presiune.
 
După activare, aveți un CDS stabilizat normal, dar proaspăt, cu o
concentrație standardizată de 3.000 ppm.
 
Imediat după activare, este neutră din punct de vedere al pH-ului, inodoră și
insipidă, fiind astfel foarte bine tolerată. La fel ca și CDS-ul gata de utilizare,
acesta trebuie păstrat în frigider după timpul de activare (conform
producătorului, poate fi păstrat timp de aproximativ șase până la nouă luni) și
este dozat exact în același mod ca și CDS-ul gata de utilizare anterior.
 
Marele avantaj, pe lângă durata de valabilitate, este că după activare obțineți
întotdeauna CDS proaspete cu o concentrație standardizată de dioxid de clor.
Acest lucru înseamnă că acum este în sfârșit posibil să se producă întotdeauna



o doză identică și repetabilă la nivel mondial. Dezvoltarea CDSplus® este
protejată prin brevet*, dar este totuși disponibilă la tot mai mulți distribuitori
din întreaga lume.
 
UPDATE: Dozajul de CDSplus®.
Deoarece, după activare, CDSplus® este aproape identic cu soluțiile CDS gata
de utilizare, toate explicațiile și instrucțiunile de dozare următoare pentru CDS
se aplică și la CDSplus®.
 
 
Pentru aplicații externe:

3 picături activate de MMS corespund la aproximativ 1 ml CDS
(pentru CDS cu aproximativ 0,3 % soluție de dioxid de clor, adică 3 000

ppm)
 
 

Pentru uz oral (cu efect de acid gastric):
1 picătură activată de MMS corespunde la aproximativ 1 ml CDS

(pentru CDS cu aproximativ 0,3 % soluție de dioxid de clor, adică 3 000
ppm)

 
Deci, dacă până acum se luau pe cale orală 3 picături activate de MMS clasic,
atunci cu ajutorul CDS se obțin 3 ml, deci o cantitate de 3 ori mai mare!
 
Pentru o dozare uniformă la nivel mondial, se recomandă o pipetă de dozare
cu etichetare în ml (seringă de plastic fără ac).
 
 
Fundaluri
 
Activare
Cu CDSplus® este necesară o singură activare a întregului flacon înainte de
utilizare.
 
Concentrație standardizată
Activarea simplă și sigură a flaconului asigură o soluție de dioxid de clor
complet proaspătă atunci când este necesar. Datorită potrivirii exacte a
componentei lichide și a tabletei de activare, concentrația de dioxid de clor este
întotdeauna foarte precisă: 0,3 procente sau 3.000 ppm, după cum se dorește.
Numai prin această concentrație, care poate fi întotdeauna produsă în același



mod de către orice profan, se obține o precizie repetată ca în cazul
protocoalelor clasice de aplicare a MMS.
 
Clorul pur
Procesul de formulare și activare a CDSplus® este singurul proces cunoscut
de mine în care nu se poate măsura clorul liber imediat după activare. Astfel,
nu se poate produce o posibilă micro-otrăvire cu clorați, ca în cazul MMS și
CDS. Această proprietate a CDSplus® pare să fi fost complet subestimată
până acum, după cum arată primele rapoarte de teren de mai jos.
 
Stabilizat
Sistemul tampon brevetat utilizat în CDSplus® asigură stabilizarea soluției de
dioxid de clor produse și, astfel, are, în general, o durată de depozitare mai
mare decât soluțiile CDS gata de utilizare (produse prin distilare). Cu toate
acestea, este preferabilă depozitarea la frigider pentru a prelungi durata de
valabilitate la șase până la nouă luni.
 
* Aviz juridic:
CDSplus® este o marcă înregistrată a AQUARIUS pro life Limited (www.
aquarius-prolife.com).



1.6.5. Compararea produselor de dioxid de clor
 

Produse ClO2   Etapa 1: MMS   Etapa 2: CDS   Etapa 3:
CDSplus®

Activare
Necesar da nu da

Perioada de
valabilitate
înainte de
activare

până la 5 ani 6 luni de la
producție până la 7 ani

Perioada de
valabilitate după
activare

max. 24 ore în
sticlă de sticlă

6 luni de la
producție 9-12 luni

Soluție
stabilizată? nu nu da

Se păstrează la
frigider nu da, întotdeauna nu

Riscuri chimice da nu nu

Dioxid de clor.
Concentrație foarte repetabil variază foarte

mult
întotdeauna exact
0,29 %/ 3.000
ppm

Valoarea pH-ului
în conformitate
cu
Activare

Foarte acidă 
(2–3)

pH-neutru 
(6,5–7,0)

pH-neutru 
(6,5–7,0)

Gust puternic ușoară ușoară
Miroase în mare parte ușoară ușoară
Fără clor* după
activare nu nu da

Pericol din cauza
formării de clorat da da nu

Compatibilitate 45–50 % 80–100 % 90–100 %

Preț
2 x 100 ml 
aprox. 18-22
EUR

100 ml 
aprox. 15-30 €

100 ml aprox. 25
€ 250 ml aprox.
49 €



Explicații
* Fără clor: Contrar presupunerilor anterioare, la activarea MMS clasic nu se
produce doar dioxidul de clor, ingredientul activ dorit, ci întotdeauna cantități
mici de clor pur. Clorul pur reacționează foarte agresiv cu aproape toți
partenerii de reacție și există riscul formării de clorat.
 
Clorații, cum ar fi de exemplu Weed-Ex, pot fi, în aceste cantități mici, pe
lângă mirosul și gustul violent, și un motiv pentru o toleranță mai scăzută la
MMS. De asemenea, CDS produs prin distilare (din MMS activat) conține
astfel cantități mici de clor liber. Acest clor liber poate fi legat destul de bine
prin adăugarea a cel puțin o picătură de DMSO la fiecare doză de MMS sau
CDS cu puțin timp înainte de administrare (a se vedea capitolul despre
DMSO). Pe de altă parte, cu noul CDSplus®, formarea de clor pur în timpul
activării este exclusă în siguranță prin procesul brevetat.
 

1.6.6 Când trebuie să iau ce?
 
Așadar, cu toate aceste avantaje, ar trebui să folosesc doar CDSplus®? Nu, eu
continui să folosesc MMS, de exemplu, pentru băi de picioare și băi complete
(CDS/ CDSplus® ar fi mult prea scump aici) și peste tot unde doriți să
fumigați și astfel să dezinfectați răni sau încăperi și obiecte.
 
Generarea unor cantități mari de dioxid de clor gazos funcționează numai cu
MMS clasic. Totuși, pentru administrarea orală, folosesc în principal
CDSplus®. De la seminarii știu că cinci până la șase din zece nou-veniți
abandonează prematur o cură de MMS din cauza mirosului, gustului și/sau a
grețurilor. Cu CDSplus®, pe de altă parte, toți cei zece rămân, de obicei, până
la sfârșit.
 
În plus, CDSplus® poate fi utilizat în doze mult mai mari pentru boli acute,
fără nici cel mai mic efect secundar (experiența de până acum). Datorită
duratei lungi de depozitare fără răcire (înainte de activare) și concentrației egale
de dioxid de clor care poate fi repetată, CDSplus®, care este mai practic, va
prevala probabil pe termen mediu asupra produselor CDS gata de utilizare și
se speră că și prețul va evolua în jos. În multe țări cu veri lungi și călduroase,
CDS gata de utilizare nu ar putea fi expediate timp de mai multe luni.



1.6.7 Rapoarte de primă experiență cu CDSplus
 
Dr. Andreas Kalcker consideră că avantajele CDS constau, printre altele, în
faptul că poate fi dozat mult mai mult, adică poate fi introdusă în organism o
cantitate mai mare de dioxid de clor pe zi decât în cazul MMS clasic. La aceste
cantități, diareea ar fi un efect secundar al MMS, pur și simplu din cauza
acidității. În cartea sa CDS/MMS - Heilung ist möglich (CDS/MMS - Vindecarea
este posibilă), el relatează despre o femeie cu cancer de sân în stadiu final, care a
ajuns la o vindecare spontană, altfel extrem de rară, prin doze zilnice mari de
CDS în șase luni. Proprietățile CDS sunt astfel transferabile la CDSplus®.
 
Kerri Rivera, autoarea cărții Cure Autism, este încântată de simplitatea
producerii de CDS standardizate cu CDSplus® activat de tabletă. Termenul de
valabilitate îndelungat în stare neactivată pe care îl cunoștea până acum doar
din MMS-ul clasic. Numai producerea exactă și repetabilă a unei soluții de
dioxid de clor de 3.000 ppm, fără cunoștințe de chimie și fără benzi de
măsurare, face posibilă o aplicație standardizată la nivel mondial. De asemenea,
se bănuiește că, de fapt, compatibilitatea net superioară a CDSplus® se
bazează pe absența completă a clorului pur. Până în prezent, acest lucru nu a
fost posibil cu MMS și CDS prin distilare. În prezent, pentru aceștia sunt
posibile chiar și doze totale de până la 50 ml CDS pe zi.
 
Dr. Wassil Nowicky, creatorul remediului alternativ împotriva cancerului
Ukrain, care este derivat din celandină, a relatat despre propria experiență. El
a fost surprins de faptul că vechile sale negi au dispărut după numai trei-patru
zile de administrare orală și frecție cu CDSplus®. Cu ucraineanca lui
observase: Cu cât un corp este mai curat, cu atât mai intens poate lucra Ukrain
(de până la 500 de ori!).
 
Din nefericire, potrivit Dr. Nowicky, după administrarea inițială eficientă a
Ucrainei, efectul scade odată cu administrările ulterioare din cauza produselor
de descompunere produse. Din acest motiv, el a combinat acum protocolul
său ucrainean cu administrarea de CDSplus®.
 
Mai întâi un pacient primește 5 zile de Ukrain, apoi 5 zile de 20 ml/zi de
CDSplus® cu protocolul oral CDS-1000. Apoi, pacientul primește 10 zile de
Ukrain și alte 10 zile de Ukrain cu doze mari de vitamina C. Ulterior,
protocolul CDS-1000 cu 20 ml/zi de CDSplus® este administrat timp de 20
de zile în timpul pauzei de tratament de la Ukrain. Apoi alternează 20 de zile

Î



de administrare a Ucrainei cu 20 de zile de administrare a CDSplus®. Notă: În
prezent, ucraineanul este disponibil doar de la el din Viena și doar în scopuri
de studiu medical.
 
Dr. Dietrich Klinghardt, medic alternativ recunoscut la nivel internațional,
cu clinici în SUA și Germania, a fost surprins de puritatea ridicată (sută la sută
fără clor, direct după activare) a CDSplus®. Reacția Herxheimer explică doar
câteva cazuri de indispoziție după ingestia de soluții de dioxid de clor.
Porțiunile de clor pur din MMS activat și CDS distilat și posibila formare de
clorat legată de aceasta ar putea fi o explicație mult mai fiabilă. Cu acest produs
pur, acum sunt posibile doze mult mai mari, fără efectele secundare cunoscute.
Dr. Klinghardt este unul dintre primii medici alternativi cunoscuți și renumiți
la nivel mondial care integrează ferm aplicațiile MMS-/CDS, în special
clismele, în protocoalele sale de tratament.
 

1.6.8. MMS pentru pregătirea pentru situații de criză
 
Există multe motive pentru care o situație de criză poate apărea chiar și în
inima Europei: pandemia care este în prezent promovată în mod deliberat,
presupusa amenințare teroristă, dezastrele naturale, prăbușirea monedei,
războiul civil, schimbările în activitatea solară sau în climă.
 
În cazul unei crize, primul lucru care se întâmplă adesea este că se întrerupe
curentul electric pentru o perioadă nedeterminată. Mulți ucraineni vă pot
spune câte ceva despre acest lucru. Puțini cunosc adevărata amploare a acestui
fapt în Europa răsfățată. Fără electricitate, nu funcționează nicio pompă și nu
există presiune a apei. Este posibil ca apa să curgă în continuare de la robinetul
de la parter pentru o anumită perioadă de timp, dar toate etajele de deasupra
trebuie să își ia apa vitală din altă parte.
 
În plus, potrivit unui studiu de criză, nici două procente din benzinăriile din
Germania nu au un generator de urgență, ceea ce înseamnă că nu mai poate fi
pompat sau realimentat combustibil. În zilele următoare, acest lucru înseamnă
că camioanele nu mai pot aduce mâncare și băutură în oraș, iar gunoaiele sunt,
de asemenea, lăsate în paragină.
 
Oamenii pot rezista de obicei până la 30 de zile fără să mănânce, dar nu și trei
zile fără să bea. Acum este necesar să colectați apa de ploaie sau să luați apă de
la un râu sau iaz din apropiere și să o depozitați. Cu toate acestea, apa care este



stocată începe să se algezească și să germineze după câteva zile și formează
biofilme periculoase. În acest caz, consumul ar pune în pericol viața fără
fierbere.
 
În acest caz, un set MMS mobil este foarte util pentru a steriliza apa din surse
de puritate necunoscută și pentru a o stoca în siguranță. Dar cum și igiena
personală și curățenia bucătăriei sunt limitate de lipsa apei, bolile amenință din
cauza lipsei de igienă. De asemenea, pentru prevenire, de exemplu, degazarea
apartamentului (a se vedea sfaturi MMS) sau pulverizarea corpului sau a
obiectelor cu spray MMS poate fi foarte utilă.
 
Dacă trebuie să părăsim apartamentul în cazul unei crize de lungă durată,
niciun filtru de apă instalat în mod staționar, care funcționează doar cu
presiunea apei, nu va mai fi de ajutor - dar cele două fiole MMS ușor de
transportat vor fi de ajutor. Așadar, nu trebuie să fiți un susținător sau un
utilizator activ al aplicațiilor orale de MMS pentru a utiliza în mod rațional
produsele de tratare a apei potabile.
 
Chiar și în vremuri mai normale decât cele prezentate mai sus, nu vă puteți
baza sută la sută pe calitatea apei potabile de la robinet. Din nefericire, la
sfârșitul anului 2013 au existat sute de persoane bolnave și, în cele din urmă,
cel puțin trei decese în Warstein din cauza prezenței legionellei în apa potabilă.
Apele reziduale ale fabricii de bere erau puternic contaminate cu germeni, iar
stația de tratare a apelor uzate nu a reușit să le curețe complet.
 
Concluzie: Pentru mine, un set MMS trebuie să existe în fiecare gospodărie
doar pentru pregătirea în caz de criză. Este ieftin, durabil, ocupă puțin spațiu și
este multifuncțional, asemănător cu un cuțit elvețian.



1.6.9 Surse de produse de apă potabilă
 
Produsele de dioxid de clor sunt aprobate legal în întreaga lume, printre altele,
pentru dezinfectarea apei potabile și sunt disponibile pe piață în mod legal.
 
Dar vă rugăm să nu le cereți furnizorilor protocoalele aplicației MMS,
conform lui Jim Humble!
 
Acestea nu pot furniza și nu vor furniza nicio informație în acest sens din
motive legale. Același lucru este valabil și pentru furnizorii de hipoclorit de
calciu (MMS2) ca agent de curățare a piscinei. Acest "alt tip" de aplicare ca
medicament nu este aprobat, iar astfel de autotratamente se fac întotdeauna pe
propria răspundere.
 
Așa cum este descris în capitolul MMS pentru prevenirea crizelor și în sfaturile
MMS de mai sus, pentru mine MMS trebuie să existe în fiecare gospodărie,
chiar dacă nu doriți să faceți aplicații de sănătate conform lui Jim Humble.
 
Deoarece multe solicitări de surse de aprovizionare pentru produsele cu dioxid
de clor provin din multe țări în care există local diferiți producători, furnizori,
formulări și calități și deoarece nu putem să le testăm pe toate în permanență,
anunțăm următoarea sursă de aprovizionare pentru produsele de apă potabilă
de la marca AQUARIUS pro life:
 

www.aquarius-prolife.com
 
Produsele sunt fabricate în întregime în conformitate cu stricta Ordonanță
germană privind apa potabilă, respectă cele mai recente formulări și etape de
dezvoltare (inclusiv CDSplus®), sunt ambalate în siguranță și sunt însoțite de
instrucțiuni în unsprezece limbi. În plus, magazinul web poate fi operat în
peste 11 limbi și, mai ales, livrează în întreaga lume. 

Cunoaștem calitatea acestor produse. Există cu siguranță și alte surse
cu o calitate decentă și cu denumiri similare, dar nu avem experiență și
nu facem niciun comentariu despre acestea. Trebuie respectate
întotdeauna informațiile despre produs și fișele cu date de siguranță ale
producătorilor respectivi. Vă rugăm să țineți cont, de asemenea, de
avertismentele privind produsele și formulele depășite din secțiunea
Avertismente importante de mai jos!





1.6.10 Avertismente importante
 
Mulți utilizatori continuă să pună întrebări care indică faptul că ceva nu a fost
înțeles sau a fost făcut greșit. Prin urmare, iată câteva avertismente importante.
 
Nu utilizați separat componentele MMS și CDSplus®.
Vă rugăm să nu folosiți niciodată unul dintre componente singur cu produse
bicomponente (de exemplu cu MMS clasic sau CDSplus®)! De asemenea, vă
rugăm să nu înghițiți niciodată tableta de activare a CDSplus®. Acesta servește
exclusiv la activarea componentei lichide speciale livrate împreună cu
produsul. Această componentă lichidă nu este apă pură!
 
Produse cu concentrații mai mari de 3.000 ppm sau 0,3 la sută
Unii furnizori oferă soluții CDS cu concentrații mai mari de 0,3 la sută sau
3.000 ppm. La concentrații semnificativ mai mari, concentrația de gaz deasupra
nivelului lichidului dintr-o sticlă poate atinge valori explozive. În plus, atunci
când se trece la protocoalele de aplicare de 3.000 ppm, este ușor să te confunzi
și să aplici prea puțin sau prea mult.
 
Produse CDS/CDL care nu au un pH neutru la 3.000 ppm
Multe dintre aceste produse anunțate cu CDS sau CDL nu au un pH neutru la
o concentrație de 3.000 ppm și, prin urmare, nu faceți decât să cumpărați
câteva picături de MMS convențional activat foarte scump. Conform definiției
Dr. Andreas Kalcker, principala proprietate a CDS este neutralitatea pH-ului
soluției de dioxid de clor la o concentrație de aproximativ 3.000 ppm.
 
Nu produceți singur distilate CDS!
Vă rugăm să nu faceți niciodată singur distilat CDS, conform filmelor lui
Andreas Kalcker de pe YouTube. Numai selectarea unui material greșit pentru
tuburi poate face ca tuburile să se lipească între ele. Acest lucru creează o
presiune din ce în ce mai mare, care poate duce la spargerea vaselor. Alte
metode de distilare (de exemplu, metoda frigiderului cu sticlă flotată) produc
doar o concentrație slabă de 300 ppm și apoi trebuie să faceți o nouă conversie
pentru toate protocoalele.
 
Activați maximum 30 de picături de MMS deodată
Nu activați niciodată mai mult de 30 de picături de MMS clasic. Chiar dacă
aveți nevoie de mai mult, de exemplu pentru a steriliza o cisternă mare de apă
de ploaie, activați maximum 30 de picături și adăugați-le în apa care urmează să



fie sterilizată. Apoi activați alte 30 de picături și adăugați-le în apă și așa mai
departe. Lucrați întotdeauna cu aceste cantități mai mari de 30 de picături în
încăperi bine ventilate. Este mai bine și mai sigur să atingeți obiectivul în etape
decât să activați totul deodată.
 
În caz de vărsare, diluați întotdeauna cu apă.
Dacă ați vărsat MMS clasic activat, clătiți și curățați-l întotdeauna cu multă apă
curată, deoarece are un pH acid. Același lucru este valabil, într-o măsură mai
mică, pentru soluțiile CDS/ CDSplus®. CDS/ CDSplus® are un pH neutru,
dar dioxidul de clor poate avea totuși un efect ușor oxidant și, prin urmare,
decolorant asupra țesăturilor și suprafețelor.
 
Alte procese și formulări
Există multe alte procese de producere a dioxidului de clor, în special din două
componente pur uscate. Dar, din câte știu eu, acestea sunt aprobate pentru alte
aplicații tehnice și nu pentru tratarea apei potabile în Germania.
 
Nu folosiți recipiente de dimensiuni industriale
Pentru a putea utiliza produse de dioxid de clor în recipiente de dimensiuni
industriale, trebuie să fi urmat o instruire amplă în manipularea dioxidului de
clor. Riscul de explozie sau de sufocare din cauza cianozei este pur și simplu
foarte real în cazul acestor cantități mari de substanță activă. Economiile de
costuri nu sunt atât de mari pentru a-și asuma aceste riscuri.
 
DMSO aduce totul în profunzime și decolorează hainele
De asemenea, manipularea agentului activ potențiator DMSO
(dimetilsulfoxidtrebuie făcută cu precauție. DMSO este un solvent organic
puternic, ceea ce înseamnă că decolorează multe substanțe. Ori de câte ori se
varsă DMSO, acesta trebuie absorbit sau spălat cu multă apă. DMSO poate
dizolva cauciucul (de exemplu, mănușile de cauciuc), dar nu este coroziv.
DMSO aduce nu numai dioxidul de clor, ci totul în țesuturile mai profunde,
inclusiv murdăria. Prin urmare, lucrați întotdeauna curat în zona de aplicare. În
capitolul 1.7.3 veți afla mai multe despre acest lucru.



1.7 Alte ajutoare

1.7.1. MMS2 - Hipoclorit de calciu
 
Pentru a extinde posibilitățile de aplicare în cazul bolilor grave în care MMS1,
adică cloritul de sodiu și un acid activator, sau soluțiile CDS nu au ajutat sau
nu au ajutat suficient, Jim Humble a recomandat MMS2. MMS2 se bazează, de
asemenea, pe o substanță chimică aprobată pentru sterilizarea apei potabile.
Hipocloritul de calciu se administrează sub formă de granule într-o capsulă. În
acest caz, activatorul este apa. Astfel se formează acidul hipocloros
(hipocloros) în organism.
 
În mod normal, sistemul imunitar al organismului folosește el însuși acest acid
hipocloros pentru a distruge germenii. Globulele albe înconjoară un germen
patogen și apoi îl descompun cu ajutorul acestui acid. Acum, teoria este că
persoanele bolnave cronic produc prea puțin din acest acid, de exemplu,
pentru că au rămas fără materiile de bază pentru el. De fapt, un medic
specialist i-a raportat doctorului Andreas Kalcker că persoanele care au un
deficit de mieloperoxidază (MPO) în sânge ar avea o astfel de slăbiciune în a
ucide destui germeni. Acest lucru ar trebui cu siguranță să fie cercetat în
continuare.
 
Protocol de administrare a capsulelor MMS2
Jim Humble recomandă administrarea a până la 4 capsule x 1 pe zi, fiecare
conținând 400 mg de hipoclorit de calciu, fiecare cu 2 până la 3 pahare mari de
apă. În mod ideal, ar trebui să se aplice protocolul MMS-2000. În acest caz,
administrarea alternată a unei capsule este introdusă în protocolul MMS-
1000-/CDS-1000, astfel încât se ia o dată MMS1/CDS și în următoarea oră
MMS2-capsule. Dr. Oswald sfătuiește să se ia doze mult mai mici pe capsulă.
 
ATENȚIE: Nu luați capsule deteriorate! În caz de contact cu granulele,
spălați totul bine cu multă apă!
 
Dacă o capsulă se rupe la înghițire sau dacă nu vă simțiți bine după ce ați luat o
capsulă, trebuie să beți întotdeauna mai multă apă. Diluarea ajută cel mai
bine aici!
 
Eu însumi trebuia să râgâi mai des după 20-30 de minute de la administrarea
unei capsule, răspândind un miros de parcă aș fi băut toată piscina în timp ce



înotam. Mulți participanți la atelier au raportat și ei acest lucru; cu toate
acestea, este mai degrabă amuzant decât neplăcut sau periculos. Câțiva au
simțit o ușoară greață, dar aceasta a fost remediată rapid cu un alt pahar mare
de apă. Până în prezent, nu au fost raportate alte efecte secundare.
 
Experiență cu MMS2
Toate cunoștințele noastre despre MMS se bazează în cele din urmă pe
cunoștințele condensate ale utilizatorilor și pe feedback-ul acestora. Avem de
aproximativ 100-200 de ori mai puține rapoarte de experiență cu MMS2 decât
cu MMS1. Nu se administrează pentru infecțiile banale de zi cu zi, ci atunci
când bolile sunt amenințătoare pentru viață.
 
Cu toate acestea, experiențele care mi-au fost raportate sunt foarte
promițătoare, mai ales în cazul unor boli grave, în care medicina convențională
pur și simplu nu a putut diagnostica o boală cunoscută. Cunosc doi utilizatori
care au reușit să oprească evoluția ulterioară a bolii lor și unde chiar a început
vindecarea. Mai mult, cunosc un utilizator care ia MMS2 de luni de zile pentru
un cancer de prostată împrăștiat, se simte mult mai bine cu el și a renunțat în
mare parte la medicamentele convenționale.
 
O doamnă din Berlin avea cam tot ce înseamnă paraziți, de la Borrelia la
Trichomonads și până la Morgellons și era foarte bolnavă. Cu MMS1 și
MMS2, starea ei s-a îmbunătățit constant. Încă nu a reușit să o facă complet,
dar spune că abia dacă ar putea trece ziua fără MMS2.
 
Interesant este că primesc multe rapoarte cu succese la cai. În acest caz, de
exemplu, proprietarii au dizolvat conținutul capsulelor într-o cantitate mare de
apă și au dat-o animalului să bea. Acesta și-a revenit după o infecție foarte
gravă, deși medicul veterinar recomandase să fie eutanasiat după măsurile sale
inutile. De asemenea, în cazul laminitei obișnuite (inflamația aseptică a
corionului copitelor) s-au înregistrat succese răsunătoare dacă se puneau
copitele într-o găleată cu o cantitate mică de granule de MMS2 dizolvate.
 
Surse de aprovizionare/durabilitate
Există din ce în ce mai puține surse de aprovizionare pentru capsulele cu
hipoclorit de calciu, deoarece cerințele legale cer ca în cadrul companiei care
oferă produsul să existe un ofițer de siguranță instruit. În plus, MMS2 are un
termen de valabilitate limitat, deoarece capsulele devin rapid fragile și se
sfărâmă din cauza conținutului oxidativ.
 



Surse de aprovizionare:
a se vedea pe www.mms-seminar.com la rubrica surse de aprovizionare
 
Ceva complet diferit...
Dacă aș avea o piscină sau o cisternă de apă de ploaie sau propriul meu puț,
care este mereu germinat și cu alge, atunci aș cumpăra hipoclorit de calciu sub
formă de granule într-o găleată mică. După părerea mea, produsul melclorit
70/G (de exemplu, la www.melkam.de) are cea mai bună calitate, conform
cercetărilor mele pe internet. Vă rugăm să vă asigurați că specificați că
este numai pentru rezervorul dumneavoastră de apă de ploaie. Un
kilogram costă doar aproximativ 10 €, dar costurile de transport pentru
produsele chimice sunt puțin mai mari! La alți furnizori au fost măsurate în
laborator până la 15 la sută din componentele insolubile. Acest produs din
Japonia are doar 1,6 procente și, prin urmare, este probabil cel mai pur și mai
sigur de manevrat granule de pe piață. Dacă apoi cumpărați de pe eBay, de
exemplu, gelatină sau, mai bine, capsule goale de celuloză de mărimea 0, vă
puteți umple proaspăt propriile bile dezinfectante. Partea bună este că puteți
începe să dozați cu un sfert sau jumătate de capsulă, în funcție de nevoile
dumneavoastră, și să preparați doar atâtea capsule câte aveți nevoie.
 
ATENȚIE: La manipularea și prelucrarea hipocloritului de calciu
trebuie purtați ochelari de protecție și mănuși, iar încăperea trebuie să
fie bine ventilată. Gazele de la o găleată atât de mică de granule pot irita ochii
și căile respiratorii. Vă rugăm să acționați pe propria răspundere și pe propriul
risc și să respectați fișa tehnică de siguranță a produsului!
 
... De asemenea, nu știu de ce am venit abia acum cu acest subiect.



1.7.2. Înlocuitor MMS2 pe bază de hipoclorit de sodiu
 
Recent, o soluție slabă (< 1 %) de hipoclorit de sodiu a devenit disponibilă
pentru a fi cumpărată ca înlocuitor al MMS2. Și acesta va produce în cele din
urmă acid hipocloros în organism, ca și MMS2 pe bază de hipoclorit de calciu.
Această soluție este dozată sub formă de picături în locul capsulelor cunoscute
de la MMS2. Și aici apa este activatorul.
 
OMS (Organizația Mondială a Sănătății) și, împreună cu aceasta, numeroase
autorități sanitare din întreaga lume recomandă dezinfectarea cu o soluție de
hipoclorit de sodiu 5,25% în caz de contaminare cu virusul Ebola (camere,
paturi, îmbrăcăminte etc.). Este interesant faptul că hipocloritul de sodiu este o
rudă a MMS2 (hipoclorit de calciu), care este, de asemenea, utilizat pentru
dezinfectarea apei potabile.
 
Astfel, dacă hipocloritul de sodiu ucide deja virusul Ebola, atunci dioxidul de
clor, care este de 15 ori mai eficient (§ 11 din Ordonanța privind apa potabilă,
2001), poate face acest lucru și mai mult. Dar dioxidul de clor cu un potențial
redox de 0,95 V cu siguranță nu poate dăuna celulelor sănătoase ale
organismului cu o tensiune celulară de 1,4 V, în timp ce triumifilocloritul de
Na cu 1,49 V ar putea; dar și aici depinde cu siguranță de concentrații.
 
Mi-am luat și eu o fiolă, dar nu am încercat încă din lipsă de timp. Deoarece nu
am experiență proprie și nu am o bază de experiență suficient de mare de
utilizatori, nu pot și nu doresc să fac o recomandare aici. Presupun că, datorită
concentrației mult mai mici de substanță activă decât în capsulele MMS2, se
poate folosi o cantitate mai mare din această soluție (de exemplu, 2 x 10
picături dimineața și seara). Dar voi rămâne la curent!
 
Această soluție nu s-a impus.



1.7.3. Amplificator activ DMSO
 
DMSO (dimetilsulfoxid) este un compus natural, un solvent organic care este
transparent și are un miros ușor urât ca de usturoi. DMSO este produs în
timpul procesului de transformare a lemnului de copac în celuloză. Cu toate
acestea, acest DMSO natural este prea contaminat cu substanțe chimice care ar
fi prea costisitor pentru a fi eliminate. Prin urmare, DMSO este întotdeauna
produs în mod artificial. Cu toate acestea, este complet identic cu cel natural în
ceea ce privește structura chimică și efectul. DMSO este deja excepțional și
fascinant din punct de vedere al proprietăților sale fizice și chimice.
 
Cu toate acestea, acestea sunt în mod clar depășite de diversele sale proprietăți
biochimice și moduri de acțiune. Acesta combină în mod uimitor efectele mai
multor medicamente și remedii individuale într-o singură soluție.
 
În primul rând, DMSO este de aproximativ cinci ori mai puțin toxic decât
sarea de masă și, prin urmare, este un agent terapeutic foarte sigur. Singurele
efecte secundare cunoscute sunt, de fapt, înroșirea și iritarea pielii, dar acestea
sunt întotdeauna temporare. Foarte rar, persoanele pot fi intolerante la
DMSO, ceea ce poate fi exclus cu un simplu test înainte de orice aplicare.
Pentru a face acest lucru, frecați câteva picături de DMSO pe braț și așteptați
două-trei ore. Numai dacă există o durere hepatică clară sau reacții cutanate,
nu este recomandabil să continuați să utilizați DMSO. DMSO poate fi aplicat
extern și intern.
 
În timpul procesului de degradare în organism, se produce între timp și MSM
(metilsulfonilmetan), cunoscut ca supliment alimentar. Probabil că această
componentă de sulf metilat este cea care este atât de benefică pentru multe
aplicații terapeutice.
 
Proprietăți ale DMSO
DMSO pătrunde rapid și profund în țesuturile vii, fără a provoca daune.
Acesta este motivul pentru care este utilizat, printre altele, în crioconservare.
Celulele sunt înghețate fără a se sparge datorită expansiunii apei din celulă care
s-a transformat în gheață. Din acest motiv, organele destinate transplantului
sunt frecvent plasate în soluții DMSO. În plus, este utilizat în unguente ca
agent de transport și ca potențiator al agentului activ.
 



ATENȚIE: Deoarece în cazul DMSO cele mai mici impurități sunt
întotdeauna transportate în organism, aici trebuie preferată cea mai pură
calitate în calitate Ph. EUR. Mulți furnizori s-au întrecut în ceea ce privește
specificațiile privind procentajul de puritate și, în același timp, s-au subcotat
reciproc în ceea ce privește prețul. În acest caz, se recomandă cea mai mare
prudență și trebuie preferate produsele de marcă.



Iată o listă parțială a efectelor DMSO:
 

- Pătrunde rapid în țesuturile vii fără a le afecta
- transportă alte substanțe în profunzime în țesuturi
- analgezic (mai rapid și cu mai puține efecte secundare decât aspirina)
- decongestionant
- antiinflamator
- germicidă
- accelerează vindecarea rănilor
- aduce ordine în țesuturi (a se vedea sfaturi MMS la rubrica soluție pentru
cicatrici)
- neutralizează radicalii liberi
- crește permeabilitatea
  celule și permite o mai bună detoxifiere celulară
- ameliorează reacțiile alergice
- deshidratare
- relaxare musculară
- poate, de asemenea, regresa aproape complet țesutul cicatricial vechi

 
S-a dovedit a fi excelent pentru sclerodermie, arsuri, afecțiuni inflamatorii și
dureroase, leziuni sportive, cum ar fi vânătăi și hematoame, artrită și artrită
reumatoidă, infecții sinusale, cistită interstițială, herpes și herpes zoster,
scleroză multiplă, lupus eritematos sistemic, sarcoidoză, tiroidită, colită
ulcerativă, lepră, cancer și alte afecțiuni.
 
DMSO este cunoscut de aproape 150 de ani, beneficiile sale terapeutice au fost
cercetate de peste 60 de ani și s-ar putea crede că, cu peste 40.000 de studii și
articole tehnice, este suficient de bine cunoscut și recunoscut. Cu toate acestea,
aprobarea sa oficială ca medicament este încă limitată la câteva boli (terapia
cistitei interstițiale, o inflamație dureroasă a vezicii urinare). În plus, peste tot
în lume unde se utilizează radioterapia pentru tratarea cancerului, DMSO
trebuie să fie disponibil ca remediu de urgență. Acest lucru se datorează
faptului că poate fi utilizat pentru a atenua rapid și a trata eficient leziunile
cauzate de radiații la nivelul pielii și al țesuturilor.
 
În aplicațiile MMS-/CDS, conform lui Jim Humble, DMSO este un ajutor
văzut cu plăcere. Pe de o parte, 1 până la 2 picături de DMSO pot lega
cantitățile mici de clor pur nedorit după activarea MMS clasic și, pe de altă
parte, este un important amplificator de efect. Acesta poate fi utilizat atât în
tratamentele externe, cât și în cele interne cu dioxid de clor.



 
În acest proces, DMSO aduce rapid dioxidul de clor în țesuturile mai
profunde, unde își poate face efectul sau poate fi absorbit prin fluxul sanguin și
distribuit în tot corpul. Acest lucru poate fi observat foarte clar cu clătirea de
gură MMS-/CDS. În timp ce aplicarea MMS-/CDS pur dezinfectează doar
suprafața mucoasei bucale, limba și dinții, inflamațiile mai profunde ale
gingiilor, maxilarului și rădăcinilor dinților pot fi tratate eficient prin adăugarea
de DMSO. Aplicațiile orale de MMS sau CDS sunt, de asemenea, intensificate
în mod semnificativ prin combinarea cu DMSO.
 
Cu toate acestea, DMSO poate fi adăugat numai după o activare completă a
MMS clasic (astfel, se amestecă picături 1:1, se așteaptă 45 de secunde și se
adaugă apă) și întotdeauna numai direct înainte de aplicarea efectivă. Dacă se
pregătește, de exemplu, pentru o cură cu MMS-1000, dimineața, o sticlă cu 1
litru de apă cu MMS activat, DMSO nu trebuie adăugat acolo. Dar de fiecare
dată când se toarnă o porție, aceasta trebuie adăugată cu puțin timp înainte de
a fi ingerată. Pe termen scurt, dioxidul de clor și DMSO se susțin reciproc, dar
pe termen lung, amestecate împreună, acestea acționează mai degrabă
contraproductiv. Ca regulă, trebuie adăugate întotdeauna exact atâtea picături
de DMSO câte picături de MMS au fost activate.
 
Posibilitățile uimitoare ale DMSO nu pot fi abordate aici decât superficial.
Dacă doriți să aflați mai multe, nu puteți evita manualul DMSO al Dr.
Hartmut Fischer.
 
Atenție: DMSO devine cristalin și solid sub 18 grade. Așadar, este foarte
posibil ca în timpul iernii să primiți o sticlă cu un conținut dur. Vă rugăm să o
încălziți într-o baie de apă caldă (nu în cuptorul cu microunde!) și apoi să o
păstrați la temperatura camerei (nu în frigider!).
 
Toate tratamentele externe cu DMSO trebuie făcute cu soluție de DMSO
diluată la aproximativ 70% (7 părți DMSO 99,9% și 3 părți apă). Zona care
urmează să fie tratată trebuie să fie curată și să nu fie acoperită până când
soluția este complet absorbită. DMSO poate dizolva colorantul din textile și,
de asemenea, îl poate introduce în țesătură. De asemenea, tot ceea ce este
fabricat din cauciuc, de exemplu mănușile din cauciuc, trebuie ținut departe de
DMSO, deoarece acesta dizolvă și el cauciucul și transportă cu el
componentele sale în piele.
 
Surse de aprovizionare:



a se vedea pe www.mms-seminar.com la rubrica surse de aprovizionare
 
Fapte:
- Cartea Manualul DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Prelegere DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Cartea DMSO - Nature's Healer (DMSO - Vindecătorul naturii), trad. engleză.
Dr. Morton Walker
- DMSO - un medicament minune neînțeles? , Revista Nexus
- Toxicitatea dioxidului de clor



1.7.4 Zeolit și bentonită
 
În legătură cu protocoalele MMS, conform lui Jim Humble, se folosesc adesea
și alte substanțe auxiliare de sprijin. Zeolitul și bentonita pot absorbi și reține
cantități mari de alte substanțe datorită structurii lor microporoase și a
încărcăturii electrice. Aici, aceste proprietăți sunt folosite pentru a lega și
elimina metalele grele și alte toxine din mediul înconjurător. În colaborare cu
practicianul alternativ Ekkehard Sirian Scheller, am dezvoltat un amestec
optim al celor două substanțe, care le sporește semnificativ efectele
individuale.
 
Pe de o parte, dimensiunea granulelor este atât de fină încât suprafața efectivă
este maximizată. Pe de altă parte, însă, nu sunt incluse nanoparticule! Acesta
este modul în care a fost creat GAIAgold®. Aceasta a fost informată și
energizată suplimentar pe cale infopathică, conform practicianului alternativ
Ekkehard Sirian Scheller (care transmite informații pentru autocorecția
holistică a sistemelor deranjate și iritate).
 
Adăugați 1 linguriță de pulbere la un pahar de apă dimineața și seara,
amestecați și beți soluția. Trebuie folosită doar o lingură de plastic sau de lemn,
deoarece metalul afectează negativ încărcătura electrică și, prin urmare,
capacitatea de legare a acestor pulberi.
 
Puteți bea un pahar de "nisip" dizolvat sau "cenușă vulcanică" dimineața și
seara ultima. Efectele secundare, da, chiar și supradozele nu sunt cunoscute
aici. De curând, există și GAIAgold® CAPS în capsule vegane care pot fi
cumpărate. În acest caz, sunt suficiente 3 până la 4 capsule pe doză.
 
Ambele substanțe și numeroasele lor aplicații posibile sunt descrise în detaliu
în cea de-a doua carte Back2Balance.
 
* aviz juridic:
GAIAgold® este o marcă înregistrată a companiei AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).



1.8 Protocoale externe ale aplicației MMS
 

1.8.1 Clătirile de gură
 
Cavitatea bucală este, probabil, locul cel mai contaminat din întregul organism,
datorită contactului constant cu alimentele, căldura și umiditatea. O anumită
formă de inflamație a mușchiului cardiacasemenea, atribuită de medicina
convențională unui germen specific din cavitatea bucală. Jim Humble susține
că există sute de boli care își au originea în gură și în dinți. Din acest motiv, el
recomandă trei sau patru clătiri de gură cu MMS pe săptămână ca măsură
preventivă.
 
Cu MMS:
Luați 6 picături activate de MMS și umpleți paharul până la jumătate cu apă
(150 ml) după activare.
 
Cu CDS/ CDSplus®:
Adăugați aprox. 2-3 ml de CDS sau CDSplus® la un pahar de apă (150 ml)
cu ajutorul unei pipete dozatoare.
 
Luați câte o înghițitură pe rând și faceți gargară și clătiți gura timp de până la 3
minute. Lasă soluția săscânteie între dinți. De asemenea, puteți folosi periuța
de dinți fără pastă de dinți și să vă masați în același timp gingiile și palatul.
Respirația urât mirositoare și germenii superficiali vor fi eliminați rapid și
complet. De asemenea, funcționează foarte bine împotriva gingivitei și a
sângerărilor. Cu toate acesteadăugați câteva picături (sau la fel de multe picături
ca și MMS) de DMSO (Dimetilsulfoxid), un amplificator de efect organic, la
soluția gata activată.
 
DMSO aduce MMS până la 2 cm adâncime în țesut. Cu aceasta, se pot trata cu
succes și inflamațiile rădăcinilor dinților cu trei-patru clătiri pe zi, în una-două
zile. Cine face foarte des clătiri de gură, ar trebui să treacă de la MMS la CDS/
CDSplus®, pentru că prea mult acid poate ataca smalțul dinților pe termen
lung.
 

1.8.2 Băi de picioare și băi complete
 



MMS este foarte potrivit ca aditiv pentru băile de picioare și băile complete.
Pentru o baie completă, activați inițial 16 picături de MMS (CDS/
CDSplus® ar fi prea rău și prea scump aici) și puneți-le într-o cadă curată,
umplută doar cu apă - întotdeauna fără alte săpunuri sau aditivi de baie.
 
Faceți baie în ea timp de aproximativ 20 de minute la o temperatură plăcută,
dar de preferință scăzută. Rețineți că, în cazul unei călduri prea mari, dioxidul
de clor gazos scapă complet după câteva minute și nu mai poate funcționa.
 
Pentru băile de picioare se ia o cantitate corespunzător mai mică (10-20
picături activate). În băile cu MMS,contribui astfel la creșterea rapidă a
toleranței la administrarea orală de MMS la persoanele deosebit de sensibile.
 

1.8.3. Sacul de gaz MMS
 
Am aflat despre această aplicație MMS interesantă de la Jim din Republica
Dominicană. Scopul este ca dioxidul de clor să ajungă în sânge și, astfel, în
organism și să ocolească complet tractul gastrointestinal. Această metodă este
potrivită în special pentru persoanelecare nu tolerează deloc MMS/CDS pe
cale orală sau care nu pot lua acest medicament din cauza evoluției bolii. Ia-ți o
pungă mare de plastic, în care ai putea dispărea complet stând în picioare până
la gât.
 
Dacă este necesar, se lipesc cu bandă adezivă două pungi mari pe partea de
deschidere și se decupează fundul pe o parte.Ar trebui să evitați să mergeți la
cel mai apropiat magazin de feronerie și să cereți pur și simplu saci de plastic
care pot conține o persoană întreagă. Acest lucru ar putea duce la arestarea ta
pentru că ești un pericol pentru omenire, precum și la priviri ciudate.
 
Pe lângă pungă, aveți nevoie de un bol de sticlă sau de ceramică de mărime
medie. Activați 40-60 de picături de MMS în acest bol, nu folosiți apă pentru
aceasta. CDS și CDSplus® nu funcționează cu protocoale de fumigații. Așezați
castronul în mijlocul sacului deschis și acum intrați în sac dezbrăcați, astfel
încât castronul să fie între picioarele dumneavoastră și să nu se poată răsturna.
Acum trageți sacul până la gât și închideți deschiderea cu mâinile în partea de
jos a gâtului.
 
În această poziție, numai capul trebuie să iasă din sacul închis. Acest lucru este
important, deoarece gazul rezultat ar trebui să fie pe piele și nu în plămâni. Cu
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toate acestea, efectuați această aplicație în încăperi bine ventilate. Încercați să
rămâneți înfășurați astfel timp de 10-15 minute. Nu vă faceți griji, nu doare,
statul în picioare plictisitor este adevărata tensiune aici.
 
Dacă aveți probleme cu acest lucru, puteți pune un scaun în sac și să vă așezați
pe el. Apoi ieșiți din pungă, turnați soluția în chiuvetă cu multă apă și aerisiți
încăperea. De asemenea, puteți face un duș după aceea, dar nu puteți fi mai
curat sau mai lipsit de germeni decât atât. Sacul de gaz MMS este una dintre
cele mai intensive aplicații pe care le-am experimentat personal.
 

1.8.4. Picături pentru ochi, urechi și nas
 
Inflamațiile la nivelul ochilor (de exemplu, conjunctivita), al urechilor (de
exemplu, inflamația urechii medii) și al nasului sau sinusurilor pot fi tratate
foarte ușor și eficient cu MMS. Mai întâi de toate, pregătim o soluție bazică
diluată, pe care o putem folosi pentru toate cele trei aplicații.
 
Cu MMS:
Se administrează 2 picături activate de MMS într-un pahar sau într-o sticlă
cu aproximativ 150 ml de apă. MMS trebuie administrat aici din cauza acidității
sale, dar numai în caz de urgență.
 
Cu CDS/ CDSplus®:
Adăugați 1 până la 2 ml de CDSplus® într-un pahar sau flacon care conține
aproximativ 20 ml de apă, adică diluați 1:10 sau mai mult.
 
În acest caz, aș prefera întotdeauna CDS/CDSplus® cu pH neutru, din cauza
căruia nu poate apărea nicio iritație a pielii sau a membranelor mucoase. Cu
această soluție diluată de dioxid de clor, se pot începe tratamentele enumerate
mai jos.
 
Picături pentru ochi
Aplecați capul pe spate și formați un buzunar cu un deget la pleoapa
inferioară. Apoi, cu ajutorul pipetei, picurați 1-2 picături din soluția diluată
în acest buzunar. Apoi închideți pleoapa și mișcați ochiul înainte și înapoi. În
cazul inflamației acute, acest lucru poate fi repetat din oră în oră până la
douăsprezece ori pe zi, dar, de obicei, aveți succes după a treia aplicare.
 



Ușoara arsură de la început nu pare să provină de la MMS, ci de la faptul că
folosim apă fără a păstra conținutul de sare din lichidul ocular. Cu o soluție
salină izotonică de 0,9 % în loc de apă, acest lucru ar trebui, de asemenea, să
fie remediat. Acest lucru trebuie menționat pentru a fi complet, dar nu este
absolut necesar pentru tratamentul unei inflamații.
 
Vă rugăm să nu picurați niciodată o componentă MMS singură sau
nediluată în ochi!
 
Picături pentru urechi
Aici este important ca cele 2-4 picături din soluția de bază diluată de mai
sus să ajungă la timpan, pentru a ajunge și la o inflamație în spatele acestuia.
Tratați mai întâi o ureche și rămâneți întins pe o parte timp de 1-2 minute, apoi
tratați cealaltă ureche, altfel soluția va curge din nou prea repede din ureche. În
cazul inflamațiilor acute, acest lucru se poate repeta din oră în oră, de până la
douăsprezece ori pe zi.
 
Dr. Andreas Kalcker mi-a dat un sfat bun atunci când oamenii au probleme
în a face ca picăturile să ajungă la timpan. Se activează aproximativ 6 picături
de MMS clasic într-un pahar, a cărui deschidere poate cuprinde complet
urechea. Acum nu se mai adaugă apă, ci se pune capul în lateral pe paharul
vertical, astfel încât urechea să fie complet închisă de marginea paharului și să
rămână în această poziție aproximativ 1-2 minute. Astfel, dioxidul de clor
gazos rezultat poate intra direct în ureche, fără niciun lichid. Substanța activată
rămâne în sticlă și nu intră în contact cu urechea. Aceasta este o gazare locală a
urechii, o variantă specială a gazării parțiale locale a părților corpului cu dioxid
de clor.
 
Picături nazale
Când tratați cavitățile frontale și sinusale, puteți folosi mult mai multe picături
de CDSplus cu pH neutru decât pentru ochi și urechi. Pentru a face acest
lucru, întindeți-vă cu capul atârnând pe marginea canapelei, astfel încât soluția
să poată curge în cavitatea frontală sau sinusală dreaptă. După ce te-ai picurat,
rămâi în această poziție timp de 1-2 minute și apoi întoarce-te pe partea stângă.
Alternativ, există și seturi de clătire nazală în farmacie, în care puteți umple apa
cu 1 până la 2 ml de CDSplus în loc de apă sărată și vă puteți clăti cu ea.
 
Această aplicare poate fi făcută și de mai multe ori pe zi, dacă este necesar. De
asemenea, posibila arsură ușoară de la început pare să aibă legătură cu lipsa
conținutului de sare din apă și nu cu MMS/CDS. În cazul inhalațiilor de MMS,



se nebulizează această soluție într-un flacon cu pompă și se inhalează aerosolul
împreună cu aerul. Aceste tratamente cu aerosoli de MMS pot aborda rapid
infecțiile pulmonare și bronșice.
 



1.8.5 Clisme intestinale și vaginale
 
În general, clismele sunt considerate neplăcute, dar au un efect foarte mare,
deoarece dioxidul de clor este absorbit foarte repede în sânge. Acestea sunt
recomandate în special persoanelor care au probleme cu administrarea MMS
pe cale orală sau dacă infecția este localizată și în intestin sau vagin. În
farmacie, se oferă seturi de clisme din plastic cu piese terminale pentru clisme
intestinale și vaginale. Cel mai bine este să așezați o pătură caldă pe podea în
baie și să atârnați recipientul de apă al setului de clismă pe radiator cu un cârlig
la înălțimea curelei.
 
Pentru introducerea piesei de capăt aveți nevoie de vaselină (sau de produse
mai bune fără petrol). Apa ar trebui să aibă temperatura corpului, deoarece
orice abatere este percepută ca fiind neplăcută și atunci nu puteți ține clisma
atât de mult timp cât este necesar în organism.
 
În cazul clismelor intestinale, trebuie făcute mai întâi 2 sau 3 clisme numai cu
apă (și 1 linguriță de sare de bucătărie, dacă este necesar) pentru a goli
intestinele. Este mai practic să folosiți Reprop Clyster®, cu care puteți face o
clismă și în picioare, de exemplu (a se vedea mai jos).
 
MMS:
Inițial 2 picături activate de MMS, ulterior până la 12 picături activate, în
recipientul de apă al setului de clismă. Dr. Dietrich Klinghardt recomandă
chiar să se mărească până la 20 de picături activate pe litru și nu a observat
efecte secundare semnificative asupra activității intestinale.
 
CDS/CDSplus:
Și aici prefer CDSplus cu pH neutru și adaug inițial 1 ml, apoi până la 4 ml
CDSplus în recipientul de apă al setului de clismă. Din nou, conform Dr.
Klinghardt și Dr. Andreas Kalcker, este posibil chiar și până la 10 ml pe litru.
 
Acum, întindeți-vă pe spate, introduceți cu grijă piesa de capăt și deschideți
încet supapa. Când întreaga cantitate de apă a intrat în intestin/vagin, ridicați
ușor pelvisul și mențineți această poziție timp de 1 sau 2 minute. Pentru
clismele intestinale, puteți, de asemenea, să vă întindeți pe o parte, astfel încât
să ajungeți la toate spiralele. Puteți face 2 până la 3 clisme pe trecere și 2 până
la 3 treceri pe zi. După aceea, se golește din nou intestinul sau vaginul.
 



Surse de aprovizionare:
- Reprop® Clyster (set de clisme mai bun decât în farmaciile germane)
a se vedea pe www.mms-seminar.com la rubrica surse de aprovizionare



1.9 Protocoalele interne ale aplicației MMS
 
Soluțiile de dioxid de clor miros foarte puternic de clor și au un gust foarte
puternic. Din păcate, acesta este exact ingredientul activ, iar atunci când
mirosul și gustul sunt eliminate, efectul dorit dispare de obicei odată cu el.
 
În trecut, se recomanda amestecarea soluției cu sucuri, ceaiuri sau alte băuturi
pentru a face mai tolerabilă administrarea. Acest lucru a fost abandonat
complet, deoarece majoritatea sucurilor pot avea un efect de slăbire a soluției
de dioxid de clor. Prin urmare, toate protocoalele actuale pentru uz intern
recomandă administrarea acestuia diluat doar cu apă. Acesta este obstacolul pe
care fiecare trebuie să îl depășească singur dacă dorește să beneficieze de
efectele posibile. Cu CDS și CDSplus, mirosul și gustul au devenit mult mai
tolerabile. Dar, în primul rând, acest lucru se datorează probabil conținutului
de acid lipsă din aceste soluții. Atunci când manipulați MMS, acordați
întotdeauna atenție unei bune ventilații.
 
UPDATE:
Pentru uz oral (cu efect de acid gastric):

1 picătură activată de MMS corespunde la aproximativ 1 ml CDS
(pentru CDS cu aproximativ 0,3 % soluție de dioxid de clor, adică 3 000

ppm)
 
Dacă până acum se luaseră pe cale orală 3 picături activate de MMS clasic,
atunci, prin utilizarea orală a CDS, se ajunge la 3 ml, deci la o cantitate triplată!
(Andreas Kalcker)
 

1.9.1 Protocolul MMS-1000/1000+
 
Protocolul-1000 pentru administrare orală este suficient în peste 90% din
cazuri, fie că este vorba de o curățare de bază unică a organismului, fie că este
vorba de eliminarea metalelor grele, ca măsură preventivă sau în cazul unei
infecții/bolile acute sau severe.
 
În primele cărți de MMS, se recomandau doze unice puține, dar mari, pe zi. Cu
toate acestea, după ce s-a constatat că, de obicei, dioxidul de clor nu acționează
mai mult de două ore în organism și apoi se descompune, aceste recomandări



au fost revizuite. Dozele extrem de mari au dus la foarte multe intoleranțe și
adesea la încetarea prematură a autotratamentului.
 
Cu Protocolul-1000 modern, se iau doze individuale semnificativ mai mici, mai
des pe zi. Acest lucru asigură o spălare continuă a organismului cu dioxid de
clor. Acest lucru este mult mai tolerabil și, de asemenea, mai eficient decât
vechile protocoale. Scopul este de a lua o singură doză de 1, apoi 3 picături
activate pe zi, de aproximativ opt ori pe zi.
 
Din motive practice, pentru a nu-și activa, de exemplu, amestecul la fiecare oră
la locul de muncă, în fața colegilor uimiți, întreaga doză zilnică se amestecă
dimineața, se umple cu apă într-o sticlă de sticlă cu închidere ermetică și se bea
pe tot parcursul zilei. Această cură trebuie menținută cel puțin trei-patru
săptămâni, iar în cazul bolilor acute chiar mai mult.
 
Protocolul MMS-1000
De exemplu, începeți cu 8 x 1 = 8 picături activate. După un timp de activare
de 45 de secunde, se adaugă puțină apă și se umple acest amestec într-o sticlă
de sticlă sigilabilă cu aproximativ 1 litru de apă. Acum încercați să beți această
sticlă în aproximativ 8 porții pe parcursul zilei. Atâta timp cât vă face bine,
creșteți numărul de picături zilnic până când ajungeți la 3 x 8 = 24 de picături
activate și continuați această procedură timp de trei până la patru săptămâni.
 
Surse de aprovizionare:
a se vedea www.mms-seminar.com la rubrica surse de aprovizionare,
de exemplu pentru sticla de sticlă Ikea
 
Protocolul MMS-1000+
În cazul unor boli foarte grave sau încăpățânate, la amestecul de MMS gata
activat de mai sus se adaugă la final același număr de picături de DMSO și se
bea apoi pe cale orală. Cu toate acestea, DMSO poate fi adăugat doar la doza
care urmează să fie băută și nu la prima oră a dimineții cu sticla pregătită
pentru ziua respectivă! Acest lucru s-a dovedit a fi foarte eficient pentru herpes
sau ciuperca candida.
 
Pe lângă această cură de curățare, mai există și alte câteva recomandări. Până la
vârsta de 60 de ani, 2 doze unice pe săptămână cu 6 picături activate sunt
utile ca măsură preventivă pentru persoanele sănătoase și 6 picături activate
zilnic începând cu 60 de ani. Chiar și în timpul sarcinii (după a treia lună),



potrivit Dr. Andreas Kalcker, este posibilă o aplicare de MMS până la
maximum 6 picături activate pe zi, de exemplu în locul antibioticelor.
 
Pentru copii și adolescenți, doza maximă este de 1 picătură activată de MMS
la 12 kilograme de greutate corporală pe zi. Pentru bebeluși, doza inițială
trebuie să fie de maximum 1/2 picătură activată de MMS. Cum se prepară
jumătăți de picături? Se activează 1 picătură de MMS cu 1 picătură de acid
clorhidric și se adaugă aproximativ 150 ml de apă. Acum se folosește doar
jumătate din această soluție și se obține astfel o jumătate de doză. Acest truc
trebuie folosit și cu diluții puternice pentru animalele mici.
 

1.9.2 Protocolul CDS-1000 /CDS-101
 
Deoarece CDS/CDSplus este mult mai bine tolerat, doza poate fi setată puțin
mai mare. Începeți aici cu 3 ml și creșteți până la 10 ml, pe care îi administrați
cu o pipetă de dozare (seringă de plastic) în 1 litru de apă. Multe persoane pot
începe cu 5 sau 10 ml fără efecte secundare. Această sticlă se bea și ea în
aproximativ 8-14 doze pe parcursul zilei. Durata de aplicare este de trei până la
patru săptămâni, ca și în cazul protocolului MMS-1000.
 
În condiții care pun viața în pericol, se poate administra o doză totală
de până la 50 ml de CDS pe zi.
 
 



1.9.3.Protocolul CDS 115 (protocolul dengue)
 
Acest protocol a fost dezvoltat de Karl Wagner, Carla Perez și Dr. Damarys
Reyes, un microbiolog, din familia MMS din întreaga lume, special pentru boli
virale, cum ar fi febra dengue. Este important de știut că malaria și dengue pot
fi transmise de țânțari. În cazul dengue, virusul este agentul cauzal, iar în cazul
malariei, este vorba de un parazit. În timp ce parazitul malariei este ucis cu o
doză mare de șoc, virusul are nevoie de câteva ore de ingestie continuă. Din
fericire, acest lucru nu face nicio diferență în cazul dioxidului de clor - acesta
ucide în mod eficient ambii agenți patogeni.
 
În protocolul CDS 115, 1 ml de CDS/CDSplus la 3.000 ppm se adaugă la 15
minute în apă și se administrează pe cale orală. În cazul cursurilor severe, se
poate adăuga 1 picătură de soluție de clorit de sodiu 25% (din setul pentru
MMS clasic) la fiecare ml de CDS/CDSplus. În vechiul protocol MMS dengue,
se lua o doză de 6 la început și apoi se luau 3 picături activate la fiecare oră.



1.9.4. Protocolul 5/5-100 (protocol intensiv)
 
Ca o îmbunătățire există protocolul intensiv 5/5-100 conform Dr. Andreas
Kalcker. În acest protocol, potențiatorul de agent activ DMSO
(dimetilsulfoxid) este, de asemenea, utilizat într-o concentrație de 70 %.
 
În acest scop, DMSO 99,9 % trebuie diluat cu apă în proporție de 7:3 (7 părți
DMSO + 3 părți apă). Pentru început, luați 5 ml din această soluție de 70%
DMSO diluată astfel cu 100 ml de apă pe cale orală, ca o predoză.
 
Apoi adăugați 5 ml de CDS/CDSplus la aproximativ 100 ml de apă și beți
această porție. Se repetă această combinație de DMSO pre-doză și
CDS/CDSplus în doză intensivă la aproximativ o dată la două ore, și aceasta
de până la douăsprezece ori pe zi. Ca în cazul tuturor protocoalelor, o reducere
a dozei este utilă în caz de disconfort sau greață.
 

1.9.5. Protocolul 2000 (MMS1 + MMS2)
 
În acest protocol pentru bolile acute care pun viața în pericol, MMS1 picături
și MMS2 capsule se administrează alternativ pe parcursul zilei. MMS1 este
binecunoscutul nostru set MMS cu dioxid de clor ca ingredient activ.
 
MMS2 se bazează pe materialul de bază hipoclorit de calciu, care este
transformat în ingredientul activ acid hipocloros prin activarea acestuia cu apă.
Hipocloritul de calciu este, de asemenea, aprobat pentru dezinfectarea apei
potabile și este adesea vândut ca agent de curățare a piscinei.
 
Aplicațiile MMS2 au fost deja explicate în detaliu separat mai sus. Practic, cu
MMS1, efectuați un protocol normal MMS-1000, cu excepția faptului că, în loc
să luați soluția de dioxid de clor o dată la două ori, beți o capsulă MMS2 cu 2
sau 3 pahare mari de apă. Jim Humble sugerează până la 4 capsule pe zi,
fiecare conținând până la 400 mg de hipoclorit de calciu. Acest lucru ar trebui
să fie considerat ca o limită superioară absolută, Dr. Antje Oswald recomandă
cantități mult mai mici în capsule. MMS2 și acest protocol au fost dezvoltate
pentru boli grave sau care pun viața în pericol, cum ar fi cancerul.



1.9.6. Protocolul 3000 (MMS1 + DMSO extern)
 
Protocol 3000 este recomandat de Jim Humble pentru aproape toate
afecțiunile pielii, cum ar fi acneea, piciorul atletului și eczema. Acest protocol a
fost, de asemenea, dezvoltat inițial pentru persoanele care nu puteau lua MMS
oral.
 
În acest caz, soluția de dioxid de clor (20 de picături activate de MMS la 50 ml
de apă) se aplică pe anumite zone ale corpului la fiecare oră, de până la 10 ori
pe zi, iar apoi se aplică o soluție de DMSO de aproximativ 70 % (7 părți
DMSO + 3 părți apă). În acest fel, se aplică această combinație pe părțile
corpului, alternativ, la fiecare aplicare (brațul stâng, apoi brațul drept, apoi
piciorul stâng/drept, abdomenul, spatele și din nou din față).
 
Astfel, dioxidul de clor ajunge în profunzimea țesuturilor până în fluxul
sanguin cu ajutorul activului de întărire DMSO și apoi ajunge peste tot în coșul
de gunoi al organismului. După aceea, trebuie să se ia o zi de pauză la fiecare 3
zile. Unul dintre motivele pentru care protocolul nu mai este folosit atât de
frecvent este că, în cazul CDS și CDSplus, există soluții compatibile și cu pH
neutru, care sunt bine tolerate și de persoanele mai sensibile.
 

1.9.7 Protocol 4000
 
Administrarea unică a capsulelor MMS2 de mai multe ori pe parcursul zilei
este, de asemenea, denumită uneori protocol-4000. Cel mai bine este să
preparați singuri capsulele cu hipoclorit de calciu. În acest fel se poate
determina cantitatea de umplere și se poate crește încet până la aproximativ
400 mg pe capsulă. Acest lucru este descris în detaliu în altă parte.
 

1.9.8. Protocolul privind malaria
 
Există cinci paraziți cunoscuți care pot provoca malaria (numită și febra
mlăștinoasă sau febra alternantă). Cel mai adesea este declanșată de o
mușcătură de țânțar Anopheles. Cea mai mare parte a experienței în
tratamentul malariei este cu MMS clasic. Adulții primesc 18, iar copiii 9
picături activate de MMS într-o singură doză mare de băut.
 

Î



În cazuri foarte rare, este necesară o a doua doză la fel de mare. Astfel,
paraziții sunt eliminați complet din organism printr-o doză mare de șoc.
Această doză unică ridicată este mult prea mare pentru persoanele sănătoase. Prin urmare,
trebuie să se asigure în prealabil că există o infecție malarică. În acest scop, se
pot folosi și testele rapide de sânge.
 

1.9.9.9. Protocolul 6+6 al Clarei (tratament de șoc)
 
Pentru anumite infecții care nu pun în pericol viața, cum ar fi o răceală care se
apropie, protocolul 6+6 al Clarei este prima alegere.
 
Se iau două doze a câte 6 picături de MMS activat, la un interval de timp
de 2 până la 4 ore.
 
Acest lucru funcționează cel mai bine seara și înainte de culcare. În acest fel,
dormiți în mod convenabil prin orice posibilă greață. Cu acest protocol,
înmulțirea explozivă a germenilor infecțioși este rapid și semnificativ oprită, iar
sistemul imunitar își recapătă rapid controlul. De cele mai multe ori, până
dimineața, nu mai rămâne nimic din frigul care se apropie. Dacă acest lucru nu
este complet suficient, se poate repeta acest protocol a doua zi cu 7 + 7
picături, dar nu mai mult. Ulterior, este posibil să trebuiască să treceți la
protocoalele clasice MMS-1000 sau CDS-1000.
 

1.9.10. Injecții CDI cu dioxid de clor IM/IV
 
CDI (Chlorine Dioxide Injection) este destinat injecției intramusculare sau
intravenoase a unei soluții de dioxid de clor. Dr. Andreas Kalcker introduce
dioxidul de clor gazos în apa de mare diluată. Astfel, este neutră din punct de
vedere al pH-ului și are un conținut corect de sare, similar cu cel al sângelui. În
plus, apa de mare rece și fin filtrată pare să aibă un efect foarte revigorant și de
accelerare a procesului de vindecare, așa cum a fost prezentat la Congresul
Spirit of Health 2014 de Francisco Coll, manager al Laboratoires Quinton
International, Alicante. Pentru mamiferele cu o greutate vie de până la 80
de kilograme, el recomandă 2 până la 5 ml de CDI 3.000 ppm într-un
raport de 1:5 cu apă de mare sau soluție salină pentru aplicații
intravenoase sau chiar intramusculare.
 



Dr. Hartmut Fischer, pe de altă parte, activează picăturile de MMS într-o
seringă verticală (cu acul îndreptat în sus), permițând astfel ca doar dioxidul de
clor gazos să bubuie într-o pungă de perfuzie gata preparată care conține 0,9%
soluție salină și obținând astfel, de asemenea, o soluție de dioxid de clor cu pH
neutru, adaptată la conținutul de sare al oamenilor.
 
Atenție: Soluția astfel obținută nu se utilizează în mod normal pură. În cazul
în care se dorește să se tragă o seringă pentru administrare intravenoasă sau
intramusculară dintr-o soluție de dioxid de clor deja terminată, Dr. Fischer
recomandă să se conecteze în amonte un nanofiltru cu o dimensiune a porilor
de 245 nm. Acesta filtrează substanțele pirogene (cum ar fi praful și particulele
în suspensie) care ar putea duce la febră și alte iritații ale organismului.
Conținutul seringii este apoi injectat într-o nouă pungă de perfuzie salină.
Această soluție diluată poate fi apoi administrată intravenos sau se poate
extrage o seringă din această pungă pentru utilizare intramusculară sau
subcutanată. Eu însumi am primit o astfel de perfuzie CDI i.v. fără efecte
secundare notabile.
 
Atenție:
Infuziile cu soluții de dioxid de clor sunt rezervate medicilor, practicienilor
alternativi și personalului medical calificat în acest sens. Acestea trebuie
efectuate întotdeauna sub supraveghere! Domeniile exacte de aplicare, precum
și avantajele și dezavantajele unui astfel de tratament cu dioxid de clor la om
nu au fost suficient cercetate pentru a putea face declarații fiabile.
 
În orice caz, perfuzia CDS (sub supravegherea Dr. Hartmut Fischer) nu mi-a
făcut rău, iar vițeii cu Dr. Andreas Kalcker (cartea CDS/MMS - Heilung ist
möglich), de asemenea, nu. Dimpotrivă - crescătorul a putut economisi costuri
imense cu vaccinările și antibioticele pentru animalele sale și a putut crește mai
multe animale sănătoase până la sacrificare.



1.10 Întrebări frecvente despre MMS - Întrebări și
răspunsuri
 
Întrebare: Care este termenul de valabilitate al soluției de dioxid de clor
și cum pot ști?
Dioxidul de clor se dizolvă în apă sub forma unui gaz galben-maroniu. Soluția
are de obicei un aspect gălbui. Dacă vasul este deschis, gazul scapă destul de
repede și rămâne o soluție limpede. Cu cât soluția este mai limpede, cu atât mai
puțin dioxid de clor este (încă) conținut și cu atât mai slab este efectul soluției.
Puteți prelungi termenul de valabilitate închizând recipientul și răcindu-l (de
exemplu, în frigider). De obicei, CDS nu este la fel de durabil ca și CDSplus.
 
Întrebare: Am și boala sau și simptomul. Cum ar trebui să dozez sau să
iau MMS/CDSplus?
Scuzați-mă, dar nu pot, nu trebuie și nu voi răspunde la această întrebare.
Filozofia noastră este de a oferi fiecăruia informațiile de care are nevoie pentru
a decide singur și apoi, dacă este necesar, de a efectua sau nu un autotratament
cu dioxid de clor pe propria răspundere.
 
Nu dorim să sfătuim sau să descurajăm pe nimeni aici și cu siguranță nu dorim
să luăm o decizie în locul nimănui. Aceasta este vechea gândire ca în medicina
ortodoxă: "Dumneavoastră, doctorul, decideți ce, când și cât trebuie să iau. Eu
sunt doar mielul de sacrificiu. "Chiar și medicii consideră că acest sistem îi
copleșește de cele mai multe ori.
 
Dioxidul de clor administrat pe cale orală are un efect cu spectru foarte larg și
este, de obicei, foarte bine tolerat. Din câte știu eu, nimeni nu a suferit
vreodată daune permanente. Protocoalele MMS-1000 și CDS-1000 sunt
complet suficiente în peste 90% din cazurile de aplicare, de la prevenirea
inflamațiilor medii până la boli cronice. Dacă este necesar, acestea sunt
combinate cu aplicații externe, cum ar fi băile și clismele.
 
În cazul afecțiunilor care pun viața în pericol, cum ar fi cancerul, mulți
folosesc, de asemenea, protocoalele de 1000 sau 2000 de doze, dar adesea
măresc dozele zilnice CDSplus de trei până la cinci ori. Toate celelalte
formulare și protocoale de primire sunt necesare doar în cazuri foarte rare.
Malaria, de exemplu, este una dintre puținele boli infecțioase în care putem
elimina agentul patogen în doar 4 ore prin administrarea unei singure doze
mari (18 picături activate pentru adulți și 9 picături activate pentru copii).



ț ș
Această întrebare nu este o chestiune de cunoaștere, ci de responsabilitate, și
anume de responsabilitate personală!
 
Întrebare: Ce se întâmplă cu bacteriile mele intestinale "bune"?
Dacă MMS ucide toate bacteriile, atunci trebuie să atace și bacteriile bune din
intestinul meu. Aceasta este cea mai frecventă obiecție împotriva administrării
orale de MMS. Rapoartele condensate de experiență arată, totuși, că MMS nu
dăunează florei intestinale bune, chiar și în cazul unui consum continuu mai
îndelungat. Nu avem explicații dovedite științific pentru acest lucru, ci modele
de explicații plauzibile și logice:
 
Dioxidul de clor este un oxidant. Peroxidul de hidrogen și ozonul sunt
oxidanți foarte puternici și pot distruge atât celulele corpului, cât și bacteriile
bune. Următorul oxidant mai slab este oxigenul. Celulele corpului nostru și
bacteriile noastre intestinale bune (1,45 volți) sunt capabile să își păstreze
electronii în fața oxigenului, un oxidant puternic. În caz contrar, fiecare
respirație ar ucide multe mii de celule din corpul nostru.
 
Dioxidul de clor este un oxidant mult mai slab. Deci, dacă celulele își pot apăra
cu succes electronii împotriva unui oxidant puternic, ele pot face acest lucru și
mai mult împotriva dioxidului de clor mai slab (0,95 volți). Această putere de
reținere a electronilor se mai numește și potențial redox. Este interesant faptul
că majoritatea germenilor patogeni (apropo, germenii patogeni sunt adesea
anaerobi și nu folosesc oxigenul) au un potențial redox mai mic decât dioxidul
de clor și, prin urmare, sunt atacați primii de MMS. În protocoalele de aplicare
a MMS, de obicei se recomandă doar concentrațiile la care se păstrează flora
intestinală bună.
 
Concluzie: Dioxidul de clor nu atacă celulele organismului și nici bacteriile
"bune"!
 
Întrebare: Cu MMS, pot pune mai întâi apă în pahar și apoi NaClO2 și
picături de activator?
Nu! Apa încetinește foarte mult reacția! Vă rugăm să urmați exact ordinea
conform instrucțiunilor de mai sus! Nu puneți niciodată picăturile de MMS în apă
- acestea trebuie să reacționeze singure timp de 45 de secunde înainte de a
adăuga apă.
 
Întrebare: Câtă apă trebuie să iau pentru o porție orală de MMS/CDS?



Este practic același lucru. Dacă în pahar sunt 3 picături activate de MMS sau 1
ml de CDS și beți paharul, ați luat întotdeauna aceeași cantitate de dioxid de
clor. Dacă în pahar este puțină apă, de exemplu 100 ml, gustul este mai
puternic. Dacă în pahar este multă apă, de exemplu 250 ml, gustul este mai
blând, dar trebuie să beți mai mult lichid.
 
Întrebare: Care este raportul de amestec pentru 10 sau 50 la sută acid
citric sau acid tartric sau alți acizi?
Această întrebare nu mai are răspuns, deoarece am ales ca activator doar acidul
clorhidric de 4-5%, cel mai bine tolerat. Aici raportul este întotdeauna de 1:1.
 
Întrebare: Cu ce sucuri de fructe, cafea sau ceai pot lua MMS/CDS?
Între timp, consumul de MMS este recomandat doar cu apă potabilă pură.
Chiar și în sucurile de fructe aparent pure, vitamina C artificială (obținută în
cea mai mare parte din porumb modificat genetic) este adăugată prin
intermediul numerelor E și etichetată ca stabilizator pentru a crește drastic
durata de valabilitate a sucurilor. Deoarece vitamina C și dioxidul de clor își
anulează reciproc efectul, Jim Humble și Dr. Klinghardt recomandă
administrarea de MMS/CDS numai cu apă.
 
Un sfat: Dacă gustul și mirosul MMS sunt prea grele pentru dumneavoastră,
puteți să vă țineți nasul în timp ce îl luați sau să treceți la CDSplus, mult mai
bine tolerat și cu pH neutru.
 
Întrebare: Există instrucțiuni pe internet pentru a neutraliza acidul
rezidual din MMS activat cu bicarbonat de sodiu - ar trebui să fac acest
lucru?
Nu, între timp, mulți s-au distanțat din nou de el, deoarece poate afecta efectul
MMS. Dr. Oswald recomandă, de asemenea, administrarea unei soluții de
bicarbonat de sodiu ca antidot în caz de supradozaj de MMS.
 
Întrebare: Când ar trebui să iau MMS și cu ce alimente mai degrabă nu?
Atunci când MMS era încă administrat în doze unice puține și mari, această
întrebare era importantă pentru o mai bună toleranță. Deoarece în cadrul
protocolului MMS-1000 sau CDS-1000 se administrează între timp doze mult
mai mici și de până la opt ori pe zi, acum este relativ lipsit de importanță dacă
se administrează înainte sau după masă.
 
Opt ori pe zi pe stomacul gol ar fi atunci posibil doar cu o cură de post.
Consider că sticla mea de CDS este pur și simplu o băutură. De asemenea, nu



mă stresez să verific fiecare aliment dacă poate limita efectul MMS. Chiar dacă
am mâncat o dată un ananas, atunci efectul uneia dintre cele opt doze pe zi a
fost doar un pic slăbit. Toate acestea nu joacă nici cel mai mic rol în acest
protocol conceput pentru patru până la șase săptămâni. Deci, în acest caz, nu
vă gândiți prea mult, ci continuați cu protocolul!
 
Întrebare: Pot să mă opresc pentru o perioadă de timp în mijlocul
protocolului 1000?
Da, deoarece acesta este un program de curățare, nu puneți în pericol tot
succesul, așa cum faceți cu antibioticele, doar pentru că a trebuit să vă opriți
din motive personale sau profesionale. Continuați doar când puteți din nou.
 
Întrebare: Sunt mai bune produsele în sticle de sticlă decât în sticle de
plastic?
La începutul mișcării MMS, unii producători/furnizori au umplut din
ignoranță cloritul de sodiu și activatorul în sticle PET (polietilen tereftalat),
care au devenit fragile și s-au spart cu timpul. Astăzi, nu cunosc niciun furnizor
din lumea vorbitoare de limbă germană care să facă această greșeală. HDPE
(polietilenă de înaltă densitate) este un material aprobat pentru aceste produse,
astfel încât majoritatea producătorilor își oferă produsele în sticle HDPE.
Sticlele HDPE au avantajul de a fi foarte ușoare și, cel mai important,
incasabile. Acest lucru este, de asemenea, foarte util și important în cazul
ingredientelor alcaline și acide.
 
Furnizorii cu sticle de sticlă dau adesea impresia că produsele lor sunt cumva
mai curate sau mai sănătoase. Este important de știut că soluțiile de clorit de
sodiu și acid clorhidric de calitate alimentară sunt produse, depozitate și
furnizate de industria chimică numai în canistre HDPE sau în butoaie HDPE.
Umplerea lor în sticle de sticlă la sediul furnizorului nu îmbunătățește calitatea.
 
Dr. Andreas Kalcker a avertizat în mod special împotriva ofertelor de
DMSO care vin într-o sticlă de sticlă cu o pipetă de sticlă. Pistonul de pe
pipeta de sticlă este fabricat din cauciuc sau înlocuitori de cauciuc, toate
acestea nefiind adecvate pentru DMSO. Acest piston se va dizolva,
componentele toxice vor intra în soluție odată cu el și vor fi introduse și în
piele în cazul unui tratament extern.
 
Acest lucru este valabil și pentru unele oferte CDL cu pipetă de sticlă, care
sunt prevăzute cu un piston de tip cauciuc. Pentru administrarea pe termen
scurt a picăturilor pentru ochi, urechi și nas, utilizarea unor astfel de picături cu



piston este perfect acceptabilă, dar soluția de dioxid de clor nu trebuie
depozitată în mod permanent cu un astfel de picurător.
 
Întrebare: Atunci de ce se recomandă întotdeauna o sticlă de sticlă
sigilabilă pentru Protocol-1000?
Furnizorii de produse din dioxid de clor cunosc acum foarte bine diferența
dintre PET și HDPE. Cu toate acestea, nu orice profan poate recunoaște
această diferență din prima și face greșeli, de exemplu, dacă vrea să folosească
acasă orice sticlă de băutură goală din plastic. De aceea, noi jucăm la sigur și
recomandăm o sticlă de sticlă sigilabilă, cum ar fi cea de la IKEA, pentru doza
zilnică a protocolului 1000 ;-)
 
Întrebare: Ce se întâmplă cu administrarea simultană de suplimente
alimentare sau medicamente și MMS/CDS?
Până în prezent, nu avem cunoștință de nicio interacțiune, cu excepția
neutralizării reciproce a MMS sau a dioxidului de clor și a vitaminei C/sodiu.
Dr. Klinghardt recomandă protocolul MMS-/CDS-1000 dimineața până la ora
18.00, de exemplu, și dă după trei-patru ore, deci de la 9/22 p.m., toate
suplimentele alimentare și, dacă este cazul, medicamentele necesare. Deoarece
dioxidul de clor acționează de obicei în organism doar timp de una sau două
ore înainte de a se descompune în sare obișnuită, apă și oxigen, acest interval
de timp ar trebui să fie suficient pentru a evita interacțiunile necunoscute până
acum, dar posibile.
 
Întrebare: Pot să iau MMS și cu plombe de amalgam în dinți sau cu o
proteză artificială din metal în corp?
Probabil datorită cantității mici și a duratei scurte de acțiune, până în prezent
nu ne-au fost raportate deteriorări ale obturațiilor dentare, punților, protezelor
și implanturilor din metal din organism. Dacă da, atunci MMS ar oxida, de
exemplu, mercurul eliberat din amalgamul de obturație, transformându-l într-o
sare metalică solubilă în apă, care poate fi excretată prin rinichi și urină. CDS
sau CDSplus pare a fi chiar mai puțin dăunător decât MMS datorită valorii pH-
ului nou-încălzit.
 
Singurul lucru pe care îl știu despre plombele de amalgam este că majoritatea
chelatorilor care elimină metalele grele ar scoate mercurul din plombele de
amalgam. Cu toate acestea, există chelatori naturali care nu ar face acest lucru,
cum ar fi HMD™ (www.detoxmetals.com).
 



Întrebare: De ce am grețuri foarte puternice sau vărsături sau diaree
deja la cea mai mică administrare de MMS/CDS?
Acest lucru este acum rar și poate avea mai multe cauze. Pe de o parte, poate fi
prezentă o alergie foarte rară la clor. Pe de altă parte, organismul poate fi
foarte puternic germinat și această doză unică de MMS/CDS a ucis mult mai
mulți germeni decât la alte persoane. Apoi, această concentrație mare de
deșeuri bacteriene declanșează efecte secundare din cauza supraîncărcării
rinichilor și a ficatului. În astfel de cazuri, luați un detoxifiant natural pe bază
de plante, cum ar fi LAVAGE, care ajută la deschiderea organelor de
detoxifiere, cum ar fi ficatul, rinichii și vasele limfatice
(www.detoxmetals.com).
 
O altă cauză poate fi activatorul, dacă ați folosit acid citric, acid tartric etc. în
loc de acidul clorhidric recomandat. Unele persoane sunt foarte
supraacidificate și reacționează foarte violent la acidul rezidual din MMS - în
acest caz ar trebui să treceți mai degrabă la CDSplus, care are un pH neutru.
 
Ca o ultimă posibilitate, este posibil să aveți o infestare cu paraziți. Paraziții
reacționează foarte violent la dioxidul de clor, încep să se înmulțească masiv și
își eliberează panicați conținutul intestinal în corpul nostru. Acești produși
excretori ai paraziților, cum ar fi amoniacul, formaldehida, histamina și
manilina, sunt neurotoxine pentru sistemul nostru imunitar și, prin urmare, pot
declanșa efecte secundare violente. Aici ar fi indicată o cură antiparazitară, de
exemplu cea a doctorului Andreas Kalcker (vezi cartea Back2Balance).



2. Succesele MMS la om
 
Există numeroase experiențe și rapoarte de succes, de exemplu în cazul
răcelilor, gripei, EHEC, gripei porcine, gripei aviare, SIDA, hepatitei,
herpesului, tuberculozei, intoxicațiilor cu sânge (sepsis), intoxicațiilor
alimentare, tetanosului, bolilor contagioase ale copiilor, piciorului de atlet,
ciupercilor intestinale, diabetului, piciorului deschis, cancerului, leucemiei cu
celule păroase, inflamațiilor gurii, gâtului și în special ale dinților.
 
Între timp, sunt disponibile nenumărate rapoarte la nivel mondial, care, din
păcate, nu au fost încă colectate și evaluate în mod sistematic de nimeni. Acest
lucru arată uneori limitele unei mișcări private în domeniul sănătății. Un
angajat al unor proiecte de ajutorare în Africa mi-a raportat și mie însumi
succese repetabile cu mai multe infecții de malarie confirmate în laborator.
 
Am, de asemenea, un caz foarte bine documentat de vindecare completă a unei
leucemii cu celule capilare care îi amenința viața, de la un participant la atelier.
Chiar și în cazul unor boli precum febra Chikungunya, care face ravagii în
Caraibe și pentru care medicina convențională nu are până în prezent niciun
leac, există povești de succes încurajatoare.



2.1 MMS și cancerul
 
Pentru medicina ortodoxă, cancerul se dezvoltă prin dispoziție familială
(genetică) și prin factori de risc legați de stilul de viață, cum ar fi alimentația,
băutura, sportul, alcoolul, nicotina și, mai nou, stresul. În afară de aceste
afirmații statistice destul de generale și lipsite de sens, medicina convențională
nu a fost capabilă să prezinte un model coerent, detaliat și logic pentru
dezvoltarea cancerului.
 
Mă întreb: dacă nu cunoști originea unei probleme, cum te aștepți să dezvolți o
terapie de tratament semnificativă? Cu mult înainte de mișcarea MMS, în
domeniul medicinei alternative existau multe teorii plauzibile despre originea
cancerului. Cu aproape două sute de ani în urmă, Louis Pasteur a postulat
modelul corpului sănătos, lipsit de germeni, și al germenilor malefici din
exterior care ar putea invada și îmbolnăvi oamenii. În schimb, adversarul său
din acea vreme, Pierre Jacques Antoine Béchamp, a fost mult mai corect când
a spus că microbii sunt peste tot și că fac viața posibilă și constituie viața.
 
Mediul intern a fost cel care a determinat anumiți microbi să prolifereze și să
își schimbe morfologia în ceea ce Béchamp a numit pleomorfism.
 
Dar chiar și Pasteur, pe patul de moarte, i-a dat dreptate adversarului său cu
fraza "Microbul nu este nimic, mediul este totul".
 
În loc să luptăm împotriva germenilor cu antibiotice (ceea ce, după cum se știe,
duce la rezistență la antibiotice), am putea crea baza pentru a preveni
dezvoltarea sau înmulțirea acestor germeni prin reglementarea mediului.
 
Mediul intern se referă la caracteristicile mediului nostru intern, cum ar fi
nivelurile de toxicitate, nivelurile de inflamație, modificările pH-ului din
țesuturi, nivelurile de încărcătură parazitară și microbiană, câmpurile
electromagnetice, cum ar fi 5G și altele asemenea. Toți acești factori pot
schimba mediul intern al corpului nostru și pot determina microbii să își
schimbe forma, de la binevoitoare la virulentă sau patogenă (care provoacă
boli).
 
Aceste idei au fost dezvoltate ulterior de mai mulți cercetători. Prof. Dr.
Günther Enderlein a descoperit, printre altele, germeni pleomorfi (care își



schimbă forma) în sânge, care se pot transforma dintr-o celulă a corpului într-
o bacterie, într-o ciupercă și invers, în funcție de mediu.
 
Practicianul alternativ Ekkehard Sirian Scheller a descoperit că în sânge există,
de asemenea, ciuperci și paraziți camuflați. În multe tipuri de cancer, acestea
par a fi implicate în mod cauzal în dezvoltarea lor. Medicul oncolog Dr. Tulio
Simoncini a descoperit cu mult timp în urmă că ciupercile Candida-albicans
pot fi găsite în miezul tumorii și tratate cu succes cu o soluție de bicarbonat de
sodiu 25 la sută care distruge ciupercile.
 
Prea multe ciuperci se dezvoltă din cauza unui mediu perturbat. Organismul
nu le poate nici elimina suficient, nici digera, nici excreta cu ajutorul organelor
sale de detoxifiere: ficat, rinichi, plămâni, intestine și piele. Așa că organismul
decide să facă o mișcare ingenioasă de prelungire a vieții: încapsulează
ciupercile. În acest fel, atât oamenii, cât și ciupercile pot trăi mai mult timp
alături, fără să se pună în pericol reciproc.
Această soluție inteligentă a organismului, încapsularea, este numită de
medicina convențională o tumoră degenerată și este atacată agresiv.
 
Interesant este faptul că mulți chirurgi au descoperit că o tumoare nu se
răspândește până când nu o tai. Conform medicinii convenționale, celulele
canceroase se eliberează din zidăria lor tridimensională, migrează prin
organism și formează noi metastaze undeva. Mulți cercetători recunosc că nu
au văzut niciodată aceste celule canceroase care migrează. Dar atunci când
frecați o cultură fungică într-un vas Petri în laborator, noi colonii fungice încep
să apară peste tot. Așadar, este mult mai probabil ca aceste ciuperci "sparte" să
formeze noi colonii, care, la rândul lor, sunt încapsulate de organism pentru a
forma noi "metastaze".
 
Numeroasele povești de succes ale MMS cu diferite tipuri și stadii de cancer
sugerează că profesorul Enderlein și doctorul Simoncini aveau dreptate.
Deoarece MMS ucide, de asemenea, ciupercile din organism în mod fiabil.
Atunci se poate explica și de ce o tumoare (ciuperca încapsulată) se micșorează
la aplicarea MMS. MMS pare să ducă totuși drept cu multe tipuri de cancer în
mai multe moduri la o îmbunătățire clară. În primul rând, trebuie să știți că, de
obicei, bolnavii de cancer rareori mor direct din cauza cancerului. De obicei, ei
mor de insuficiență hepatică sau renală, deoarece aceste organe de detoxifiere
nu mai pot elimina toxinele celulare ale infecțiilor secundare și mediul
organismului se înclină complet.
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În plus, persoanele care au primit chimioterapie au un sistem imunitar complet
distrus, astfel încât în organism se formează multe astfel de infecții secundare,
care produc toxine celulare toxice ca produse excretoare. Acestea fac ca
persoana bolnavă să se simtă și mai bolnavă și mai slabă.
 
MMS elimină rapid aceste infecții secundare și, astfel, oxidează și elimină multe
dintre deșeurile și toxinele celulare. În plus, suntem ființe oxidative, deoarece
respirăm oxigen și, prin urmare, ardem zahăr. Cu toate acestea, echilibrul
energetic la bolnavii cronici, în special la pacienții cu cancer, se află la un nivel
foarte scăzut. MMS activează mitocondriile, centralele energetice din celule,
astfel încât procesele oxidative se repun în funcțiune și persoana are din nou
mai multă energie disponibilă.
 
Principala cauză a cancerului este înlocuirea respirației în celulele
normale prin fermentarea zaharurilor.
 
În celulele canceroase, mitocondriile sunt dezactivate, celulele își obțin energia
prin fermentație alcoolică și produc și mai mult o acidificare a țesutului
înconjurător care favorizează creșterea cancerului. Cu toate acestea, activarea
mitocondriilor de către MMS pare să ducă la o moarte celulară programată
(apoptoză) în celulele canceroase însele - un efect care a fost, de asemenea,
constatat în experimentele efectuate cu o rudă a dioxidului de clor,
dicloroacetatul (DCA).
 
Deși acest mecanism de autodistrugere este încorporat de natură în fiecare
celulă, astfel încât celulele degenerate se sinucid, el este blocat în cazul celulelor
canceroase. Toate abordările moderne pentru noi terapii împotriva cancerului
încearcă să inducă în mod specific această apoptoză fără a afecta celulele
sănătoase. MMS pare să îndeplinească această sarcină cu ajutorul oxigenului
activ eliberat, pe lângă acesta. Mulți folosesc MMS în cazul cancerului, de
asemenea, în paralel cu medicamentele lor ortodoxe, dar cu un interval de timp
de două până la patru ore.
 
Aceste efecte multiple ale MMS par a fi motivul pentru care mulți bolnavi
cronici grav bolnavi și bolnavi de cancer au mintea limpede și sunt din nou
plini de energie și spirit de luptă încă din primele zile de autotratament.
Desigur, cancerul nu dispare în trei zile, dar numeroasele infecții secundare
debilitante, cu toxinele lor, sunt neutralizate și astfel ficatul și rinichii sunt
ușurați. În plus, există mult mai mult oxigen și, prin urmare, mult mai multă
energie în organism.



 
Astfel, MMS oferă mai multă calitate a vieții și o durată de viață mai
mare pe termen scurt.
 
Cât timp ar trebui să dureze aplicațiile cu MMS și, dacă este necesar, MMS2, în
alternanță, pentru a învinge cancerul, depinde, desigur, întotdeauna de fiecare
caz în parte. În plus, alte măsuri de însoțire ar trebui să fie întotdeauna
încorporate în terapie la nivel fizic, dar mai ales la nivel spiritual-emoțional.
Foarte adesea, un conflict mental-emoțional sau o traumă este adevăratul
declanșator al bolii.
 
Cu MMS se poate face să dispară o tumoare - dar se poate considera că cineva
este vindecat? Mulți oameni fuseseră deja tratați cu medicină convențională sau
alternativă într-un mod complet sănătos și adesea au avut recăderi după unul
sau doi ani, așa-numitele recidive. Acest lucru se întâmplă, de obicei, atunci
când ați tratat doar corpul, problemele cauzale încă există și promovează din
nou dezvoltarea bolii.
 
În cea de-a doua carte a mea, Back2Balance, aș dori să detaliez o terapie
holistică împotriva cancerului pe care am pus-o la punct. Cea de-a treia carte,
Back2Health, se referă la tehnicile spiritual-emoționale și la modul în care
acestea pot fi folosite pentru a găsi și a dizolva vechile poveri cauzatoare. Din
fericire, există din ce în ce mai multe tehnici în acest domeniu, care acum pot
obține rezultate drastice într-un timp foarte scurt.
 
În ceea ce privește cancerul, există încă unele descoperiri recente de luat în
considerare. În primul rând, conform dezvoltatorului său, testul PSA nu spune
nimic despre o legătură cu cancerul. Cu toate acestea, medicina convențională
a folosit tocmai acest test pentru a decide dacă un cancer de prostată necesită
sau nu tratament.
 
Mii de oameni au fost speriați și tratați complet inutil de-a lungul anilor.
Diagnosticele greșite și, prin urmare, tratamentele inutile ale cancerului de sân
par să fi fost la fel de ridicate. În acest caz, prevenția pare să fi fost mai
degrabă un instrument de marketing pentru o mai bună utilizare economică a
echipamentelor scumpe.
 
Din experiența mea, însă, cel mai important pas pentru recuperarea după
cancer este să ieși din iluzia fricii. Frica ne scoate din centrul și echilibrul
nostru și, prin urmare, din puterea noastră. În plus, din cauza puterii



gândurilor, gândurile negative repetate duc, de asemenea, la profeții care se
împlinesc singure, cu un rezultat negativ.
 
Fapte:
- Intrarea Wikipedia despre Prof. Dr. Günther Enderlein
- Cartea Prietenul nerecunoscut sau dușmanul necunoscut, Maria-M. Bleker
- Cartea Candidalism, Ekkehard Sirian și Sabine Scheller
- Cartea Cancerul este o ciupercă, Dr. Tulio Simoncini
- Screeningul PSA pentru cancerul de prostată este o farsă periculoasă
- Articolul Milioane de persoane tratate în mod fals pentru "cancer



2.2 MMS și boala Alzheimer, boala Parkinson și demența
 
Conform ultimelor descoperiri, în special cele ale doctorului Klinghardt, medic
alternativ de renume mondial, dar și ale cunoscutului vindecător Uwe
Karstädt, nu trebuie să căutăm atât de mult timp noi modele de origine
amenințătoare pentru aceste boli care se răspândesc ca o epidemie. Este foarte
probabil ca acestea să fie cauzate pur și simplu de otrăvirea cu metale grele,
aluminiu, glifosat (insecticid) și alte toxine de mediu.
 
Deoarece alimentele și mediul înconjurător sunt acum foarte puternic
contaminate cu aceste toxine, bolnavii sunt întotdeauna mai tineri, deoarece
butoiul se umple mai repede. Primul născut primește automat aproximativ
jumătate din expunerea mamei la metale grele. Mercurul, de exemplu, se
acumulează în celulele nervoase și cerebrale și distruge stratul de grăsime care
le izolează.
 
Astfel, acești nervi nu mai trag deloc sau sunt complet necoordonați. MMS are
un efect oxidant asupra metalelor grele și le poate transforma în săruri solubile
în apă care pot fi excretate de rinichi. Cu toate acestea, există mijloace și
metode mai bune pentru eliminarea metalelor grele, care sunt explicate în cea
de-a doua carte Back2Balance.
 
Un produs complet natural și cercetat științific care este un chelator
intracelular (extrage metalele toxice din interiorul celulelor) se numește
HMD™ și acționează delicat și eficient pentru a elimina metalele grele. Acesta
se află pe piață de peste doisprezece ani și a fost bine testat de mulți practicieni
din întreaga lume (www.detoxmetals.com).
 
Potrivit unui nou studiu, bacteriile speciale din tijă ar fi implicate în dezvoltarea
bolii Alzheimer, a diabetului și a atacurilor de cord. Acest lucru ar explica din
nou efectul de bandă largă al MMS/dioxid de clor în atât de multe boli.
 
Fapte:
- Carte Detoxifierea în loc de otrăvire, Uwe Karstädt
- Cartea Otrava din creierul nostru, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.3 MMS în tulburările psihice, burn-out și depresie
 
Când așa-numitele femei din moloz se întorceau acasă după cel de-al Doilea
Război Mondial, casa fusese adesea bombardată, soțul căzuse la datorie, iar fiul
dispăruse. Pe lângă toată această suferință psihică, nu mai era nimic de
mâncare. Cu toate acestea, puține dintre aceste femei aveau tulburări psihice.
Oamenii, prin natura lor, pot suporta deja destul de multe.
 
Astăzi, este suficient să te uiți puțin mai atent la mulți dintre contemporani și
aceștia au imediat burnout, depresie sau alte probleme psihice. Acest lucru nu
se datorează neapărat faptului că oamenii din ziua de azi sunt mai puțin
rezistenți, ci doar otrăviți, mai ales dacă, pe lângă otrăvirea cu metale grele,
intestinul este afectat, de exemplu, de un dezechilibru sau de un sindrom de
intestin permeabil.
 
Am observat pe propriul meu corp că, în perioadele în care aveam un intestin
grav afectat și, prin urmare, sensibil, psihicul meu era, de asemenea, foarte
subțire și sensibil. Odată cu îmbunătățirea situației din intestin, și psihicul meu
s-a întărit din nou. În plus, în acest domeniu ar trebui să se aștepte întotdeauna
o sarcină parazitară.
 
Și aici mi-au fost raportate cazuri în care, după o cură cu MMS-/CDS-1000,
cei mai mici paraziți au părăsit organismul și apoi a avut loc o îmbunătățire
clară. Tot aici, însă, MMS/CDS ar trebui să fie utilizat numai în legătură cu o
descărcare de metale grele și o creștere a florei intestinale. De asemenea, în
cazul tulburărilor bipolare, MMS pare să aibă un efect clar de ameliorare.
 
Fapte:
- DVD The Aluminium File
- Carte Detoxifierea în loc de otrăvire, Uwe Karstädt
- Cartea Otrava din creierul nostru, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.4 MMS și autismul
 
Când fiul lui Kerri Rivera a fost diagnosticat cu autism, ea a fost în faza de
negare. A lucrat foarte mult la această problemă și a înființat un grup de sprijin.
De-a lungul anilor, și-a rafinat dietele și a obținut doi copii din grup aproape
fără simptome. Deoarece acest lucru nu ar fi trebuit să fie posibil conform
explicațiilor anterioare ale medicinei ortodoxe privind dezvoltarea autismului,
ea s-a simțit încurajată pe drumul ei.
 
Apoi i-a întâlnit pe Jim Humble și pe Dr. Andreas Kalcker în cadrul grupului
MMS. În primul rând, au descoperit că majoritatea părinților au observat
trăsăturile autiste doar după vaccinarea copiilor. Aici a existat în mod evident o
legătură (vezi și capitolul Vaccinări periculoase). Dar numai la gemeni, dintre care
numai unul a dezvoltat autism după vaccinare, Dr. Andreas Kalcker a reușit să
descopere al doilea factor declanșator, o predispoziție parazitară.
 
O cură specială împotriva paraziților cu ajutorul medicinei convenționale,
combinată cu remedii alternative împotriva paraziților și clisme zilnice
MMS/CDS, a adus apoi descoperirea. Acest tratament antiparazitar este
discutat mai detaliat în cea de-a doua carte Back2Balance. Odată cu această
curățare a corpului copiilor, scorurile ATAC, o măsură a gradului de autism, au
scăzut și ele.
 
Între timp, peste 150 de copii din întreaga lume au fost eliberați de autism și
pot merge din nou la școală în mod normal sau pentru prima dată și se pot
întoarce la dragostea părinților lor. Nici cura medicamentoasă, nici remediile
alternative și nici clismele intestinale cu soluție de dioxid de clor nu sunt în
niciun fel dureroase sau dăunătoare, conform propriei mele experiențe. În loc
să sărbătorească această descoperire senzațională, reprezentanții mass-media
nu par să se gândească la altceva decât să creeze scenarii de groază și chiar să
acuze părinții de abuz asupra copiilor.
 
De exemplu, în America și în Italia, mai multe procese de despăgubire au fost
intentate cu succes împotriva producătorilor de vaccinuri, iar o legătură între
autism și vaccinări a fost admisă și de către autoritatea americană de
reglementare, FDA.
 
Apropo: Potrivit lui Andreas Kalcker, multe simptome la persoanele autiste,
cum ar fi bătăile mâinilor, provin de la paraziți. Acestea produc prea mult
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amoniac, pe care ficatul autistului nu-l poate descompune mirosind. Împotriva
acesteia, suplimentul alimentar L-Ornithin ajută foarte bine. Acesta este, de
asemenea, ca Ornithinaspartat principalul ingredient activ din medicamentul
Hepa-Merz. poate fi dizolvat sub formă de pulbere în apă și băut și este, de
asemenea, administrat intravenos în medicina de urgență. Acest lucru pune
capăt imediat bătăii constante a mâinilor. Cu toate acestea, trebuie luat în mod
regulat, deoarece amoniacul este produs în fiecare zi în timpul digestiei
alimentelor.
 
Fapte:
- Cartea Cure Autism Partea 1, Kerri Rivera
- Cartea Cure Autism Partea 2, Kerri Rivera
- Cartea Vindecarea este posibilă, Dr. Andreas Kalcker
- Carte Detoxifierea în loc de otrăvire, Uwe Karstädt
 
Prezentări la Congresul Spirit of Health 2014 de la Hanovra
- Autism, Poluarea mediului și detoxifierea, Dr. Dietrich Klinghardt
- Dioxidul de clor, vaccinările și autismul, Dr. Andreas Kalcker
- Vindecă autismul, Kerri Rivera



2.5 MMS și excesul de greutate / efectul yo-yo
 
Când vine vorba de obezitate, mulți oameni se gândesc în primul rând la
slăbiciunea de caracter, la faptul că nu sunt capabili să fie moderați în ceea ce
mănâncă și cât mănâncă. Acest lucru poate fi adevărat într-o anumită măsură.
Dar mai există și un alt model de explicație, foarte interesant, de ce unii
oameni manifestă un astfel de comportament sau trebuie să se confrunte cu
efectul yo-yo în ciuda tuturor dietelor și au tendința de a lua în greutate.
 
Acest model presupune otrăvirea cu metale grele. Împotriva metalelor grele,
organismul nostru nu are enzime digestive și nici organele de detoxifiere
ficatul, rinichii, plămânii, intestinele și pielea nu pot elimina toxinele sau nu
într-o măsură suficientă. Acum, organismul are o problemă, deoarece
concentrația ridicată de metale grele din sânge și din țesuturi perturbă aproape
toate reacțiile biochimice și, prin urmare, pune în pericol viața.
 
Astfel, dacă organismul nu poate excreta sau neutraliza substanțele toxice
pentru el, singura strategie rămasă este depozitarea în siguranță. Astfel,
organismul formează celule adipoase sub piele, cât mai departe de inimă și
creier, și stochează metalele grele în ele. Grăsimea este depozitată în jurul
metalelor grele și dezactivează efectele nocive ale acestora în cea mai mare
măsură posibilă.
 
Problema ar fi acum rezolvată pentru moment, dacă nu ar fi fost omul și
oglinda sau cântarul. Bărbatul crede că este prea gras și începe cure de post și
activitate sportivă. O persoană care nu este otrăvită cu metale grele își poate
reduce foarte repede greutatea corporală în mod semnificativ cu ajutorul dietei
și al sportului și, de asemenea, o poate menține fără probleme după o dietă. O
persoană otrăvită cu metale grele, pe de altă parte, nu va observa niciun efect
cu dieta pentru o perioadă lungă de timp.
 
Abia atunci când își înăsprește dieta și face sporturi și mai extreme, vor apărea
primele succese, pentru că organismul nu vrea să dizolve celulele adipoase
neplăcute și să elibereze metalele grele înapoi în sânge. Astfel, fie persoana
otrăvită renunță prematur la post și trăiește cu excesul de greutate, fie își
intensifică măsurile. Dacă apoi a slăbit în mod clar și pune capăt dietei
privative, kilogramele revin foarte repede.
 



Nu contează dacă după dietă ai fost puternic sau slab de caracter. Organismul
dorește cu disperare să reconstruiască celulele adipoase pentru a depozita din
nou în siguranță metalele grele. În acest caz, doar o descărcare de metale grele
ajută. MMS poate oxida metalele grele atunci când este administrat pentru o
perioadă mai lungă de timp și astfel le poate face excretabile prin urină, dar
există alte metode mai eficiente în acest sens. Acestea sunt descrise în detaliu
în cea de-a doua carte Back2Balance despre măsurile de curățare la nivel fizic.
 
Fapte:
- Carte Detoxifierea în loc de otrăvire, Uwe Karstädt
 

2.6 MMS și diabetul
 
Numeroase cazuri de succes în vindecarea diabetului zaharat sunt, de
asemenea, foarte bine documentate. Dar nu este pentru că MMS poate face
ceva anume împotriva acestei boli. MMS curăță doar corpul sau fluidele
corporale de germenii care cauzează boli. Dacă acest lucru duce la faptul că și
diabetul zaharat este vindecat, atunci cel mai probabil germenii și o inflamație a
pancreasului au fost responsabile pentru aceasta.
 
Dacă germenii și, prin urmare, inflamația sunt eliminați, de obicei se produce
din nou suficientă insulină și se poate renunța din ce în ce mai mult la adaosul
extern de insulină. Cei care doresc să vadă unul dintre numeroasele studii de
caz internaționale, ar trebui să caute o dată pe YouTube.com pentru MMS și
diabet sau să se uite la cele peste 400 de teste video de pe site-ul mms-
seminar.com.
 
Fapte:
- Video testimonial cura pentru diabet



2.7 MMS și malaria
 
La sfârșitul anului 2012, trei echipe de filmare internaționale independente au
documentat un studiu privind malaria într-o stație a Crucii Roșii din Uganda.
Pe parcursul a patru zile, au fost examinate 781 de persoane, dintre care 154 au
fost infectate cu malarie. Infecția a fost mai întâi determinată cu un test rapid
convențional pentru malarie, apoi fiecare caz suspect pozitiv a fost confirmat
în mod clar prin teste de sânge la microscop. Unii au avut chiar o dublă
infecție cu doi dintre cei cinci agenți patogeni posibili ai malariei.
 
Tuturor adulților li s-a administrat o singură doză de 18 picături activate, iar
tuturor copiilor li s-au administrat 9 picături activate de MMS de băut. După
24 de ore, doar unsprezece dintre cei 154 de pacienți cu malarie dovedită au
fost testați pozitiv pentru malarie. Toți ceilalți au fost fără simptome și fără
simptome. Cei unsprezece care au rămas infectați au declarat că nu au băut-o
pe toată sau că au vomitat la scurt timp după ce au luat-o. Aceștia au primit o a
doua doză din aceeași cantitate sub supraveghere și, a doua zi, nu mai aveau
malarie.
 
Cu toate acestea, acest studiu bine documentat despre malarie a fost pus la
îndoială într-un reportaj televizat. S-a afirmat că nu există nicio dovadă că
MMS a vindecat malaria în 24 de ore, deoarece niciun medic nu a fost prezent
pentru a confirma acest lucru. Această afirmație poate fi total infirmată de
semnăturile, fotografiile și documentele disponibile. Pe de altă parte, însă, în
reportajul televizat s-a recunoscut că, după administrarea MMS, toți pacienții
cu malarie au scăpat de simptome. Cum ar fi trebuit să se întâmple acest lucru?
Până în prezent, medicina ortodoxă nu reușește să elimine simptomele
pacienților cu malarie în acest timp atât de scurt.
 
Fapte:
- Studiu privind malaria, 2012, Uganda



2.8 MMS și gripa
 
Gripa este un caz special în acest caz. L-am întrebat personal pe Jim Humble
de ce MMS sau CDS poate duce la o vindecare rapidă a gripei pentru mulți,
dar nu îmbunătățește aproape nimic pentru alții. Jim a explicat că pot exista
două cauze diferite ale gripei. Una dintre cauze este reprezentată de germeni,
iar în acest caz MMS poate ajuta la combaterea rapidă a infecției, a spus el.
Cealaltă cauză este adesea legată de suprasolicitarea fizică și mentală pentru o
perioadă mult prea lungă de timp și de faptul că organismul nu își permite să se
refacă.
 
Și această gripă se simte asemănător din punct de vedere al simptomelor, dar,
în acest caz, organismul ar insista să se odihnească cât mai mult. Rămâne doar
odihna la pat. De fapt, mai târziu am avut și eu un astfel de caz. Am aplicat
protocolul Clara 6+6 seara, înainte de culcare, la primele semne de gripă. De
multe ori reușisem să opresc pur și simplu o gripă care se apropia. De data
aceasta, însă, durerile de cap și de membre au rămas, iar nasul a continuat să
curgă.



2.9 Vaccinări periculoase
 
Creșterea dramatică a unor boli până acum mai puțin frecvente, cum ar fi
sindromul morții subite a sugarului, ADHD, autism, neurodermatită, alergii și
intoleranțe, indică tot mai clar o legătură directă cu vaccinările multiple. Acest
lucru trebuie analizat mai atent.
 
Conform acestei teorii, o persoană este vaccinată cu părți din virusuri ucise,
dezvoltă o reacție imunitară fără a se îmbolnăvi și este apoi protejată împotriva
unei infecții reale ulterioare. Se pare că acest lucru nu a funcționat deloc,
pentru că între timp oamenii au trecut tacit la vaccinarea cu virusuri vii, ceea ce
înseamnă că în prezent sunt injectați cu virusuri vii crescute din ouă de găină.
Se pare că nici acest lucru nu a funcționat, deoarece acum a trebuit să se
adauge la vaccinuri așa-numiții potențiatori de efect pentru a provoca o reacție
a organismului.
 
Cu toate acestea, acești potențiatori activi constau în compuși de aluminiu și
mercur care provoacă alergii și sunt utilizați în concentrații de 200 de ori mai
mari pentru bebeluși și copii decât limitele stabilite pentru adulți pentru aceste
substanțe. Chiar și acest lucru nu pare să aibă un efect suficient și, prin urmare,
se administrează până la trei vaccinuri cu același ingredient activ.
 
Consecințele asociate, în special pentru un corp în creștere, sunt de fapt
previzibile și totuși sunt complet negate. Din moment ce MMS/dioxidul de
clor este capabil să ucidă în siguranță toți virușii cunoscuți, sensul vaccinărilor
este astfel complet pus sub semnul întrebării. Toți copiii sănătoși trebuie să fie
vaccinați împotriva tuturor agenților patogeni cunoscuți, în ciuda probabilității
statistic scăzute? Sau este suficient ca doar câteva persoane bolnave să fie
tratate cu MMS?



Întrebări critice despre vaccinare:
 
De ce sunt ostracizați și clasificați ca fiind periculoși cei care se opun
vaccinării sau refuză vaccinarea? Dacă vaccinurile ar funcționa cu adevărat,
cum pot cei nevaccinați să-i pună în pericol pe cei vaccinați?
 
De ce nu-mi arată prospectul pentru vaccinuri?
 
De ce nu ar trebui ca medicii să nu mai aibă voie să vadă acest prospect în
viitor?
 
De ce aproape toți copiii bolnavi au fost triplu vaccinați corespunzător în
timpul ultimelor epidemii de rujeolă?
 
De ce a adoptat Obama o lege care protejează toți producătorii de
vaccinuri de orice pretenții de răspundere?
 
De ce vaccinurile sunt administrate în organism într-un mod atipic pentru
aceste virusuri (prin injectare)?
 
De ce sunt vaccinați bebelușii înainte de vârsta de doi ani? Propriul lor
sistem imunitar, care ar putea învăța ceva din vaccinări, nu este încă format
în acest moment!
 
De ce sunt vaccinați copiii sub doi ani dacă bariera hemato-encefalică nu
este încă formată și, prin urmare, metalele grele pot ajunge direct la creier?
 
De ce zeci de mii de soldați au fost vaccinați forțat cu medicamentul
squalene și suferă astăzi de sindromul Războiului din Golf?
 
De ce sunt atât de mulți consilieri de vaccinare instruiți în prezent de către
stat în RFI?
 
De ce primele vaccinuri ale lui Bill Gates conțineau în secret hormoni care
le făceau infertile pe femeile africane?
 
De ce vrea Bill Gates să vaccineze lumea a treia împotriva malariei? O
terapie ieftină și sută la sută eficientă cu MMS este disponibilă, nu-i așa?

 
Fapte:
- Carte Noi nu vaccinăm! , Michael Leitner
- Video Noi nu vaccinăm! , Michael Leitner





2.10 Lista bolilor cu succese MMS
 
Aceasta este o listă incompletă a tratamentelor de vindecare interne și externe
de succes raportate cu MMS, CDS, CDSplus, dioxid de clor și DMSO. Se pare
că cele mai multe dintre bolile care se răspândesc în mod epidemic în civilizație
se datorează probabil unor infecții, deficiențe și otrăviri.
 

Ajutoare/HIV
Acnee
keratoză actinică
Alergii
Aspergiloză bronșică alergică
Boala Alzheimer
Scleroză laterală amiotrofică ALS
Dizenterie amibiană
Angină pectorală
spondilită anchilozantă
Anemie
Antrax
Aphthae
Apoplexie
Artrita
Osteoartrita
Asthma
Atheroma
Autism
Bolile oculare și tulburările de vedere
Boli autoimune
Infecții cu tenii
Carcinom bazocelular
Boli pancreatice
Cancerul pancreatic
Boala Bazin
Bartoneloza
beta talasemie minoră
Tulburări bipolare
Infecții ale vezicii urinare
Burete de sânge



Vânătăi
Hipertensiune arterială
Boala Lyme
Bronșită
Cancerul de sân
Mastită
Candidoză
Infecția Chikungunya
Sindromul durerii pelvine cronice CPPS
Depresie cronică
Obezitatea cronică
Sindromul oboselii cronice
Boala cronică de rinichi
Leucemie limfocitară cronică
Sindromul cervical
colită ulcerativă
Infecții CORONA/COVID-19
Sindromul Cushing
Dacriocistită
Cancer colorectal
Diareea
Febra Dengue
Diabet zaharat de tip I și II
Diverticulită
Negii plantari
Tulburări de circulație
Eczema
Boala cu virusul Eppstein-Barr
Răceală comună
eritem nodosum
Fibromialgie
Febră
Fierbe
Cancerul de col uterin
Dureri/inflamații articulare
Febra galbenă
Giardia lamblia
Gută
Gonoree



Gripă
Șindrilă
Pierderea auzului
Căderea părului
Hemoroizi
Dureri în gât
UTI
Erupții cutanate
Ciuperca pielii
Cancerul de piele
Infecții cu drojdie
Heliobacter
Hepatita A, B, C
Herpes labial, genital
herpes zoster
Palpitații
Aritmii cardiace
Boala cardiacă inflamatorie
Febra fânului
Papilomavirusul uman (HPV)
Meningita
Hipertiroidism
Sciatica
Cardiomiopatie dilatativă idiopatică
Cistita interstițială
Mușcături de insecte
Carii
Sindromul tunelului carpian
Cataractă
Inflamația maxilarului
Dureri osoase
Cancerul osos
Laringita
Durere de genunchi
Conjunctivită
Condilomul
Durere de cap
Vene varicoase
Diverse tipuri de cancer



Intoxicații alimentare
Paralizie
Leishmanioza
Lepră
Leucemie
Leucocitoză
Leucitoza
Pneumonie
Cancerul pulmonar
lupus eritematos
Limfoame
Boala Lyme
Ulcer la stomac
Infecție gastrointestinală
Malarie
Amigdalită
Megaesofagul
Melanom
Meningita
Metastaze în oase

Carcinom mamar     metastatic
Migrenă
Boala Crohn
Boala Cushing
Morgellons
Infecție cu MRSA
Boala Dupuytren
Mușcătură de țânțar
Oboseală
mielom multiplu
Scleroza multiplă (SM)
Reumatismul muscular
Tensiunea musculară
Durere musculară
Tulpina musculară
Tensiunea musculară
miastenia gravis
Infarct miocardic
Bolile cu micoplasmă



Miomul
Ciuperca unghiilor
Bolile unghiilor
Probleme de cicatrice
Congestie nazală
Sinuzită
Urticarie
Neurodermatită
Neuropatie
Boala de rinichi
Pietre la rinichi
Insuficiență renală
Nefrita
Infecția cu norovirus
Edem
Picior deschis
Infecția urechii
Boli esofagiene
Osteopenie
Osteoporoză
Osteosarcom
Chist ovarian
Boala parodontală
Infestarea cu paraziți
Boala Parkinson
Parvovirus
boala sărutului
Alege
micoză sinusală
Boli fungice
Alergia la polen
Poliartrita
Prostatită
Psoriazis
Febra Q
Sindromul picioarelor neliniștite
Vezica urinară iritabilă
Sindromul colonului iritabil (IBS)
Retinoblastomul



Dureri reumatice
Rubeola
Ruhr
Sarcoidoza
Scarlatina
Boli tiroidiene
Bursita
Otrăvirea cu metale grele
Scolioză
Psoriazis
Gripa porcină
Sepsis
Shigeloza (dizenterie)
Anemia celulelor seceră
Sinuzită
Arsuri la stomac
Alergia la soare
moluște
afte genitale
Stenoză spinală
Cefalee de tensiune
spondilită anchilozantă
Paralizia pliului vocal
Sinuzita frontală
Sinuzita frontală
Sifilis
Tuberculoză (TBC)
Tetanos
Trombocitopenie
Tinitus
Amigdalită
Nevralgia trigeminală
Tumori
Tifos
Supraponderalitate
Incompatibilități
arsuri ale pielii
arsuri ale pielii
Otrăviri



Fibrilația atrială
Negii
Erupția de scutec
Varicelă
Tulburări de vindecare a rănilor
Sângerarea gingiilor
Inflamații ale gingiilor
Inflamația rădăcinilor dinților
Mușcătură de căpușă
Ciroză
Chisturi
Fibroza chistică

 
Această listă nu este nici corectă din punct de vedere tehnic, nici completă. Cu
toate acestea, arată că cele mai multe boli se datorează germenilor sau otrăvirii.
Dioxidul de clor poate rezolva în siguranță ambele probleme. La prima vedere,
am putea să ne îndoim că un remediu ar trebui să fie atât de universal. Dar, de
fapt, MMS nu face decât să curețe apa din organism și majoritatea bolilor
dispar.
 
Nu pretind, dacă aveți una dintre bolile de mai sus, că MMS va funcționa sută
la sută pentru dumneavoastră. Acest lucru ar necesita numeroase studii dublu-
orb bazate pe dovezi în fiecare caz în parte. În plus, motivele pentru
dezvoltarea unei boli sunt adesea foarte diverse și individuale. Ceea ce ajută de
minune la unul, îl ajută puțin pe celălalt, iar pe al treilea deloc. Mai multe
despre acest subiect în altă parte.
 
Cu toate acestea, există multe rapoarte individuale sau rapoarte de experiență
rezumate, care pot oferi cel puțin o speranță. Toată lumea ar trebui să aibă cel
puțin cunoștință de aceste experiențe. Indiferent dacă cineva decide apoi
pentru sau împotriva unui astfel de autotratament cu MMS, fiecare decide, vă
rog, în spiritul responsabilității proprii.
 
Concluzie: Există foarte bine numeroase tratamente dovedite și de succes cu
MMS/dioxid de clor, de asemenea, în clinici din întreaga lume. Cu toate
acestea, studiile dublu-orb bazate pe dovezi sunt puține, printre altele și pentru
că toată lumea putea distinge imediat soluția de dioxid de clor de soluția
ineficientă de comparație prin gust și miros.
 
Fapte:



- Clinica Seegarten Elveția
- studiu privind malaria
- Cartea Manualul MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Cartea MMS testată clinic



2.11 CDS și pandemia Corona
 
Contextul crizei
Anul 2020 a început cu vești proaste din China. Acolo, oamenii mureau ca
muștele pe străzi. Se presupune că un agent patogen mutant a trecut de la un
liliac de la o piață săptămânală pentru animale din Wuhan la oameni. Apoi s-a
întâmplat foarte repede și, dintr-o dată, am avut o pandemie mondială cu
restricții considerabile asupra vieții de zi cu zi. Nu ne interesează fundalul
politic aici, ci aspectul sanitar.
 
Mulți bolnavi au murit din cauza unui sindrom respirator. Plămânii sunt în
centrul atenției aici, iar absorbția de oxigen în alveole a fost probabil
perturbată. Spre sfârșitul anului 2020, situația pentru mine era următoarea: În
multe țări din Europa și în special în Germania am avut o pandemie mediatică
mai degrabă decât o pandemie de sănătate. Toate mijloacele de informare în
masă au fost copleșite de numărul tot mai mare de persoane infectate și de
decese. În același timp, testul PCR utilizat - potrivit inventatorului său - nu este
în niciun moment capabil să detecteze o infecție, o boală sau un risc de
infecție.
 
De asemenea, numărul tuturor deceselor în 2020 în Germania nu a fost, din
punct de vedere statistic, mai mare decât în anii precedenți. Acest lucru a fost
valabil și pentru multe alte țări europene. Mulți experți au protestat, dar nu au
fost ascultați. Ei au continuat cu încăpățânare programul de izolare, așa că
mulți au numit această pandemie o plandemie. Spitalele și camerele de urgență
au fost complet goale în primul val. Deci nu putea fi vorba de un virus
periculos pe drum. Unii au comparat-o mai degrabă cu o gripă normală cu
complicații.
 
Cu toate acestea, am primit rapoarte destul de diferite din țări din America de
Sud, cum ar fi Mexic și Bolivia. Aici, zeci de mii de oameni, inclusiv mii de
medici, ar fi murit. Chiar și protecția lor profesională a gurii se pare că nu le-a
folosit la nimic. În mod clar, trebuie să fi existat o altă cauză aici. Dacă a fost o
altă variantă a virusului Corona, o altă armă biologică sau chimică, sau chiar
cauzată de radiații, nici măcar nu pot spune cu siguranță în acest moment.
 
Cel mai recent standard de telefonie mobilă, 5G, poate, de asemenea, să
transmită în gama de 60 GHz - o frecvență la care se știe că absorbția de
oxigen în alveole este grav afectată. În orice caz, majoritatea pacienților erau în



pericol de sufocare din cauza lipsei de oxigen. Aici, unii medici și-au amintit de
numeroasele conferințe despre MMS ținute de Andreas Kalcker în majoritatea
țărilor din America de Sud. L-au contactat, iar acesta le-a confirmat că CDS ar
putea fi de ajutor și că nu ar face rău pacienților.
 
Descoperirea MMS nu a avut loc decât atunci când unii medici, politicieni și
generali s-au îmbolnăvit grav și s-au vindecat cu toții luând soluții de dioxid de
clor pe cale orală. În Bolivia, a fost chiar adoptată în grabă o lege care permitea
în mod explicit utilizarea dioxidului de clor pentru tratamentul pacienților cu
Covid 19. Universitățile au început acum să producă dioxid de clor în cantități
mari și să îl distribuie pe scară largă în rândul populației. De la 160 de decese
pe zi, acest lucru a dus în cele din urmă la o scădere a numărului de decese la
doar șase pe zi. Andreas Kalcker a fost apoi intervievat pe aproape toate
posturile de televiziune din aceste țări. Prezentatoarea TV argentiniană Viviana
Canosa a băut soluție de dioxid de clor la finalul emisiunii sale și a spus despre
aceasta: "Nu vă recomand, vă arăt ce fac. «
 
Peste 4.000 de medici din 20 de țări au fondat asociația internațională www.
COMUSAV.com, deoarece toți au folosit cu succes soluția CDS/dioxid de
clor la peste 150.000 de pacienți COVID-19! Ei au obținut o vindecare de
aproape sută la sută a acestor pacienți în doar patru zile - și fără efecte
secundare! Pentru ce ai nevoie de o vaccinare la nivel mondial dacă poți trata
cu succes bolnavii?
 
Concluzia mea: Există cel puțin două declanșatoare diferite pentru această
pandemie. Unul dintre ele este amenințător de viață sau fatal. Faptul că boala
este contagioasă sau că este declanșată de răspândirea agenților de război sau
de radiații este în cele din urmă irelevant. Se poate evita preventiv și acut
pericolul cu ajutorul dioxidului de clor și se poate supraviețui în siguranță
acestui atac.
 
Așa că, începând de acum, îi sfătuiesc pe toți cei care citesc aceste rânduri să se
aprovizioneze suficient de mult cu MMS clasic și CDS/CDSplus. Când vor
începe din nou blocajele, serviciile de coletărie vor fi supraîncărcate sau vor fi
pur și simplu închise pentru unele țări, așa cum s-a întâmplat în timpul
primului val. Deci, asigurați-vă stocul acum!
 
 
Dioxidul de clor funcționează cu adevărat asupra virusurilor corona?



Indiferent dacă credeți sau nu în MMS/Dioxid de clor, iată câteva aplicații pe
care oricine - chiar și cel mai inflexibil critic al MMS - le poate face pentru a se
proteja pe sine și familia sa. Faptul că dioxidul de clor poate ucide în siguranță
virusurile corona la o concentrație foarte mică de 40 ppm (actualizare: nu 3
ppm) (părți la milion) a fost dovedit într-un studiu chinezesc. Studiul, intitulat
Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus, datează
din iunie 2005 și a implicat doar toate virusurile corona cunoscute până la acel
moment. Da, studiul a dovedit doar că dioxidul de clor, chiar și în cantități
infime, poate elimina virusurile din sânge, urină și scaun in vitro. Aceste
succese au fost in vitro, în afara corpului! Cu toate acestea, din punct de vedere
științific, există, de asemenea, o mare speranță legitimă că ar putea ajuta și in
vivo, adică în interiorul corpului. În orice caz, dioxidul de clor pare a fi un
dezinfectant foarte bun împotriva virusurilor Corona. Studiul este disponibil
pe site-ul www.mms-seminar.com.
 
Practic, MMS/dioxidul de clor, așa cum a fost descris până acum în această
carte, poate fi folosit pentru dezinfecție în multe domenii ale vieții de zi cu zi.
Câteva exemple sunt prezentate mai jos. Aplicațiile detaliate sunt explicate în
detaliu în capitolele corespunzătoare din această carte.
 
dezinfectează alimentele
În unele țări, dioxidul de clor este utilizat pentru a steriliza fructele, legumele,
carnea și peștele. De exemplu, umpleți chiuveta curată din bucătărie cu apă
rece, activați aproximativ 10 picături de MMS timp de 45 de secunde și
adăugați-le în apă. Acum se scufundă mâncarea timp de unu până la două
minute în ea. Acum este complet dezinfectată, iar dacă glifosatul (care este
adesea pulverizat chiar înainte de recoltare) a fost încă pe legume, acesta este,
de asemenea, oxidat. Un mic efect secundar plăcut: căpățânile de salată și
castraveții se păstrează acum peste 10 zile în frigider, iar apoi sunt încă
proaspete și crocante, proaspăt recoltate.
 
 
Dezinfectarea obiectelor și a suprafețelor
În acest scop, atât MMS, cât și CDS, CDL, CDSplus pot fi utilizate ca
dezinfectanți. Un eventual supradozaj este inofensiv. De exemplu, 20 picături
activate de MMS pe un litru de apă rece. Vă rugăm să ștergeți obiectele cu
soluția de dioxid de clor și lăsați-o să reacționeze timp de aproximativ 30 de
secunde.
 



Dezinfectați mașinile și camerele
Acest lucru este posibil numai cu MMS clasic și nu cu CDS, CDL sau
CDSplus ca dezinfectant! Important: În încăperi sau, de exemplu, în mașină
nu trebuie să se afle nicio ființă umană sau animal în timpul fumigației! Vă
rugăm să aerisiți bine după aceea! Aici se amestecă cele două substanțe
(aproximativ 20-30 de picături din fiecare) și nu se adaugă apă, astfel încât se
produce în mod constant dioxid de clor gazos, care se distribuie în spațiul
închis și dezinfectează totul deja în concentrații mici.
 
Dezinfectarea rufelor, a mașinii de spălat și a uscătorului
În mod normal, detergentul și temperatura ar trebui să fie suficiente pentru a
distruge mulți germeni. Dacă doriți totuși să fiți sigur, luați, de exemplu, 6
picături activate de MMS cu apă și aruncați amestecul în ultimul ciclu de
clătire. Pentru uscător, înmuiați o cârpă într-o cantitate mică din această
soluție, aruncați-o în uscătorul gol și porniți o funcționare. Aceasta
dezinfectează toate pasajele de aer ale aparatului. Ulterior, aparatele au un
miros neutru și parcă sunt din nou noi.
 
Dezinfectați mâinile
Am recomanda cel puțin 30 ppm pentru a fi în siguranță. O astfel de soluție
apoasă de dioxid de clor poate fi folosită pentru a vă spăla mâinile. Cel mai
bun mod de a face acest lucru este cu o sticlă de spray cu pompiță: pulverizați
câteva pufuri în mâini și frecați.
 
Dezinfectați fața
Același spray poate fi pulverizat pe față cu ochii închiși și frecat.
 
 
dezinfectarea ochilor
Un medic chinez a spus că a purtat tot timpul un apărător bucal și totuși s-a
infectat. El suspectează că a fost infectat prin ochi. Aici se poate obține o
soluție foarte slabă de CDS - vă rugăm să nu folosiți o soluție de MMS din
cauza reziduurilor acide din soluție. Se iau, de exemplu, 1 până la 2 ml de CDS
pe o sticlă de pipetă de 10 până la 20 ml. Acum picurați 1-2 picături în fiecare
ochi și așteptați 1-2 minute. Nu arde din cauza dioxidului de clor, ci pentru că
soluția nu are conținut de sare. De asemenea, apa normală de la robinet arde în
ochi, de exemplu, la duș.
 
dezinfectează gura și gâtul



Orice persoană care a intrat în contact cu alte persoane potențial infectate sau
care a stat mult timp în aceeași încăpere ar trebui să își clătească gura și gâtul.
 
Dezinfectează aerul, căile respiratorii și bronhiile
Căile respiratorii mai profunde sunt bronhiile și plămânii. Pentru aceasta,
folosiți din nou soluția cu capul de pulverizare cu pompă și pulverizați o ceață
în aer. Acum inhalați această ceață. Acest lucru se poate repeta de 3 până la 5
ori.
 
curățare corporală, internă
Până în acest punct, fiecare sceptic în privința MMS poate să urmeze fără a fi
nevoit să renunțe la punctul său de vedere. Dar ce se întâmplă dacă un agent
patogen se află o dată în organism și nu sunt disponibile medicamente sau
vaccinuri adecvate? Chiar dacă aceste medicamente și vaccinuri dezvoltate
peste noapte sunt disponibile, cât de sigure sunt ele fără testele de altfel
îndelungate? Prin urmare, pentru fiecare individ în parte, autoterapia
autodirijată, conform lui Jim Humble, poate avea sens. Acesta este un lucru pe
care fiecare trebuie să îl decidă singur. Pentru a nu greși și a nu vă face rău, este
imperativ să citiți în întregime acest e-book gratuit.
 
Dezinfectați măștile
Nu trebuie să spălați întotdeauna măștile din pânză cu costuri mari.
Dezinfecția cu dioxid de clor este mult mai rapidă. Se activează câte 4 până la 5
picături fiecare într-un bol mic de sticlă și nu se adaugă apă. Apoi pui măștile
lângă acest bol și acoperi totul cu o salatieră mai mare. După aproximativ 10
minute, masca este dezinfectată sută la sută de gaz.
 
Fapte:
Legătura cu studiul
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 



3 succese MMS cu animale
 
Aplicațiile MMS pentru oameni sunt de obicei transferabile pentru animale, cu
excepția unor caracteristici speciale. Multe persoane interesate au administrat
MMS animalelor lor din disperare, în cazuri deja fără speranță (abandonate de
veterinar). Apoi, atunci când erau uimiți să vadă cât de bine funcționează,
deseori decideau să îl folosească ei înșiși. Pentru că nu am mai avut animale de
companie de ceva vreme, am căutat sfatul unui expert pe această temă la Steffi
Rein. Este fondatoarea și administratorul grupului MMS pentru animale de pe
Facebook (https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) și oferă
comunicare energetică cu animalele, precum și alte metode alternative de
vindecare pentru animale (http://www.energetik-sr.de). Iată un rezumat al
experiențelor și recomandărilor sale.
 
Note importante pentru utilizarea responsabilă a MMS și CDS
Vă rugăm să nu confundați niciodată MMS și CDS, CDS este dozat mult mai
mult. Nici MMS activat și nici componentele lor individuale nu pot fi
administrate pure, deoarece se pot coroda (conținut acid), prin urmare, diluați
întotdeauna cu apă! CDS, pe de altă parte, este o soluție cu pH neutru, dar
este, de asemenea, diluată cu apă. Soluția diluată în acest mod este adesea trasă
într-o seringă fără canulă și administrată pe cale orală animalelor.
 
MMS și CDS nu au ce căuta în hrana pentru animale!
Dacă animalului nu-i place să accepte soluția apoasă de dioxid de clor pur, o
puteți amesteca în bulion de carne sau smântână. Vă rugăm să opriți
întotdeauna mai întâi activarea MMS clasic prin adăugarea de apă și apoi să îl
adăugați la unul dintre aceste lichide. De asemenea, Steffi diluează din nou
CDS-ul cu puțină apă.
 
Cantitatea de apă necesară
Ea recomandă adăugarea a cel puțin 10 ml de apă pentru animale de la 1
picătură de MMS activat, mai bine mai mult. Cu cât numărul de picături este
mai mare, cu atât mai multă apă trebuie adăugată. Din experiența sa, oamenii și
câinii de talie mare nu au nevoie, de obicei, de mai mult de 2 picături de MMS
sau nu mai mult de 4 ml de CDS pentru o singură doză. În cazul CDS,
depinde de producător. Cu CDS nestabilizat este nevoie, de exemplu, de 4
picături de doar 1 ml de apă, în timp ce CDSplus stabilizat are nevoie de cel
puțin 2 ml de apă pentru aceste 4 picături, din cauza gustului.
 



Recomandări de dozare
Întotdeauna se începe cu cea mai mică cantitate și apoi se crește încet. Cât
timp trebuie administrat MMS/CDS depinde de boală și de starea generală a
animalului. Animalele tinere și în formă nu se administrează niciodată mai mult
de una sau două săptămâni. Deci și sistemul de apărare își poate aduce
contribuția. Dacă, din cauza unei boli canceroase etc., trebuie administrat pe o
perioadă mai lungă de timp, ea recomandă să se facă o pauză după aproximativ
trei săptămâni, pentru a aproviziona organismul cu antioxidanți și apoi să se
înceapă din nou cu cea mai mică cantitate de MMS sau CDS. De obicei, sunt
suficiente două-trei administrări zilnice de MMS, deoarece MMS poate, de
asemenea, să gazeze în stomacul animalelor până la o cantitate de șapte ori mai
mare în următoarele ore.
 

3.1 Protocoale pentru animale mici
 
Pentru animalele mici, cum ar fi iepurii, porcușorii de Guineea, păsările,
hamsterii etc., Steffi Rein recomandă utilizarea CDS. În funcție de mărimea
animalului, în cazurile grave, ½ până la 4 picături, și de aproximativ 3 până la 5
ori pe zi, pe o perioadă de una până la trei săptămâni, sunt foarte eficiente. În
caz contrar, sunt suficiente aceleași doze unice, de două ori pe zi, pe o
perioadă de una până la două săptămâni.
 

3.2 Protocoale pentru pisici și câini de talie mică
 
Pisici
Pe baza propriei sale experiențe cu ataxia și alte boli infecțioase la pisici, ea și-
a dezvoltat propriul protocol pentru pisici. Dozele din protocolul ei CDS
pentru pisici se potrivesc, de asemenea, oricărui tip de cancer. Din MMS clasic,
pentru pisici este suficientă ¼ picătură, care se prepară astfel: se activează 1
picătură și, după ce se așteaptă 45 de secunde, se adaugă aproximativ 20 ml de
apă. Din această soluție se extrag apoi 5 ml cu o seringă, pe care îi puteți
administra ca o singură doză. Restul pur și simplu nu este folosit pentru
animal.
 
Pentru dureri minore și dureri
Se administrează 3 doze pe zi. Începeți primele două doze cu câte 4 picături de
CDS (3.000 ppm sau 0,3 la sută). De la a treia doză, creșteți cu câte o picătură
pentru următoarele doze, până la un maxim de 12 picături. Fie se



administrează cele 3 doze unice dimineața, la prânz și seara, fie se aplică
protocolul intensiv și se administrează aceste 3 doze la doar o oră distanță
(similar cu protocolul intensiv al Dr. Andreas Kalcker). În acest fel, ați putea
folosi ziua mai eficient și, de exemplu, să administrați remedii homeopatice
dimineața, apoi să aplicați protocolul intensiv și să adăugați absorbante în
hrana de seara. Folosim pământ curativ, zeolit sau bentonită ca absorbant,
fiecare aproximativ ½ linguriță în hrana pentru animale.
 
Pentru boli infecțioase și boli care pun în pericol viața, cum ar fi
cancerul
Începeți aici în primele 3 zile cu 5 până la 7 doze pe zi. Începeți primele două
doze cu 4 picături de CDS și creșteți de la a treia doză cu câte o picătură de
fiecare dată, până la 20 de picături ca doză maximă. Din a patra zi, treceți la
trei ori pe zi, timp de o săptămână. Apoi se administrează doza maximă de
două ori pe zi timp de încă o săptămână.
 
Protocoalele sunt un bun ghid; cu toate acestea, practica a demonstrat că
adaptarea lor la fiecare animal în parte oferă cele mai bune rezultate.
 
În cazul unor boli precum parvoviroza, care se manifestă prin diaree violentă,
MMS sau CDS nu trebuie aplicate imediat, ci trebuie administrat cărbune
medicinal. Numai după ce diareea a dispărut, se pot administra MMS și CDS,
dar atunci vă rugăm să le dați cu întârziere și, din nou, cu unul dintre
absorbanții de mai sus în hrană.



3.3 Protocoale pentru câini de talie medie și mare
 
Dozele unice de CDS pot fi mărite de la 1 ml la 4 ml, iar cele de MMS pot fi
mărite de la ½ picătură la maximum 2 picături. În cazul bolilor infecțioase, al
"bolilor mediteraneene" (de exemplu, leishmanioza), al cancerului și al bolilor
metabolice, Steffi Rein recomandă să se administreze MMS sau CDS de două-
trei ori pe zi, timp de 3 săptămâni. De asemenea, aici trebuie ținut cont de
faptul că în organism se află multe toxine și, prin urmare, vă rugăm să dați
întotdeauna un absorbant odată cu mâncarea.
 

3.4 Protocoale pentru cai
 
Lui Steffi îi place să folosească CDS pe cai. Începe cu 4 ml pe doză și poate
crește apoi la 10-20 ml, în funcție de mărimea calului. MMS clasic trebuie
crescut de la 5 la maximum 20-30 picături. De la cea mai mică cantitate (4 ml
CDS și 5 picături MMS), vă rugăm să lucrați cu cel puțin 250 ml de apă. În
cazul MMS, este util ca la dozele mai mari să se adauge 1 sau 2 picături de
DMSO. În acest fel, se poate preveni formarea de clorați (a se vedea capitolul
DMSO). Din nou, este mai puțin important cât de mult trebuie să creștem, ci
cât de des și cât de mult timp administrăm MMS sau CDS și ce altceva se
poate face pentru animal. Deoarece caii nu pot vomita, nici nu ar trebui să
riscăm să ajungem la o limită de greață aici. Din propriile experiențe și din
rapoartele din grupul de animale MMS de pe Facebook, ea poate spune că boli
grave precum cancerul copitelor, laminita și consecințele acesteia, boli
metabolice, alergii, boli infecțioase etc. pot fi vindecate cu succes cu procedura
deja menționată aici (se administrează trei săptămâni, de două-trei ori pe zi,
apoi se face o pauză de două-trei săptămâni și apoi se administrează din nou
trei săptămâni, începând din nou cu cea mai mică cantitate). Unui cal pe care l-
a tratat pentru boala Lyme i s-a administrat MMS timp de numai o săptămână,
cu o cantitate crescută de la 5 la 20 de picături. S-au observat îmbunătățiri
semnificative după administrarea dozelor de MMS.
 
Deși Steffi este un mare fan al MMS, ea nu tratează niciodată izolat cu un
remediu sau o metodă, ci întotdeauna în mod holistic. Aceasta este singura
modalitate de a ne asigura că nu doar simptomele evidente dispar, ci și cauzele
reale sunt găsite și rezolvate.
 



3.5 Protocoale pentru rumegătoare
 
Rumegătoarele nu trebuie să primească MMS sau CDS pe cale orală, deoarece
încă nu este complet clarificat în ce măsură poate fi perturbată flora intestinală
a silvosomacului. De asemenea, nu este clar dacă putem obține vreun efect,
deoarece gazul iese din nou prin rumegare pe unde a intrat sau poate fi chiar
inhalat. Prin urmare, tratamentul ovinelor, caprinelor și bovinelor este în
prezent încă în mâinile profesioniștilor care au deja suficientă experiență cu
clismele și perfuziile. Cu toate acestea, putem trata noi înșine inflamațiile de la
nivelul ugerului activând 10 picături de MMS, umplând-o cu 200 ml de apă și
spălând canalele de lapte ale mameloanelor cu această soluție, de exemplu cu o
seringă fără ac.
 
Tratamente pentru răni
În locurile în care animalul se poate linge singur, vă rugăm să pregătiți
întotdeauna amestecul ca și cum l-ați administra pe cale internă. În caz contrar,
puteți amesteca 10 până la 20 de picături de MMS la 100 până la 200 ml de
apă. Dacă nu poate pulveriza amestecul, îi place să folosească o batistă de
hârtie, pe care o înmoaie în soluție și o ține timp de câteva minute pe locul care
urmează să fie tratat. În opinia ei, CDS nu este atât de bun pentru tratamentul
extern, deoarece se degajă prea repede.
 
Ce trebuie să faceți dacă nu puteți da animalului MMS sau CDS și să îl
luați în smântână sau bulion de carne?
Apoi, se poate da aici în mod excepțional doar soluția de clorit de sodiu
NaCIO2 singur în apă, când se bea se activează cu acidul clorhidric din stomac
și se dezvoltă dioxidul de clor dorit. Cu toate acestea, aceasta este o formă
întârziată de formare a dioxidului de clor și nu este direct comparabilă cu MMS
activat. 1 până la 5 picături la 250 până la 500 ml de apă sau 6 până la 10
picături la 1 litru de apă ar fi o recomandare bună în acest caz.
 
Greșeli frecvente în manipularea MMS și CDS la animale
Dacă se adaugă prea puțină apă, se poate întâmpla ca animalele să respingă
MMS în viitor din cauza gustului. Dacă doza este prea mare și apoi apare
diareea sau vărsăturile, animalul nu va mai dori să accepte MMS, deoarece este
legat de acest lucru. Dacă nu se adaugă niciun absorbant și animalul se
înrăutățește și mai mult, acest lucru poate duce, de asemenea, la faptul că MMS
este respins în viitor. În germană: Dumnezeu știe, animalele nu sunt proaste!
 



Deși Steffi Rein preferă de fapt doar alte remedii și metode blânde, cum ar fi
homeopatia, sărurile Schüssler și florile lui Bach, pe lângă munca de vindecare
energetică, îi place să folosească des MMS/CDS. Prin procedurile de testare
bioenergetică, ea testează de obicei toate remediile posibile, în special pentru
animalul respectiv. În acest caz, procedurile de testare au demonstrat foarte
bine că MMS și CDS sunt adecvate și/sau benefice pentru animale. Astfel, a
dat și de efectul subtil al acesteia, pe care a învățat să-l aprecieze în timp. Bolile
sau afecțiunile animalelor noastre au mult de-a face cu proprietarul și cu
problemele sale. Uneori, rezolvarea unui conflict la nivelul proprietarului duce
la vindecarea bolii la animal. De aceea, Steffi tratează adesea proprietarul și
animalul împreună ca pe o singură unitate. Mai multe despre acest lucru pe
site-ul ei www.energetik-sr.de.
 
Din ce în ce mai mulți medici veterinari lucrează cu dioxidul de clor fără a face
mare tam-tam în acest sens. La urma urmei, ceea ce contează este salvarea de
vieți și alinarea suferinței. Iată un raport recent al unui medic veterinar care a
făcut public acest lucru, a avut probleme cu autoritățile și apoi a dat dovadă de
curaj moral.



3.6 Medic veterinar convins de dioxidul de clor
 
Renumitul medic veterinar din Hamburg, Dirk Schrader, tratează cu succes
animalele într-o varietate de moduri, inclusiv cu dioxid de clor. Sub
amenințarea unei amenzi de 10.000 de euro, i s-a ordonat să înceteze imediat
tratamentele cu soluții de dioxid de clor. Acesta a trecut apoi la contraatac și a
depus o contestație împotriva acestei decizii. El a folosit tratamentele cu dioxid
de clor în parte în locul antibioticelor mai puțin eficiente și mai scumpe, dar și
pentru animale care altfel ar fi trebuit să fie eutanasiate ca fiind fără speranță și
incurabile. Abordarea nerușinată a autorității pentru sănătatea și protecția
consumatorilor, ignoranța lor profesională și, în cele din urmă, interdicția de a
salva animalele de la moarte l-au determinat pe dl Schrader să devină activ. El
a depus acum o plângere penală împotriva autorităților locale la procuratura
din Hamburg pe motiv de abuz de autoritate. În opinia sa, fiecare medic este
liber să folosească orice mijloace și metode - chiar și cele neaprobate - în cazul
unei urgențe terapeutice.
 
Câteva pasaje interesante din expunerea de motive
"În special în cazul cloritului de sodiu/dioxidului de clor (MMS), al peroxidului
de hidrogen și al hipocloritului (de exemplu MMS2), s-a stabilit în cercetarea
imunologică de bază încă de acum câteva decenii (și, de asemenea, a fost
parțial "înnobilat" cu premii Nobel) că acestea apar sau sunt produse fiziologic
în celulele umane/animale, de exemplu în cadrul unei reacții febrile în caz de
infecție, cancer etc.. Agenții oxidativi au avantajul decisiv că microorganismele
nu pot forma nici o rezistență la ei, fapt cu care putem atesta "evoluției" o
previziune plăcută. Privite invers, celulele umane/animale tolerează în mod
natural un anumit nivel de substanțe oxidative, în timp ce microorganismele
sau alți antigeni (adică agenții patogeni care provoacă boli) sunt distruși la
concentrații mult mai mici. (…)«
 
Continuați:
 
"În acest context, actuala "vânătoare de vrăjitoare" emoțională și nedreaptă
împotriva unui agent oxidant care a fost utilizat pe scară largă timp de decenii
este de neînțeles din punct de vedere faptic. Numai o lipsă pronunțată de
informații științifice de bază ar fi putut duce la emiterea ordinului administrativ
cu amenințare de pedeapsă care urmează să fie contestat. «
 



Mi se pare foarte interesant faptul că, pe lângă veterinari înrăiți, precum Dirk
Schrader, și terapeuții pentru animale care lucrează în domeniul medicinei
alternative și/sau al energiei folosesc cu succes MMS/dioxid de clor. Numai
efectul pare a fi convingător!
 
Fapte:
- Un medic veterinar depune plângere penală după interzicerea MMS



4. MMS media baiting
 
Până în aprilie 2014, în țările vorbitoare de limbă germană existau numeroase
cărți despre MMS și se estima că între o jumătate de milion și un milion de
persoane auziseră deja de el sau îl utilizaseră deja. Cu toate acestea, a fost mai
degrabă un sfat din interior între inițiați. Dorim să schimbăm acest lucru și,
prin urmare, l-am sprijinit pe Leo Koehof de la Jim Humble Verlag în
organizarea Congresului Spirit of Health 2014 de la Hanovra.
 
Evenimentul s-a bucurat de un mare succes și au venit peste 1.000 de
vizitatori. Dintr-o dată a fost trezit și interesul mass-mediei, mai multe posturi
de televiziune au venit la congres și au realizat interviuri. Primele rapoarte
conțineau avertismente cu privire la MMS, dar permiteau, de asemenea,
participanților la congres să-și spună părerea. Un participant a povestit că
tumora sa s-a micșorat cu 90% în doar trei luni de la administrarea MMS
(raport NDR).
 
Acest lucru a avut ca efect faptul că toată Germania era acum interesată de
MMS. Și iată că imediat tonul în mass-media (ARD Report, ARD Kontraste,
RTL Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online,
NDR Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) s-a ascuțit împotriva MMS. Interesant
este faptul că diferiți reporteri de la diferite televiziuni, din presa online și din
presa scrisă au folosit întotdeauna aceleași fraze, neadevăruri, acuzații
nefondate și vechile porcării pentru a denunța vorbitorii activi.
Aceste relatări neadevărate au fost, probabil, unul dintre motivele pentru care
poporul a ales "presa mincinoasă" ca (in)cuvânt al anului. Nu se mai punea
problema ca așa-numiții jurnaliști de calitate să facă cercetări independente și
cu mintea deschisă. A fost un caz de contract de distrugere și unul a fost anulat
de celălalt. Din acest motiv, reproșurile individuale trebuie să fie prezentate aici
în raport cu fapte care pot fi încărcate, astfel încât fiecare să își poată forma
propria opinie despre MMS. Ne bazăm pe deschidere și nu pe propagandă.
 
Fapte:
- Colecție de dezbateri mediatice contondente împotriva MMS
- Congresul Spirit of Health 2014
- Congresul Spirit of Health 2015



4.1. Acuzația că MMS este un înălbitor de clor toxic
 
Dacă se caută termenul "clor de înălbitor" în Wikipedia, este interesant faptul că
se ajunge direct la clorul pur și nu la intrarea despre dioxidul de clor și nici la
materialul de bază al MMS, cloritul de sodiu. Dar profanul nu poate distinge
astfel de subtilități!
 
Definiție: Conform Universității din Hamburg, înălbitorul de clor, cunoscut și
sub numele de leșie de înălbire cu clor sau leșie Javell, este produs prin
adăugarea de clor (elementar, adică pur) la o soluție diluată de hidroxid de
sodiu.
 
Cu toate acestea, în protocoalele de aplicare a MMS, nu se folosește în
niciun caz înălbitor cu clor! Nici materia primă, cloritul de sodiu, nici
substanța activă propriu-zisă a MMS, dioxidul de clor, nu sunt, prin
definiție, înălbitori cu clor!
 
În plus, soluția de clorit de sodiu nu este luată ca atare, ci doar dioxidul de clor
format prin activare cu un acid. La rândul său, dioxidul de clor este folosit de
peste 100 de ani pentru a steriliza apa potabilă - alimentul nostru numărul unu
- iar fructele și legumele, dar și carnea și peștele, sunt sterilizate cu el de ani de
zile și au devenit mai durabile (SUA). Nici măcar nu trebuie să fie filtrată din
nou sau spălată de pe alimente. În fabricile de prelucrare a produselor
alimentare pentru produse lactate, bere și vin, de exemplu, conductele dintre
loturile individuale de producție sunt sterilizate și curățate.
 
Prin urmare, nu dăunează alimentelor noastre și nici oamenilor și animalelor
care le consumă. Non-toxicitatea soluțiilor de dioxid de clor, atunci când sunt
administrate pe cale orală, a fost suficient de bine dovedită prin studii
recunoscute la nivel internațional de către OMS și EPA (a se vedea mai jos).
Paracelsus a afirmat deja că doza face otrava. O comparație a toxicității arată
clar că dioxidul de clor este, de fapt, mult mai puțin toxic decât nicotina,
cafeaua și aspirina.
 
Fapte:
- Uni Hamburg, definiția înălbitorului de clor
- Wikipedia intrare pe dioxid de clor
- Wikipedia intrare pe clorit de sodiu
- Wikipedia intrare pe clor



- Toxicitatea dioxidului de clor
 
Wikipedia intrare pe dioxid de clor
"Organismele superioare sunt relativ insensibile la ingestia de dioxid de
clor prin ingestie. De exemplu, într-un studiu efectuat pe oameni, nu s-au
constatat modificări negative la zece bărbați sănătoși după o singură ingestie de
24 mg de dioxid de clor într-un litru sau 2,5 mg de clorit în 500 ml de apă.
Această valoare este cu zece și, respectiv, o sută mai mare decât valorile
maxime pentru tratarea apei potabile din Germania, de 0,2 mg pe litru de apă
potabilă. «
 
Fapte:
- Wikipedia intrare pe dioxid de clor
 
Studiu OMS privind aportul oral de dioxid de clor pe cale orală
Există un studiu al OMS (Organizația Mondială a Sănătății) din 1982/1984
privind ingestia pe cale orală a unei soluții apoase de dioxid de clor pe zece
bărbați cu diferite protocoale și doze de ingestie timp de 12 săptămâni, de trei
ori mai mult decât protocolul MMS-1000 al lui Jim Humble. Tensiunea
arterială, frecvența respiratorie, pulsul și temperatura gurii au fost monitorizate
și s-au efectuat ECG-uri și analize extinse de sânge și urină.
Rezultat: Nu au fost măsurate efecte secundare semnificative!
 
Fapte:
- Studiu OMS privind aportul oral de dioxid de clor pe cale orală
 
Studii EPA privind aportul oral de dioxid de clor pe cale orală
Agenția americană pentru protecția mediului (EPA) a comandat, de asemenea,
un număr mare de studii pe oameni și animale cu privire la consecințele
ingestiei orale de soluții apoase de dioxid de clor sau a făcut un rezumat al
acestora din literatura de specialitate.
 
Rezultat: Chiar și concentrația de o sută de ori mai mare de ClO2, așa cum este
permisă prin lege în apa noastră potabilă, nu a arătat efecte negative asupra
oamenilor și animalelor.
 
Fapte:
- Studii EPA privind aportul oral de dioxid de clor pe cale orală
 
Concluzie: Cine, în calitate de presupus protector al oamenilor sau jurnalist
critic, încă mai numește MMS, cloritul de sodiu sau dioxidul de clor un



"înălbitor de clor otrăvitor", minte în mod deliberat și ignoră studiile
internaționale disponibile cu privire la non-toxicitatea dioxidului de clor prin
ingestie orală!
 
Nici MMS, nici cloritul de sodiu ca materie primă, nici substanța activă
propriu-zisă, dioxidul de clor, nu sunt înălbitori cu clor! Prin această confuzie
perfidă și deliberată, cineva ar dori să inducă în eroare noii veniți și profanii să
se trateze de fapt cu înălbitorul periculos de clor în loc de dioxidul de clor
netoxic, pentru ca apoi să dea vina pentru daunele rezultate pe comunitatea
MMS!
 
Acest lucru îndeplinește infracțiunea penală de tentativă deliberată de
vătămare corporală!



4.2. Afirmația că MMS este ineficientă
 
Toate manualele de chimie spun că dioxidul de clor este cel mai bun ucigaș de
viruși și bacterii din lume. Conform raționamentului inițial al lui Jim Humble,
de ce ceva despre care se știe că ucide în mod fiabil toți germenii care cauzează
boli în afara corpului nu ar face același lucru în interiorul corpului? Zeci de mii
de feedback-uri pozitive, inclusiv de la medici licențiați, prezintă o imagine
foarte diferită. Se fac doar afirmații privind ineficiența, dar nu sunt furnizate
dovezi solide.
 

4.2.1 Studiul privind malaria din Uganda
 
La sfârșitul anului 2012, trei echipe de filmare internaționale independente au
documentat un studiu privind malaria într-o stație a Crucii Roșii din Uganda.
Pe parcursul a patru zile, au fost examinate 781 de persoane, dintre care 154 au
fost infectate cu malarie. Infecția a fost mai întâi determinată cu un test rapid
convențional pentru malarie și apoi fiecare caz suspect pozitiv a fost confirmat
în mod clar prin teste de sânge la microscop.
 
Unii au avut chiar o dublă infecție cu doi din totalul de cinci agenți patogeni
posibili ai malariei. Tuturor adulților li s-a administrat o singură doză de 18
picături activate, iar tuturor copiilor li s-au administrat 9 picături activate de
MMS de băut. După 24 de ore, doar 11 dintre cei 154 de bolnavi de malarie
dovedită au fost depistați pozitiv la malarie. Toți ceilalți au fost fără simptome
și fără simptome. Cei unsprezece care erau încă infectați au declarat că nu o
băuseră pe toată sau că vomitaseră la scurt timp după ce o luaseră.
 
Aceștia au primit o a doua doză din aceeași cantitate sub supraveghere și, a
doua zi, nu mai aveau malarie. Cu toate acestea, acest studiu bine documentat
despre malarie a fost pus la îndoială într-un reportaj televizat. S-a afirmat că nu
există nicio dovadă că MMS vindecă malaria în 24 de ore, deoarece niciun
medic nu a fost prezent pentru a confirma acest lucru. Această afirmație poate
fi complet infirmată prin semnături și fotografii. Pe de altă parte, însă, în
reportajul televizat s-a recunoscut că, după administrarea MMS, toți pacienții
cu malarie au scăpat de simptome. Cum ar fi trebuit să se întâmple acest lucru?
Până în prezent, medicina ortodoxă nu reușește să elimine simptomele
pacienților cu malarie în acest timp atât de scurt.
 



4.2.2. Utilizarea clinică a dioxiclorului
 
Dioxiclorul este un agent care distruge ciupercile, bacteriile și virușii prin
acțiunea oxigenului atomic. În cadrul a numeroase studii, acest produs a fost
dezvoltat și optimizat atât în ceea ce privește forma de fabricație, cât și efectul
său, în strânsă colaborare cu cercetătorii de la Institutul de Cercetare Bradford,
cu Universitatea Stanford, Institutul Național de Cancer (NCI) și Clinica
Mayo. Eficacitatea acestui preparat de oxigen a fost dovedită cu peste 50.000
de perfuzii pentru diverse indicații în întreaga lume. Ingredientul activ din
dioxychlor este, după cum sugerează și numele, dioxidul de clor.
 
Citat de la Clinica Seegarten din Elveția:
"Gripă, herpes I și II, hepatita B, Epstein-Barr, citomegalovirus, poliomielită,
toxoplasmoză și tuberculoză. Dioxiclorul a fost, de asemenea, utilizat cu succes pentru
micoze virulente, cum ar fi Candida albicans și Mycoplasma, pentru paraziții din sânge și
pentru bacteriile pleomorfe, care se găsesc de obicei în cazul alergiilor multiple. Alte domenii
de aplicare sunt terapia de urmărire după utilizarea pe termen lung a antibioticelor și
daunele care decurg din acestea, cum ar fi sindromul oboselii cronice (CFS, Epstein-Barr,
virusul HHV-6). Succesele convingătoare ale terapiei cu dioxychlor în Europa și SUA au
extins lista de indicații pentru a include și alte stări de boală, în plus față de cele deja
menționate: gingivită, slăbiciune a sistemului imunitar, fibroză chistică, pneumonie recurentă
și bronhopneumonie cu infecții recurente. «
 
 



4.2.3 Clorit de sodiu aprobat de UE ca medicament
 
Cloritul de sodiu a fost înregistrat ca medicament în Registrul comunitar al
medicamentelor orfane cu numărul EU/3/13/1139 începând cu 19 iunie 2013.
Potrivit unui studiu prezentat, se pare că oprește progresia SLA (scleroză
laterală amiotrofică) în tratamentul bolii.
 
Conform Wikipedia:
"Cloritul de sodiu interferează cu funcția macrofagelor, care fac parte din sistemul imunitar
și sunt implicate în procesele inflamatorii. Se crede că scleroza lateralăamiotrofică (ALS), o
boală rară, implică o supra-activare a macrofagelor, ceea ce duce la niveluri ridicate de
citokine responsabile de deteriorarea celulelor nervoase din creier și măduva spinării. În
SUA[10] și în UE[11], cloritul de sodiu pentru tratamentul SLA are statutul de medicament
orfan, ceea ce aduce beneficii pentru companiile farmaceutice în ceea ce privește aprobarea
unui medicament. «
 
Nu cred că mai este nimic de adăugat la asta.
 

4.2.4 Succesele în domeniul HIV/SIDA
 
În calitate de prim medic, Dr. Klaus Schustereder a efectuat un studiu privind
efectul dioxidului de clor asupra pacienților cu HIV/SIDA, în colaborare cu
autoritățile sanitare din Republica Centrafricană. Deși Dr. med. Klaus
Schustereder se distanțează de numeroasele promisiuni de vindecare făcute de
Jim Humble, el recunoaște efectul terapeutic al dioxidului de clor în
tratamentul HIV/SIDA.
 
El pledează pentru un studiu clinic cuprinzător în colaborare cu agențiile
guvernamentale pentru a înțelege mai bine potențialul dioxidului de clor în
tratarea bolilor epidemice. În plus, Dr. med. Schustereder solicită studii
farmacologice pentru a înțelege modul de acțiune al dioxidului de clor.
 
În acest interviu, Dr. Schustereder, MD, explică de ce Africa are nevoie de
abordări terapeutice care ar trebui să îndeplinească următoarele criterii:
Eficiență, non-toxicitate, rentabilitate și integrabilitate culturală. Potrivit lui
Schustereder, dioxidul de clor îndeplinește aceste criterii și, prin urmare, el
vede în acest remediu o potențială oportunitate de a ajuta multe persoane din
lumea a treia.

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


 
Institutul Național de Sănătate (NIH), o agenție a Departamentului de
Asistență Medicală și Servicii Sociale al Statelor Unite, a publicat un studiu
privind utilizarea dioxidului de clor în purificarea sângelui donatorilor, care a
confirmat acest efect și în laborator. În special, studiul a examinat efectul
dioxidului de clor (MMS) asupra virusurilor SIDA. S-au folosit două diluții ale
unei soluții stoc de 15 % acid lactic și aproximativ 2,8 % clorit de sodiu.
Diluția de 1:150 a arătat o eliminare semnificativă, dar nu completă a HIV-1,
iar soluția stoc diluată la 1:100 a eliminat sută la sută din virusurile SIDA
prezente în sânge în cinci minute in vitro.
 
Concluzie: Eficacitatea în bandă largă a MMS proclamată de Jim Humble în
cazul unei multitudini de boli este mai mult decât suficient dovedită prin studii
și rapoarte de experiență!
 
Fapte:
- studiu privind malaria
- Studiu dioxychlor
- Clinica Seegarten Elveția
- Clorit de sodiu aprobat de UE ca medicament
- Wikipedia intrare pe clorit de sodiu
- Succesele din Africa în ceea ce privește HIV/SIDA
- Institutul Național de Sănătate, Dioxidul de clor elimină virusurile SIDA/HIV
- Brevet pentru dezinfectarea sângelui cu dioxid de clor
- Cartea MMS testată clinic



4.3. Acuzația că MMS este pur și simplu o sursă de bani
 
Un set MMS clasic costă între 15 și 25 EUR și durează de obicei doi-trei ani.
Cine vrea să se îmbogățească cu leacuri miraculoase, de obicei ia sume
semnificativ mai mari, cum ar fi în prezent 200.000 de euro pe bolnav pentru
vindecarea hepatitei C cu un medicament nou dezvoltat. A da speranțe false
unei persoane grav bolnave pentru acest lucru ar fi și este imoral în cel mai
înalt grad. Jim Humble și-a oferit gratuit cunoștințele omenirii cu prima sa
carte gratuită și trăiește exclusiv din donații și din veniturile obținute din
vânzarea celorlalte cărți ale sale.
 
Am fost să-l vizitez de două ori. La prima mea vizită în Republica Dominicană,
el locuia la trei ore de orice loc turistic, în mijlocul mahalalelor populației
locale. Echipamentul locuinței sale nu ar putea fi descris cu destul de spartan.
Chiar și căminele de tineret de acum 50 de ani erau mai bine dotate. Nici până
în ziua de azi nu deține o mașină. De asemenea, domiciliul din Mexic din
timpul celei de-a doua vizite poate fi descris ca fiind simplu și simplu. Nu am
văzut nici până în ziua de azi obiecte de lux sau simboluri pe el. De la
descoperirea sa, el și-a folosit toți banii pentru diseminarea acestor cunoștințe
vindecătoare, atât de importante pentru omenire.
 
Concluzie: Nu există niciun fel de dovadă că Jim Humble ar fi devenit un om
bogat prin MMS, care ar trăi acum în lux.
 
Fapte:
- Cartea Vindecarea este posibilă, Dr. Andreas Kalcker
- Articolul Medicamentul pentru hepatita C Sovaldi (...), Spiegel online



4.4. Acuzația lui Jim Humble și a scientologiei
 
Da, lui Jim Humble îi plac aparițiile sale în costum alb și pălărie albă, cu piatra
de larimar ca marcă înregistrată. "Spectacolul trebuie să continue", el este un
american până la capăt. Și da, a fost alături de scientologi aproape de la
început. Pe atunci era o mișcare care folosea tehnicile noi (Dianetica) ale lui
Ron L. Hubbard pentru a curăța mintea de traume, temeri și programări false
din această viață și din viețile anterioare. Rezultatul a fost un popor liber și
nemanipulabil.
 
Ulterior, această mișcare a fost infiltrată și acum are imaginea unui "cult de
spălare de bani și spălare de creiere". Nu sunt în măsură să judec acest lucru în
mod concludent, deoarece nu am intrat în cunoștință de cauză în contact cu
această asociație sau cu membrii săi. Cu toate acestea, am studiat foarte mult
cartea și DVD-urile despre Dianetics, ambele mi se par extrem de interesante
și fără ideologii. L-am întrebat pe Jim despre acest lucru și mi-a răspuns
deschis la fiecare întrebare.
 
Când au început aceste schimbări negative, cum ar fi hărțuirea persistentă a
celor care abandonau această organizație, el, ca mulți alții la acea vreme, a
părăsit scientologii. Pentru el, acest capitol a fost complet închis timp de trei
decenii (!). La trainingurile sale MMS și la toate celelalte întâlniri, Jim nu a adus
niciodată în discuție subiecte din domeniul Scientologiei pe cont propriu și nici
nu a folosit tehnici de manipulare a minții. Acest lucru îl pot confirma fără
nicio îndoială. El este doar un om simplu, cu un zâmbet prietenos și atrăgător.
 
Concluzie: Mișcarea mondială MMS nu are nimic, dar nici absolut nimic de-a
face cu Scientologia. Contează cu adevărat ce poartă sau ce obișnuia să poarte
o persoană? Sau aceste defăimări personale sunt doar pentru a-i împiedica pe
spectatori (sertarul Scientologiei) să se ocupe de conținutul și declarațiile sale
direcționale reale?
 
Fapte:
- Cartea Dianetica. Ghidul minții umane
- DVD Cum să folosești Dianetica



4.5 Acuzația Biserica Genesis II
 
În timp ce Jim a instruit mulți voluntari MMS în mai multe țări africane, a
experimentat aceleași amenințări de nenumărate ori. Multe țări africane sunt
instabile din punct de vedere politic și aproape întotdeauna există rebeli
înarmați de o parte și forțe guvernamentale de cealaltă parte. Oricare ar fi
băieții buni și băieții răi din acest joc, de fiecare dată el și ajutoarele sale au fost
considerați spioni ai guvernului sau ai rebelilor și au fost amenințați cu moartea
sub amenințarea armei. De asemenea, a văzut la vremea respectivă că
persoanele cu legitimații de la organizațiile internaționale de ajutor religios
(Crucea Roșie, Semiluna Roșie) erau adesea protejate de astfel de suspiciuni
doar prin legitimația lor.
 
Așa că a înființat Biserica Genesis II și a distribuit cărți de identitate
corespunzătoare ajutoarelor sale - a funcționat destul de bine. Deoarece
distribuirea gratuită a remediilor neaprobate ar putea fi, de asemenea, pedepsită
din punct de vedere legal în multe țări, apa sterilizată cu MMS a fost
redenumită fără ceremonie ca fiind un sacrament (ca și obolul sau apa sfințită,
de exemplu) în temeiul libertății religioase, pentru a proteja din punct de
vedere legal distribuția și distribuitorul.
 
Între timp, aproape toți adepții mișcării sale MMS din întreaga lume au preluat
această idee și s-au alăturat "bisericii" sale, fără ca în țara lor să existe astfel de
amenințări. Prin urmare, ceea ce ne imaginăm noi ca fiind o biserică în această
țară nu se poate aplica în niciun fel. Nu este vorba de religie, pentru că fiecare
își poate păstra convingerile anterioare. Este mai degrabă o asociație liberă de
oameni cu aceleași idei. Singura mărturisire pentru a deveni membru este: "Fii
bun și fă binele". Deja și tu ești înăuntru. Nu există formalism și nici birocrație.
 
Persoanele instruite în MMS au statutul de reverend. Dacă cineva a instruit sau a
consiliat un număr minim de persoane cu MMS, poate deveni ministru al
sănătății. Cei care merg mai departe și conduc cursuri de formare sau aduc alte
contribuții importante mișcării sunt declarați în mod sumar Episcop. Aceste
titluri nu au nicio ierarhie, drepturi sau responsabilități reale, iar cei mai mulți
nici măcar nu le folosesc, iar dacă o fac, o fac cu un zâmbet. Toată lumea se
vede ca fiind egală, iar ceea ce fac sau nu fac depinde de ei înșiși.
 
În toți acești ani, în niciun moment nu mi s-a spus ce ar trebui să fac sau să nu
fac sau ce ar trebui să spun sau să nu spun. Fiecare își aduce contribuția pe



care o poate sau dorește pentru a atinge obiectivul comun ca fiecare persoană
de pe această planetă să cunoască posibilitățile de sănătate oferite de MMS sau
de dioxidul de clor. Lăsăm la latitudinea fiecăruia ce vrea să facă cu aceste
cunoștințe și îi sprijinim pe toți cei care doresc să afle mai mult. De asemenea,
se poate părăsi această "biserică" în orice moment fără probleme, Jim acordă o
mare importanță acestui aspect.
 
Doriți și dumneavoastră să vă aduceți contribuția pentru ca această mișcare să
își atingă cu succes obiectivele? Puteți face deja acest lucru vorbind despre
MMS și distribuind această carte electronică. Bineînțeles, donațiile sunt
întotdeauna binevenite!



4.6 Întrebări adresate mass-mediei - eficiența MMS
 
Indiferent de subiectul pe care îl cercetați, toate lucrurile au atât avantaje, cât și
dezavantaje în această dualitate. În ceea ce privește raportarea despre MMS,
este evident că, pe de o parte, se ridică acuzații false cu privire la posibilele
dezavantaje sau pur și simplu se inventează lucruri în mod deliberat sau se
amestecă. Pe de altă parte, însă, se ignoră și se ascund în mod intenționat
succesele și efectele pozitive pe care MMS le-a dovedit de multe ori. Evident,
acest lucru se face pentru a declanșa în mod deliberat o reacție emoțională
negativă în rândul spectatorilor sau cititorilor. Acest lucru nu se mai numește
jurnalism independent sau reportaj deschis, ci pur și simplu propagandă.
 
Să revenim la fapte și la câteva contra-întrebări incomode adresate acestor
reprezentanți ai mass-mediei.
 

4.6.1 Unde sunt rapoartele privind dioxiclorul?
 
În cadrul numeroaselor studii, produsul dioxychlor (ingredient activ: dioxid de
clor) a fost dezvoltat și optimizat atât în ceea ce privește forma de fabricație,
cât și efectul său, în strânsă cooperare între cercetătorii de la Institutul de
Cercetare Bradford și Universitatea Stanford, Institutul Național de Cancer
(NCI) și Clinicile Mayo. Eficacitatea acestui preparat de oxigen a fost dovedită
cu peste 50.000 de perfuzii pentru diverse indicații în întreaga lume. De ce
acest studiu clinic pe scară largă privind utilizarea intravenoasă a dioxidului de
clor și succesul său nu este niciodată raportat? Poate pentru a putea continua
să afirme că nu există studii clinice privind dioxidul de clor?
 
Fapte:
- Studiu dioxychlor



4.6.2 MMS împotriva ALS aprobat în UE!
 
Despre pariurile amuzante cu găleata cu gheață ale celebrităților și ale celor
care cred că sunt, ați relatat pe larg în 2014 la televizor și pe internet. Când
oamenii își turnau o găleată cu apă rece ca gheața în cap, țineai camerele de
filmat pe ei, iar aceste autoportrete de nivel scăzut ajungeau săptămâni întregi
chiar și în emisiunile de știri de seară.
 
Totul a fost inițiat, se presupune, pentru a colecta donații pentru cercetarea
atât de urgentă a sclerozei laterale amiotrofice. Dar despre faptul că există deja
un medicament promițător aprobat împotriva SLA în SUA și în UE, și anume
pe baza MMS/clorit de sodiu, pe care l-ați criticat atât de mult, nu spuneți și
nu scrieți niciun cuvânt. De ce nu? Sunteți orb cu un ochi sau chiar cu
amândoi?
 
Fapte:
- Clorit de sodiu aprobat de UE ca medicament
 
 
4.6.3 Brevete de dioxid de clor în sectorul sănătății
 
Cu puțină cercetare în motoarele de căutare și în familia noastră MMS, tot mai
multe produse farmaceutice aprobate pe bază de dioxid de clor ies la iveală.
 
De exemplu, Ciderm SP spray pentru dezinfectarea rănilor la animale,
aprobat în SUA, este disponibil aici de la Frontier Pharmaceutical Inc. din
Melville, NY 11747 (www.cidermsp.com).
 
Brevetul US-4035483 din 12/07/1977 pentru utilizarea cloritului de sodiu
ca antiseptic netoxic. Textul precizează că este util în tratamentul arsurilor
și al altor răni și pentru tratarea infecțiilor, fără a interfera cu procesul
natural de regenerare.
 
Brevetul US-4725437 din 16.02.1988, acordat companiei Oxo Chemie din
Germania, privind o substanță inventată de Dr. Friedrich W. Kühne din
Heidelberg și denumită Oxoferin. Compania a reușit să îl vândă pentru 45 de
milioane de dolari unei companii americane, care a schimbat numele în WF-10,
care a fost aprobat de FDA.
 

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


Brevetul US-2701781 din 08/02/1955 privind comercializarea unei soluții
antiseptice pentru uz clinic general.
 
Brevetul US-5019402 din 28.05.1991, acordat societății Alcide, pentru
comercializarea unui produs care conține dioxid de clor pentru
dezinfectarea sângelui și a produselor din sânge. În prezent, este utilizat în
principal în domeniul transfuziilor pentru a preveni infecțiile. Bună ziua, stați
puțin: sângele este sângele nostru vital și este tratat cu dioxid de clor fără a
provoca vreun rău? Atunci nu poate fi atât de periculos, nu-i așa?
 
Brevetul US-5830511 din 03.11.1998 pentru comercializarea unui produs al
cărui ingredient include clorit de sodiu și este destinat să stimuleze sistemul
imunitar. Acesta a fost acordat companiei Bioxy Inc., este utilizat la animale
ca supliment alimentar și are ca rezultat reducerea mortalității, reducerea
excreției de azot, reducerea dependenței de antibiotice și vaccinări și
îmbunătățirea sănătății animalelor prin contribuția la un sistem imunitar
mai puternic.
 
Brevetul US-5855922 din 05.01.1999, acordat societății BioCide International
pentru comercializarea unui produs utilizat în tratamentul terapeutic al
rănilor cronice cu cicatrizare slabă sau necicatrizante și al altor boli de
piele. Această experiență a fost raportată și în cazul picioarelor deschise de ani
de zile (mai ales la diabetici).
 
Brevetul US-6099855 din 08.08.2000 pentru comercializarea unui produs
utilizat ca stimulent al sistemului imunitar, eliberat către Bioxy Inc. Acest
produs este destinat să îmbunătățească sănătatea animalelor, să
îmbunătățească utilizarea alimentelor, să reducă mortalitatea, să reducă
dependența de antibiotice și vaccinări și să îmbunătățească starea
generală de sănătate datorită îmbunătățirii stării imunitare.
 
Brevetul US-4296102 din 20.10.1981 privind comercializarea unui produs
pentru controlul dizenteriei amibiene la om prin administrarea orală de
dioxid de clor, brevet acordat lui Felipe Lazo, Mexico City.
 
Brevetul US-6251372 B1 din 26 iunie 2001, acordat companiei Procter &
Gamble pentru comercializarea unui produs pentru prevenirea orală a
respirației urât mirositoare.
 

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


Brevetul US-4851222, datat 25.07.1989, eliberat către Oxo pentru
comercializarea unui produs de regenerare a măduvei osoase. Fenomenal!
 
Brevetul US-4737307 din 2 aprilie 1988 pentru comercializarea unui produs
pentru combaterea bacteriilor, ciupercilor și virușilor în bolile de piele.
 
Brevetul US-4317814 din 02/03/1982 acordat lui Felipe Lazo din Mexic
pentru comercializarea unui medicament pentru tratamentul arsurilor
cutanate.
 
Brevetul US-5252343 din 12.10.1993, acordat societății Alcide pentru
comercializarea unui produs pentru profilaxia și tratamentul infecțiilor
bacteriene, în special a mastitei, care utilizează până la 1 000 ppm de
dioxid de clor.
 
Brevetul US-5877222 pentru tratamentul demenței cauzate de SIDA.
 
Brevetele US-8029826B2 și US-7105183B2, ambele pentru tratamentul
bolilor neurodegenerative.
 
În Ungaria, un grup de oameni de știință de la Universitatea de Tehnologie și
Economie din Budapesta, condus de profesorul Zoltán Noszticzius și de la
Clinica Jósa András, a dezvoltat și brevetat o soluție medicală de dioxid de clor
(300-1.200 ppm), aprobată și fără prescripție medicală. El spune: "Solumium
(dioxidul de clor) este unul dintre cei mai eficienți dezinfectanți existenți. Acesta ucide toți
agenții patogeni, cum ar fi bacteriile, ciupercile, protozoarele și virușii, și toate acestea fără a
face rău, nu există efecte secundare cunoscute. "Domeniile de utilizare includ afte,
herpes, leziuni cutanate, răni deschise, infecții ale vezicii urinare, infecții ale
pielii, infecții fungice ale pielii, MRSA, dureri de gât, gingivită, boli
parodontale, respirație urât mirositoare, dureri de dinți, tratamente de canal,
chirurgie orală, boli orale contagioase, nasuri înfundate, amigdalită,
mâncărimi, orje, precum și dușuri vaginale și clisme (Brevete: EP2069232;
US-8512671; CN101605720).
 
Această listă de brevete este departe de a fi completă. Vă rugăm să ne trimiteți
mai multe brevete dacă găsiți vreunul.
 
Fapte:
- Legături către specificațiile brevetului pe pagina de pornire
- Solumium, medicament fără prescripție medicală cu dioxid de clor
- Studiul dioxidului de clor ca antiseptic local

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


 

4.6.4 SUA-Armata: MMS împotriva Ebola a avut succes!
 
Grupul Johnson & Johnson, activ la nivel mondial, comercializează un brevet
bazat pe dioxid de clor pentru dezinfectarea încăperilor și a echipamentelor
medicale prin intermediul filialei sale ClorDiSys Systems.
 
Pe site-ul web al armatei americane, www.army.mil, se găsește o prezentare
a ingredientului activ dioxid de clor, după cum urmează:
"Dioxidul de clor este un gaz galben-verzui cu un miros slab, asemănător cu cel al
clorului de înălbitor, dar în rest este foarte diferit. " Aha, deci dacă poți face
bani, știi foarte bine diferența dintre dioxidul de clor și înălbitorul de clor!
 
"ClorDiSys este mândră să ajute la combaterea răspândirii Ebola în Africa", a declarat
Mark Czarneski, șeful departamentului de tehnologie al ClorDiSys Systems.
 
"Dioxidul de clor este un biocid cu spectru larg de acțiune care distruge sporii, bacteriile,
virușii și ciupercile. Până în prezent, nu s-a descoperit niciun agent patogen care
să fie rezistent la ClO2. Acesta a fost folosit în mod eficient împotriva sporilor
bacterieni, care sunt mult mai greu de ucis decât virușii, cum ar fi Ebola", relatează Dr.
Christopher Doona.
 
Așadar, iată din nou întrebarea crucială a lui Jim Humble: Dacă dioxidul de
clor poate ucide în siguranță toți acești germeni din afara corpului - da, chiar și
agentul patogen Ebola - de ce nu ar putea face același lucru în apa din corp
(adică în plasma sanguină și în lichidul interstițial)? Ei bine, un medic african
din familia noastră globală MMS lucrează deja cu succes la tratarea persoanelor
care suferă de Ebola. Cu toate acestea, pentru a-l proteja, nu vom menționa
numele sau locația acestuia în acest moment.
 
Fapte:
- Armata americană: Dioxid de clor împotriva Ebola
- Compania ChlorDiSys
 

4.6.5 Dublu standard "pui clorurat".
 
Pe de o parte, MMS și dioxidul de clor sunt prezentate în mass-media ca fiind
ceva foarte toxic și periculos. Pe de altă parte, aceeași substanță este lăudată



până la ceruri de același Birou Federal de Evaluare a Riscurilor și de același
post de televiziune, în funcție de scopul propagandei din acel moment.
 
Pentru mulți consumatori, puiul cu clor este un element emoțional crucial în
discuția despre acordul de liber schimb TTIP dintre UE și SUA. Context: În
SUA, puii întregi sau părțile de păsări de curte sunt de obicei scufundate într-o
soluție de dioxid de clor în ultima etapă înainte de ambalare/congelare, fiind
astfel sterilizate complet. Prin acordul TTIP, această carne va putea fi vândută
și în UE, ceea ce fusese exclus din 1997. Dioxidul de clor a fost aprobat de
mult timp în UE ca și conservant cu numărul E926. Pentru a deschide calea
pentru SUA, ARD se angajează într-un standard dublu evident.
 
În ceea ce privește tratamentele de sănătate cu MMS, potrivit lui Jim Humble,
produsul de bază, cloritul de sodiu, sau substanța activă, dioxidul de clor, sunt
"înălbitori toxici cu clor", cu pericole teribile pentru viața și integritatea
corporală (ARD Kontraste). Cu toate acestea, dacă aceeași substanță este
folosită de SUA pentru sterilizarea păsărilor de curte, unii dintre aceiași experți
și instituții sunt chemați să afirme inofensivitatea acestei substanțe (Raportul
ARD).
 
Apoi, reporterii afiliați la SUA îl pun pe expertul BfR Ellerbroek de la același
Birou Federal pentru Evaluarea Riscurilor să pledeze pentru tratarea cu dioxid
de clor a produselor avicole și în Germania - același institut care avertizează
atât de puternic împotriva MMS. Alți oameni de știință, cum ar fi Reinhard
Fries, șeful Institutului pentru igiena și tehnologia cărnii de la Universitatea
Liberă din Berlin, și Thomas Blaha, epidemiolog la Universitatea de Medicină
Veterinară din Hanovra, subliniază, de asemenea, avantajele clare și susțin un
astfel de tratament pentru produsele de pasăre.
 
Dar ceea ce au în comun toate cele trei declarații este faptul că ele vorbesc în
mod deliberat doar despre "tratamente cu compuși de clor" și "tratamente cu
clor pentru păsări de curte". Cu toate acestea, clorul pur și majoritatea
compușilor de clor sunt foarte toxici sau produc compuși discutabile.
Substanța activă utilizată aici, și anume cloritul de sodiu sau dioxidul de clor,
nu este în mod deliberat menționată în mod explicit aici, pentru a evita să dăm
o șansă de scăpare pentru MMS and Co.
 
Cum putem explica consumatorului prost că produsele alimentare tratate cu
dioxid de clor, cum ar fi carnea de pasăre sau apa potabilă, pot fi consumate
fără ezitare și că piscinele pot fi scăldate fără ezitare în apă tratată cu dioxid de



clor, când de fapt este vorba de "înălbitor de clor toxic"? De ce ar trebui ca
același agent care s-a dovedit a fi atât de eficient și non-toxic în afara corpului
să fie ineficient și toxic în interiorul corpului? Fiecare dintre nenumăratele
studii oficiale privind dioxidul de clor de până acum s-a dovedit a fi, în cele din
urmă, încă un argument în favoarea MMS.
 
De fapt, consider că tratarea păsărilor de curte cu dioxid de clor este sensibilă
și inofensivă, deoarece fiecare al cincilea pui din abator și, prin urmare, și din
supermarket este contaminat cu salmonella. În ianuarie 2013, revista ZDF
Zoom a descoperit chiar și periculoșii germeni MRSA rezistenți la antibiotice
în majoritatea produselor din supermarketuri. Este ciudat că niciun expert nu
îndeamnă la precauție sau igienă specială în prelucrarea acestor produse
contaminate în gospodăriile private, când este vorba în mod explicit de
protecția consumatorilor. Puiul prăjit, copt sau fiert este cu siguranță lipsit de
germeni. Dar cum rămâne cu cuțitul sau, de exemplu, cu placa de tăiere din
bucătărie? În sfaturile noastre MMS arătăm cum puteți face ca plăcile de tăiat,
cuțitele și bureții de bucătărie să fie absolut lipsite de germeni cu ajutorul
MMS/CDS, de exemplu.
 
Fapte:
- Avertisment al Oficiului Federal pentru Evaluarea Riscurilor (BfR)
- BfR pentru pui clorurați
- Axa binelui: Țânțarul de clor - Pasărea anului
- Der standard.at: Vine un pui de clor zburat
- Revista politică ARD Report Mainz: Puii clorurați nu sunt mai nesănătoși
- BUND trage un semnal de alarmă: germeni în carnea de curcan



5. Sfaturi MMS pentru petrecerea timpului
liber, gospodărie și sărbători
5.1 Sfatul MMS nr. 1: Mucegai în casă
 
Mult mai des decât se crede, infestarea cu mucegai deschis sau ascuns în
spațiul de locuit este adevăratul factor declanșator al multor intoleranțe, alergii
și alte boli. Mucegaiul poate fi cauzat de zidăria umedă din cauza unei izolații
exterioare necorespunzătoare sau chiar a unor obiceiuri de ventilație
necorespunzătoare. Mucegaiurile și sporii de mucegai nu reprezintă, de obicei,
o problemă pentru dioxidul de clor. Există două modalități de aplicare.
 
Pe de o parte, camera în cauză poate fi dezinfectată cu fumigații cu dioxid de
clor. Numai MMS clasic este potrivit pentru acest lucru, deoarece numai acesta
determină o puternică formare de gaz în timpul activării. În funcție de
mărimea camerei, se activează 30 până la 40 de picături de MMS într-un bol de
sticlă, dar nu se adaugă apă. În schimb, se lasă reacția să aibă loc complet.
 
Așezați această tavă în mijlocul camerei, închideți ferestrele, ușile și alte
crăpături și fumigați camera timp de câteva ore (de preferință peste noapte).
Această metodă ucide în siguranță nu numai mucegaiul și sporii de mucegai
din locurile vizibile, ci și pe cei care sunt în suspensie în aer. În final, soluția
este limpede, dioxidul de clor s-a gazat și s-a descompus.
 
Atenție: Nici un om sau animal nu trebuie să se afle în această încăpere în
timpul perioadei de fumigație! Deși cea mai mare parte a dioxidului de clor s-a
descompus deja după fumigație, camera trebuie mai întâi să fie ventilată
generos pentru a fi în siguranță.
 
Pe de altă parte, se pot pulveriza locurile mucegăite cu o soluție activată de
MMS sau CDS, pură sau, de exemplu, diluată 1:10 cu apă, cu ajutorul unei
sticle de pulverizare. Dacă este necesar, se oferă să combine ambele proceduri
una după alta.
 



Alte domenii de aplicare
 
dezinfectarea infirmierelor
În cazul în care un membru al familiei are o boală contagioasă, poate fi utilă
fumigația și, astfel, dezinfectarea camerei bolnavului în acest mod, între timp și
după ce boala a fost învinsă. Aceasta este o măsură posibilă pentru a preveni
infectarea altor membri ai familiei.
 
Neutralizează mirosurile puternice
Atunci când materia organică este descompusă pe cale bacteriană, se produce
un miros foarte neplăcut și înțepător, în special dacă o carcasă de animal sau
un cadavru uman a stat într-o încăpere pentru o perioadă mai lungă de timp.
Din nou, fumigația încăperii este foarte eficientă, iar camera este din nou
inodoră și complet sterilizată.



5.2 MMS-Tip nr. 2: Dezinfectarea frigiderului, a mașinii și
a camerelor
 
Am primit acest sfat chiar de la Jim. În timpul formării mele, m-a invitat în
micul său apartament din Barahona, în Republica Dominicană, și mi-a spus că
are un sfat foarte practic pentru MMS. Ochii mi s-au aprins, așteptând un sfat
nou-nouț pentru a eradica și mai repede bolile care amenință viața, cum ar fi
cancerul. În schimb, a vrut să-mi explice cum își sterilizează frigiderul cu
MMS.
 
Am fost dezamăgit la început, dar acest sfat s-a dovedit a fi un mare succes în
cadrul seminariilor mele MMS. Potrivit lui Jim, germenii de la alimentele
răsturnate sau putrede se transferă adesea la cele nou depozitate, care apoi nu
mai au un termen de valabilitate atât de lung. Acești germeni pot fi, de
asemenea, periculoși pentru sănătatea dumneavoastră. În plus, a fost mult prea
leneș pentru a curăța mai întâi un frigider plin de germeni în mod elaborat și
apoi să șteargă umed, mai ales că de multe ori doar freci germenii aici. Deci,
iată sfatul:
 
Activați 10 până la 15 picături de MMS clasic într-un bol de sticlă, nu adăugați
apă și puneți bolul peste noapte în frigider. Gata! Stai, stai, stai, stai. Cum
rămâne cu conținutul frigiderului? Nu vă faceți griji, nu i se va întâmpla nimic.
Dioxidul de clor gazos umple întreaga încăpere și sterilizează fiecare suprafață
din frigider - chiar și fructele, legumele, carnea etc., fără a deteriora alimentele.
A doua zi, soluția din bol este limpede ca cristalul, iar frigiderul este complet
sterilizat.
 
Tot dioxidul de clor este, de obicei, gazeificat și, ulterior, descompus.
Rămășițele de MMS activat, de care nu mai este nevoie, Dr. Andreas Kalcker
preferă să le pună într-o sticlă de sticlă, lăsând capacul deschis. El pune sticla
în frigider, aceasta asigură, spre deosebire de sterilizarea unică de mai sus, o
sterilizare continuă, lentă și permanentă a frigiderului pe parcursul mai multor
zile. Astfel, nu veți mai avea niciodată fructe sau legume stricate, ci doar se
usucă și se ofilesc încet. Singurul conținut al frigiderului care ar putea fi într-
adevăr deteriorat sunt brânzeturile speciale scumpe care au un strat de
acoperire bacteriană sau fungică.
 
Alte domenii de aplicare
 



Sterilizați mașina/climatizatorul de aer
La un moment dat, apa de condensare din furtunurile de ventilație și de pe
condensatorul sistemului de aer condiționat al mașinii este contaminată și
miroase neplăcut în mașină atunci când porniți ventilația.
 
În plus, proprietarii de câini, de exemplu, au adesea problema că mașina, în
special scaunele auto, miroase urât. Aceasta este cauzată de descompunerea
bacteriană a substanțelor organice, cum ar fi saliva. Garajele oferă cel puțin o
sterilizare a țevilor de aer condiționat și ventilație pentru aproximativ 70 de
euro. Aici vine sfatul cum să o faci pentru 5 cenți:
 
Activați aproximativ 15-20 de picături de MMS clasic într-un bol de sticlă și
puneți-l în partea din față a compartimentului pentru picioare. Acum porniți
ventilatorul de ventilație la cel mai înalt nivel și setați ventilația astfel încât să
nu fie aspirat aer din exterior, ci doar din interior (setați ventilatorul de
ventilație pe recirculare în loc de aer proaspăt).
 
Acum închideți toate geamurile și ușile și lăsați gazul de dioxid de clor să
circule prin mașină timp de 15-20 de minute. Deoarece o suflantă pornită la
maxim poate afecta sensibil bateria mașinii, puteți lăsa motorul pornit pentru o
perioadă scurtă de timp. Atunci nu ar trebui să se facă neapărat pe o stradă
rezidențială. Deoarece rareori se face această procedură, impactul asupra
mediului al gazelor de eșapament la ralanti este, în opinia mea, neglijabil în
cazul motoarelor moderne de astăzi.
 
Atenție: Nu trebuie să se afle persoane sau animale în mașină în timpul
perioadei de fumigații! După aceea, mașina ar trebui să fie ventilată în mod
generos, din motive de siguranță.



5.3 Sfatul MMS nr. 3: Economisitorul de vacanțe (sticla
de spray CDS)
 
O singură boală vă poate strica întreaga vacanță bine meritată. Potrivit OMS,
cele mai multe boli diareice în vacanță sunt cauzate de apa contaminată. În
plus, există infecții care pot fi contractate, de exemplu, prin alimente stricate
sau contaminate și prin răni infectate.
 
Iată că în comunitatea MMS avem soluția noastră universală de rezolvare a
problemelor: flaconul cu pulverizator CDS. Deja un flacon de sticlă de 10 ml
cu cap de pulverizare (disponibil de la unii furnizori ca ajutor de dozare sau
set) și vacanța este salvată.
 
MMS:
Activați 6 până la 15 picături direct în flaconul de sticlă de 10 ml și umpleți
restul cu apă.
 
sau
 
CDS/CDSplus:
Se toarnă 2 până la 5 ml din soluția galbenă gata de utilizare în flaconul de
sticlă și se umple restul cu apă.
 
Acum puteți purta acest amestec în geantă până la 14 zile, fără refrigerare.
Capul de pulverizare împiedică dioxidul de clor gazos să iasă prea repede. Cu
cât temperaturile sunt mai ridicate, cu atât mai mare poate fi dozajul de mai
sus.
 
Procedura în vacanță:
- Pregătiți această sticlă cu pulverizator chiar înainte de sărbătoare.
- Împachetați setul MMS sau CDSplus activat în valiză.
- Flaconul cu pulverizator poate fi transportat în avion în bagajul de mână într-
un
  pungă transparentă, deoarece conținutul este mai mic de 100 ml.
 
Note:
În majoritatea domeniilor de aplicare de mai jos, este practic irelevant dacă
soluția este produsă cu MMS sau CDS, deoarece se pulverizează o ceață de apă
cu dioxid de clor dizolvat și nu dioxid de clor pur și, prin urmare, posibil



periculos! Soluția produsă cu MMS are un pH acid și ar putea ataca cu ușurință
textilele în cantități mai mari (depinde puțin de diluție!).
 
Posibile aplicații:
 
1. toalete la bord
Doar trei sau patru toalete sunt disponibile pentru cele 400 de persoane din
avion. În consecință, situația de igienă. 1 sau 2 pulverizări pe mânerele ușilor și
pe capacul toaletei rezolvă problema în câteva secunde.
 
2. tovarășii de călătorie bolnavi
Alături de tine în avion sau în autobuz stă cineva răcit, strănută la tine în mod
constant și astfel își răspândește germenii în aer. Vă imaginați deja cum vă
petreceți tot timpul în vacanță dând cu tifla prin farmacii pentru remedii
împotriva tusei și răcelii, în timp ce ceilalți pleacă în excursii frumoase.
Pulverizați 1 sau 2 lovituri în aer. S-a dovedit că acest lucru sterilizează aerul.
De asemenea, puteți inhala această ceață de pulverizare pentru a vă elibera din
nou sistemul respirator de germeni. Nu vă faceți griji, este un aerosol de soluție
de dioxid de clor, nu dioxid de clor pur gazos, deci este sigur!
 
3. băutură de bun venit
La sosirea la hotel, se oferă o băutură de bun venit. Acest lucru este adesea în
regulă, dar cuburile de gheață, de obicei, nu. Cele mai multe mașini de cuburi
de gheață sunt complet murdare. 1 până la 2 pulverizări în pahar, așteptați
puțin timp - și această problemă poate fi, de asemenea, ușor de eludat.
 
4. camere de hotel/baie de hotel
Știm din reportajele de la televizor că băile din hoteluri arată superficial de
curat. Cu toate acestea, sub lumina UV, se observă adesea că germenii au fost
doar frecați. Astfel, pulverizați capacele toaletelor, bazinele și accesoriile,
așteptați puțin timp și apoi clătiți sau ștergeți. Aveți deja o baie acceptabilă
pentru perioada de vacanță.
 
5. cameră de hotel mucegăită
În țările cu umiditate ridicată, camerele de hotel, canapelele sau paturile miros
adesea a mucegai. Acest lucru indică o încărcătură mare de germeni, deoarece
mirosurile se datorează aproape întotdeauna proceselor de descompunere
bacteriană. Din nou, câteva pulverizări pot fi de ajutor. Dacă este vorba de
întreaga încăpere, ar fi utilă o fumigație a încăperii, așa cum s-a menționat mai



sus în sfaturile anterioare din MMS. Acest lucru funcționează numai cu MMS
clasic.
 
6. aparat de aer condiționat
De asemenea, în țările calde de vacanță, se folosesc întotdeauna aparate de aer
condiționat. Deoarece aerul cald poate transporta mai multă umiditate decât
aerul rece, în aceste dispozitive se depune condens. Aceasta tinde să germineze
în timp, astfel încât un aparat de aer condiționat și conductele sale de
alimentare pot, de asemenea, să polueze constant o cameră cu germeni. Un alt
domeniu de aplicare pentru sticla noastră de pulverizare.
 
7. alimente/apă potabilă
Pe drum, la piață sau în munți, s-ar putea să fiți nevoit să vă bazați pe apă
potabilă din surse care nu sunt sigure. Fructele și legumele din țările calde pot
transmite, de asemenea, hepatita A. Din nou, câteva pulverizări în apa de băut
sau pe fructe/legume vă vor asigura că vă puteți bucura în continuare de
vacanță.
 
8. dezinfectarea rănilor
Dacă vă tăiați cu o scoică pe plajă sau vă faceți o rană în timpul unei drumeții,
puteți pulveriza și evita infectarea rănii.
 
9. Mirosul corpului și al gurii
Dacă întâlniți spontan pe cineva drăguț în vacanță, vă puteți crește șansele de
succes pulverizându-vă corpul cu CDS. Transpirația miroase doar atunci când
bacteriile de pe piele o transformă în acid butiric. Fără bacterii - fără mirosuri
corporale! Acest lucru a funcționat de minune pentru Jim în Republica
Dominicană. De asemenea, pulverizați câteva pufuleți în gură și lăsați-l să se
absoarbă între dinți timp de un minut sau două cu scuipatul. Deja, nu mai
există o respirație urât mirositoare care să vă stea în calea unei întâlniri
promițătoare. Nu vă faceți griji, dragi doamne, mirosul de dioxid de clor
dispare complet în câteva minute cu ambele aplicații.
 
10. intoxicații alimentare provocate de pește sau crustacee stricate
Otrăvirea alimentară cu pește sau crustacee de proastă calitate pune viața în
pericol. Eu însumi am avut odată aproape o săptămână de vărsături și diaree
constantă. La acea vreme nu aveam încă MMS. Dr. Andreas Kalcker însuși a
luat 6 picături activate de MMS într-o astfel de situație și, ulterior, de două ori
la fiecare oră. Apoi toate plângerile au încetat și organismul a câștigat cursa în
această super infecție.



 
Știu că o igienă excesivă poate fi și sensibilă și bolnavă. Acest lucru a fost o
dată exagerat colectat totul în cazul în care MMS poate efectua un ajutor
semnificativ în vacanță. Fiecare poate alege din acest spectru ceea ce îl atrage.
Poate că vă puteți gândi la alte posibilități mai interesante. Ajutați la
îmbunătățirea acestei contribuții!



5.4 Sfatul MMS nr. 4: Biofilme în baie, WC și bucătărie
 
Avem ideea că bacteriile înoată individual și se înmulțesc. De fapt, bacteriile
trăiesc adesea în colonii și formează un strat protector de noroi (biofilm) în
jurul coloniei lor. Acest lucru face ca bacteriile să fie rezistente și protejate
împotriva unor condiții limită extrem de nefavorabile, cum ar fi valoarea pH-
ului din mediul înconjurător.
 
Acest biofilm le protejează, de asemenea, la exterior de alte amenințări, cum ar
fi multe biocide sau antibiotice, și le oferă cele mai bune condiții de viață
pentru dezvoltarea lor la interior. În bucătării și băi, de exemplu, aceste
biofilme pot fi observate sub forma unor dungi roșiatice sau negre pe sau în
rosturile plăcilor de faianță. Cu toate acestea, aceste biofilme se formează și în
rezervoarele de apă, în filtrele de apă, în țevi, în scurgătorul din frigider sau pe
buretele mereu umed din bucătărie. Dioxidul de clor are o proprietate foarte
specială în comparație cu multe alte biocide:
 
Dioxidul de clor poate pătrunde foarte repede în biofilme și le poate
dizolva complet.
 
Acest lucru înseamnă că bacteriile sunt lipsite de apărare în fața dioxidului de
clor și sunt distruse complet. Acest efect este utilizat, de exemplu, în fabricile
de bere și în fabricile de prelucrare a laptelui. Acolo, țevile și containerele sunt
clătite în mod regulat cu dioxid de clor și astfel dezinfectate.
 
În mod analog, germenii care cauzează boli în corpul oamenilor și al
animalelor formează, de asemenea, biofilme pentru a-și proteja coloniile. Poate
că această proprietate a dioxidului de clor, pe lângă puternica putere oxidantă,
este o explicație pentru efectul dezinfectant rapid și profund în organism. În
cazul antibioticelor, ar trebui să se folosească doze din ce în ce mai mari pentru
a trece prin acest biofilm și apoi să se lupte cu adaptabilitatea bacteriilor care
dezvoltă rezistențe prin mutație. Din fericire, dioxidul de clor rezolvă aceste
probleme.
 



Instrucțiuni:
Pur și simplu pregătiți o sticlă de spray MMS/CDS conform sfatului MMS nr.
3 și pulverizați biofilmul de mai multe ori la fiecare zece minute și lăsați-l să
acționeze până când poate fi clătit cu ușurință.
 

5.5 Sfat MMS nr. 5: Restabilirea purității DMSO
 
DMSO este adesea vândut pur (puritate de aproximativ 99,9 %). Dacă este
depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp, acesta poate atrage umezeala și,
prin urmare, apa. În mod normal, cunoaștem doar moduri de a dilua ceva.
Pentru a concentra lichidele mai sus, din nou, știm de fapt doar prin fierbere.
 
Nu putem aplica acest lucru aici cu DMSO, deoarece ar distruge structura
chimică. Dar putem profita de o proprietate a DMSO destul de ușor: DMSO
devine cristalin sub 18 grade și, prin urmare, solid, mai ales dacă este livrat în
lunile de iarnă. Acum, dacă punem sticla de DMSO în frigider peste noapte,
DMSO din interior devine solid, dar apa nu îngheață încă la temperatura
frigiderului și se depune deasupra. Acum pur și simplu turnăm apa separată și
resigilăm sticla. Apoi punem flaconul de DMSO la cald sau îl încălzim într-o
baie de apă caldă (fără microunde!). Prin această procedură simplă am crescut
concentrația de DMSO din nou la aproape o sută la sută.



5.6 Vârful MMS nr. 6: soluție de cicatrice DMSO
(conform Dr. Hartmut Fischer, www.pranatu.de)
 
Acest sfat minunat vine chiar de la specialistul în DMSO, Dr. Hartmut
Fischer. Chiar și cicatricile vechi de ani de zile de la leziuni și intervenții
chirurgicale pot dispărea aproape complet. Cumva, DMSO pare să acționeze
în reînnoirea celulară pentru a restabili vechea structură și ordine celulară.
DMSO poate, de asemenea, să repare daunele aduse ADN-ului, de exemplu în
urma radiațiilor, și ar trebui să fie păstrat la îndemână ca remediu de urgență
pentru orice radioterapie.
 
Amestecarea soluției pentru cicatrice:
Mai întâi, 35 de grame de clorură de magneziu se dizolvă în 1 litru de apă. Un
flacon cu pulverizator sau picurător (a se vedea la sursele de aprovizionare) se
umple apoi pe jumătate cu DMSO și se adaugă 2 fiole de procaină. Umpleți
acest amestec cu apa de magneziu de mai sus până când sticla este plină.
DMSO nu trebuie să intre în contact cu materialele plastice! Pentru transferul
de lichide din fiole este mai bine să se utilizeze o seringă cu canulă. Apoi
depozitați această soluție la întuneric! Aveți nevoie de o sticlă de sticlă de 100
ml pentru acest amestec!
 
Aplicarea soluției pentru cicatrice:
Dacă este bine tolerat, se umezește generos cicatricile cu el o dată pe zi (cu un
tampon de bumbac sau cu degetul) și se lasă să își facă efectul timp îndelungat
înainte de a pune din nou haine peste ele.
 
Pur și simplu păstrați apa de magneziu rămasă sau consumați zilnic un pahar
de shot plin diluat într-o băutură. Este un remediu minunat pentru curățarea
vasculară.
 
Apropo: Fiecare persoană are o cicatrice: la buric. Pot spune doar din proprie
experiență că acest lucru poate declanșa și procese spirituale și mentale foarte
intense. Așa că întindeți-vă, descoperiți buricul, picurați, închideți ochii și
bucurați-vă!
 
Surse de aprovizionare:
a se vedea pe www.mms-seminar.com la rubrica surse de aprovizionare
- Clorură de magneziu, DMSO și set de dozare (seringă și flacon picurător), 2
buc. Procain Pasconeural, 2 %, fiole de 5 ml (farmacie)





6. Concluzie
Pe baza faptelor, a studiilor și a rapoartelor de experiență clinică prezentate,
următoarea concluzie verificabilă este convingătoare:
 

- Dioxidul de clor nu trebuie confundat cu clorul pur sau chiar cu
înălbitorul de clor!

 
- Dioxidul de clor nu este toxic și nu este cancerigen!

- În cele din urmă se descompune în apă, oxigen și sare obișnuită.

- Dioxidul de clor este cel mai bun ucigaș de germeni de pe această
planetă!

- Ingestia orală de soluții de dioxid de clor a
fără efecte secundare cunoscute sau de durată!

- Dioxidul de clor nu este mutagenetic și nu dăunează
descendenților!

- Dozele unice conform protocoalelor de aplicare a MMS de Jim
Humble sunt sigure! (Studiu EPA)

- Durata înregistrărilor aplicației MMS în funcție de Jim
Humble este în siguranță! (Studiu OMS)

- Dioxidul de clor are o gamă largă de efecte pozitive asupra sănătății
Efecte asupra organismului!

- Dioxidul de clor funcționează cu succes împotriva malariei, printre
altele,
HIV/SIDA și chiar Ebola!

- Există o campanie de defăimare deliberată și neadevărată care se
desfășoară împotriva
MMS în mass media!

- MMS ar trebui să fie în fiecare gospodărie pentru pregătirea în caz
de criză.
să fie în stoc.



În plus, în prezent există și alte evoluții ale MMS, cum ar fi CDS cu pH neutru
sau CDSplus. Acestea sunt soluții de dioxid de clor în care profanii nu mai
trebuie să manipuleze substanțe chimice cu concentrație mai mare. Pericolele
datorate manipulării incorecte sunt astfel eliminate în mare parte.



În plus, în prezent există și alte evoluții ale MMS, cum ar fi CDS cu pH neutru
sau CDSplus. Acestea sunt soluții de dioxid de clor în care profanii nu mai
trebuie să manipuleze substanțe chimice cu concentrație mai mare. Pericolele
datorate manipulării incorecte sunt astfel eliminate în mare parte.
 
Ori nu mai există în țara poeților și a gânditorilor un jurnalism de calitate,
deschis la rezultate și bazat pe cercetări amănunțite, ori se creează în mod
deliberat și intenționat o imagine falsă despre dioxidul de clor. Pentru mine,
ascunderea unor părți importante ale adevărului echivalează cu siguranță cu o
minciună deliberată. Întrebarea mea este: "Cui bono? " De cine beneficiază
acest lucru? Urmăriți urma banilor și veți găsi vinovații!
 
O concluzie finală poate și ar trebui să fie trasă aici de fiecare pentru sine. Pe
baza faptelor și surselor verificabile, vă prezint aici rezumatul meu personal.
MMS este foarte versatil și poate ajuta în cazul unor infecții simple, până la
boli care pun în pericol viața, cum ar fi malaria, intoxicații sanguine
(septicemie), intoxicații alimentare, infecții cu MRSA, SIDA/HIV, malarie,
febră dengue, SARS, gripă porcină, Ebola, cancer și diabet rapid și eficient sau
are potențialul de a face acest lucru. Este atât de interesant ca substitut al
antibioticelor, deoarece distruge în siguranță și germenii rezistenți la antibiotice
și nu provoacă daune florei intestinale. MMS poate proteja împotriva
germenilor cunoscuți și, cel mai probabil, necunoscuți în viitor, despre care se
crede că au potențialul de a provoca pandemii, adică epidemii la nivel mondial.
 
Totuși, cel mai mare avantaj este, probabil, că foarte mulți oameni pot folosi
pur și simplu MMS cu noroc pentru boli cunoscute și necunoscute, deoarece
nu se cunosc daune acute sau permanente grave în urma ingerării orale de
dioxid de clor în protocoalele, formulele și dozele recomandate.
 
În ciuda acestor efecte impresionante, MMS nu este un panaceu pentru mine.
Nu cred că există un astfel de lucru la nivel pur fizic. Întotdeauna spun: MMS
îți oferă timp de viață și calitate a vieții. Ar trebui să folosești acest timp pentru
a găsi cauzele spirituale ale bolii tale și pentru a le dizolva. În caz contrar,
folosiți sau abuzați de MMS ca de un medicament convențional, doar pentru
ameliorarea și- suprimarea simptomelor. Dar numai tratamentul cauzei reale
duce la o soluție permanentă sau la o recuperare completă. Prin urmare, mă
refer aici la webinarii și cărțile electronice Back2Balance și Back2Health cu noi
căi de revenire la echilibrul fizic și mental.
 

Î



În Back2Balance prezint cinci căi majore (de exemplu, hiperaciditatea și
zgârcenia) care pot duce la otrăvire sau la simptome de deficiență în organism.
Din fericire, puteți, de asemenea, să inversați toate aceste căi și astfel să vă
regăsiți calea spre echilibru. Back2Health se referă la tehnici moderne, rapide și
eficiente pentru a depista și dizolva traume, frici, fobii, nevroze, psihoze, dar și
probleme precum vinovăția, rușinea, durerea și iertarea la nivel mental-
emoțional. Din experiența mea, numai cu toate aceste cunoștințe și aceste
tehnici este posibilă o imagine bine conturată a unei viziuni holistice asupra
sănătății și bolii.
 

6.1 Seminare și ateliere de lucru ale SMM
 
Între timp, nu mai organizez seminarii și ateliere de lucru MMS. În schimb, am
înregistrat un webinar de șapte ore și îl pun la dispoziție gratuit pe site-ul
www.mms-seminar.com. Împreună cu această carte gratuită și cu sutele de
videoclipuri de experiență în mai multe limbi, ar trebui să fie suficiente pentru
a servi chiar și celor mai curioși oameni interesați de MMS. Vă rog să vă
înscrieți la newsletter-ul de acolo și să vă abonați la canalul meu de Telegram
în limba germană AKASHA.TV.
 
Pentru aceasta voi organiza alternativ Congresul AKASHA
BACK2HEALTH. Puteți afla mai multe pe www.akasha-congress.com!



6.2 Webinarii MMS
 
Pentru a răspândi și mai mult aceste cunoștințe vindecătoare interesante,
există, de asemenea, seminarii web MMS. Acestea sunt înregistrări video online
cu același conținut ca și atelierele MMS de două zile. Astfel, toată lumea poate
economisi costurile de călătorie, cazare peste noapte, aprovizionare cu
alimente și taxe de intrare pentru un atelier MMS la fața locului. De asemenea,
nu mai există probleme de programare sau de spațiu. Începeți seminarul MMS
când și unde doriți și repetați părțile interesante ori de câte ori doriți. De
asemenea, economisesc costurile de deplasare, cazare, închiriere de săli și,
parțial, pentru publicitatea unor astfel de evenimente și vă transmit cu plăcere
aceste costuri prin prețuri semnificativ reduse pentru seminariile web MMS. În
cazul în care apreciați totuși avantajele întâlnirii personale, sunteți bineveniți la
evenimentele mele de la Congresul AKASHA BACK2HEALTH la fața
locului.
 

6.3 Consiliere personală
 
Din experiența seminariilor mele nu am putut evita o viziune holistică asupra
sănătății. În timp ce, pe de o parte, pot fi necesare măsuri la nivel fizic, cum ar
fi o aplicație MMS, este necesar să se lucreze asupra problemelor care cauzează
boala la nivel spiritual-emoțional. Unele dintre tehnicile spiritual-emoționale,
cum ar fi curățarea aurei, Power-Light (un fel de Reiki fără limite) și CQM
(metoda cuantică chinezească după Gabriele Eckert) le-am învățat personal și
le-am aplicat pe voluntari cu rezultate foarte interesante. De-a lungul timpului,
tehnica mea proprie, 3-Steps-Back, s-a dezvoltat dintr-un amestec al acestor
tehnici și al unor elemente noi. Ofer aceste sesiuni individuale ori de câte ori se
ivește ocazia și cer să se înscrie doar persoanele care rezonează cu aceste
probleme sau cu mine. Prima dată, am făcut practic o curățare a aurei și alte
lucruri, cum ar fi reconectarea cu sufletul. Această trezire este, din experiența
mea, fundația. Atunci oamenii sunt mult mai stabili, iar MCC și alte tehnici
spirituale se desfășoară mai repede și mai eficient sau, adesea, nu mai sunt
necesare. Această ședință inițială poate dura între o oră și jumătate și trei ore și
se face pe bază de donație. După aceea, nu ar trebui să vă asumați mai mult. În
99 la sută din cazurile de până acum, aceasta este singura ședință, deoarece ar
trebui să fiți în măsură să vă ocupați singuri de toate celelalte probleme.
Vindecarea spirituală nu este o tehnică medicală aprobată și nu pot promite



niciun efect în avans. Se întâmplă întotdeauna atât cât îți permite sufletul tău.
În plus, eu nu vindec nimic, ci vă ajut să vă vindecați pe voi înșivă.
 

6.4 Noua platformă MMS
 
Funcționalitatea site-ului www.mms-seminar.com a fost extinsă în mod
semnificativ. După o înregistrare cu adresa de e-mail sau pur și simplu cu
contul de Facebook, aveți la dispoziție numeroase posibilități de informare
gratuită pe tema MMS și a altor remedii și metode alternative. Pe lângă această
carte electronică, puteți viziona gratuit un seminar web de prezentare a MMS,
citi știri despre MMS sau face schimb de informații cu alți utilizatori. În plus,
aveți la dispoziție o listă actualizată cu cărți și surse de aprovizionare, precum
și o bază de date de experiență în continuă creștere. Pe lângă aceste oferte
gratuite, există și webinarii și cărți electronice pe alte subiecte de sănătate
holistică disponibile contra cost.
 

6.5 Nu mai facem apel la donații!
 
Această carte vă informează doar despre remedii și metode alternative. Acesta
este menit să dea speranță persoanelor aflate în nevoie și să le arate modalități
de a-și asuma responsabilitatea pentru ei înșiși. Toate aceste informații au fost
adunate de-a lungul anilor cu multă dragoste, timp, costuri și efort personal și
vă sunt oferite aici în mare parte gratuit.
 
Dacă aceste cunoștințe v-au ajutat în vreun fel pe dumneavoastră, pe familia
dumneavoastră, pe prietenii și cunoștințele dumneavoastră sau pe animalele de
companie, atunci și dumneavoastră puteți sprijini răspândirea cunoștințelor de
vindecare alternativă în general sau activitățile la nivel mondial ale mișcării Jim
Humble în special.
 
UPDATE: Am avut toate conturile Paypal suspendate și am fost interzis pe
viață de la această bancă care nu a fost niciodată o bancă. De asemenea, contul
meu Ing-Diba a fost închis imediat după prima donație. Andreas Kalcker și
Kerri Rivera pot cânta același cântec. Aici puteți vedea cât de mult se teme
partea întunecată de simplul adevăr al dioxidului de clor.
 
Din acest motiv, mă abțin de la orice donații în bani!
Adevărul vă va găsi drumul și pe această cale!



 

6.6 Avem nevoie și de ajutorul tău!
 
Traduceri
Barierele lingvistice sunt unul dintre principalele motive pentru care
cunoștințele despre remediile și metodele alternative rămân adesea locale. Dacă
sunteți poliglot și doriți ca conținutul acestei cărți electronice să fie disponibil
și în alte limbi, vă rog să mă ajutați să traduc sau să corectez această carte.
Prioritatea mea sunt traducerile native în engleză, spaniolă, portugheză, turcă și
franceză. Dar și alte limbi sunt binevenite.
 
Distribuție
Foarte mulți oameni încă nu au auzit de cunoștințele din această carte. Vorbiți
despre MMS și trimiteți această carte electronică prin e-mail. Ajutați la
răspândirea acestor cunoștințe peste tot, de exemplu la locul de muncă, în
club, pe alte platforme și în rețelele sociale.
 
Dă dovadă de spirit comunitar și contribuie la binele comun!



6.7 Observații ale lui Jim Humble
 
"Mulți dintre voi au, de asemenea, impresia că multe lucruri merg prost în
această lume. Acest lucru este de asemenea adevărat și chiar se va intensifica în
zilele noastre. O bătălie străveche între cei doi poli primordiali ai binelui și
răului se apropie de punctul culminant. Așa-numita "epocă de aur" profetizată
nu va veni de la sine. Nici o putere superioară, cum ar fi îngerii, ființele
energetice sau extratereștrii, a căror existență nu vreau să o neg, nu va veni să
ne salveze.
 
Este propria noastră meserie. Acesta este motivul pentru care vă aflați aici,
chiar acum. Așadar, asumă-ți responsabilitatea pentru tine, pentru viața ta,
pentru sănătatea ta și pentru mediul tău. Curăță-te mai întâi la nivel fizic și
spiritual.
 
Apoi, creați o rețea de contacte cu persoane care gândesc la fel ca
dumneavoastră și nu uitați care este adevărata dumneavoastră sarcină aici.
Această ultimă mare bătălie decisivă nu va fi câștigată cu nicio armă și nici în
exterior. Pentru aceasta trebuie să te duci în interiorul tău și să recunoști și să
accepți că nu există o putere mai mare decât tine în acest univers. MMS nu este
sfârșitul liniei, ci doar începutul..."
 
(Extras dintr-un interviu cu Jim Humble în Mexic, decembrie 2014).
 
- END -
 
 



Despre autor
 
 

Inginerul Ali Erhan - inginer mecanic și consultant IT, a ajuns la metodele
alternative de vindecare prin propria suferință. Un autotratament MMS de
succes și un curs de formare cu descoperitorul Jim Humble i-au arătat personal
calea sa viitoare. În calitate de conducător de seminar independent, el ține de
ani de zile seminarii de seară și ateliere practice pe tema "Vindecarea cu
MMS?" în țările vorbitoare de limbă germană. Aici puteți afla totul despre Jim
Humble, descoperirea sa, modul de acțiune și aplicarea MMS sau a dioxidului
de clor.

 
Astfel, sunt evidențiate în mod critic șansele, dar și riscurile și efectele

secundare, precum și limitele MMS, care depășesc cu mult publicațiile
cunoscute până în prezent. În plus, el descrie în detaliu noile evoluții, cum ar fi
CDS (soluție de dioxid de clor), mult mai bine tolerată și cu pH neutru. Este
important pentru el să consolideze din nou responsabilitatea personală a
fiecărui individ și să transmită o imagine holistică a sănătății și a procesului de
îmbolnăvire.
 
 
... și suntem din ce în ce mai mulți!
 
 
 
Răspunsul este 42.
Iubirea este răspunsul!
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