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Hrdinovia ľudstva
 

Mnohí ľudia zaplatili vysokú osobnú cenu za výskum, vývoj, aplikáciu a šírenie
alternatívnych prostriedkov a metód. Prišli o prácu, povesť, majetok, domov,
rodinu, slobodu, zdravie a niektorí dokonca o život.
 
Napriek tomu väčšina z nich pokračovala v zastupovaní svojich názorov a
záujmov až do konca. Niektoré mená sa mi vybavia okamžite, iní priekopníci
pôsobili v čase, keď neexistoval internet na šírenie ich poznatkov alebo ich
prenasledovanie a potláčanie. Bolo by preto nespravodlivé spomenúť tu
výslovne len niekoľko mien, a tak ich vyzdvihnúť.
 
Čo viedlo všetkých týchto ľudí k tomu, aby pokračovali napriek všetkým
prenasledovaniam a hrozbám? Empatia a dobročinnosť! Asi takto: "Viem
niečo, čo môže mnohým ľuďom pomôcť zmierniť ich utrpenie alebo ich
zachrániť pred predčasnou smrťou, a nemôžem pokojne spať, kým sa o tejto
možnosti nedozvie aspoň celý svet. «
 
Preto sú pre mňa takíto ľudia hrdinami ľudskosti a humanity. My a generácie
po nás vďačíme týmto priekopníkom za veľa, a preto by sme si ich mali
pripomínať častejšie!
 



OBSAH
 

POĎAKOVANIE

HRDINOVIA ĽUDSTVA

LIEČEBNÉ VYHLÁSENIA, ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI A
LICENCIE

PREDSLOV

1. LIEČIŤ POMOCOU MMS?
1.1 Konvenčná medicína a osobná zodpovednosť

1.2 Čo je MMS?

1.3 Ako funguje MMS?

1.4 Riziká a vedľajšie účinky

1.5 Interakcie a kontraindikácie

1.6 Prehľad trhu s výrobkami na báze oxidu chloričitého

1.6.1 Prvá fáza vývoja: klasické MMS

1.6.2 Druhá etapa vývoja: riešenia CDS pripravené na použi�e

1.6.2.1 NOVINKA: Ampulky CDSpure®

1.6.3 Postupy, ktoré sa už neodporúčajú

1.6.4 Tre�a etapa vývoja: CDSplus® - trvanlivé a stabilné CDS

1.6.5 Porovnanie produktov oxidu chloričitého

1.6.6 Kedy čo užívam?

1.6.7 Správy o prvých skúsenos�ach s CDSplus®

1.6.8 MMS pre krízovú pripravenosť

1.6.9 Zdroje produktov pitnej vody



1.6.10 Dôležité upozornenia

1.7 Ďalšie pomôcky

1.7.1 MMS2 - chlórnan vápenatý

1.7.2 Náhrada MMS2 na báze chlórnanu sodného

1.7.3 Ak�vny zosilňovač DMSO

1.7.4 Zeolit a bentonit

1.8 Protokoly externých aplikácií MMS

1.8.1 Výplachy úst

1.8.2 Kúpele na nohy a plné kúpele

1.8.3 Plynový vak MMS

1.8.4 Očné, ušné a nosové kvapky

1.8.5 Črevné a vaginálne klys�ry

1.9 Interné protokoly aplikácie MMS

1.9.1 Protokol MMS-1000/1000+

1.9.2 Protokol CDS-1000 /CDS-101

1.9.3.Protokol CDS 115 (protokol o horúčke dengue)

1.9.4 Protokol 5/5-100 (intenzívny protokol)

1.9.5 Protokol 2000 (MMS1 + MMS2)

1.9.6 Protokol 3000 (MMS1 + DMSO externý)

1.9.7 Protokol 4000

1.9.8 Protokol o malárii

1.9.9 Klarin protokol 6+6 (liečba šokom)

1.9.10 Injekcie CDI s oxidom chloričitým IM/IV

1.10 Často kladené otázky k MMS - otázky a odpovede

2. ÚSPECHY MMS U ĽUDÍ



2.1 MMS a rakovina

2.2 MMS a Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencia

2.3 MMS pri duševných poruchách, vyhorení a depresii

2.4 MMS a au�zmus

2.5 MMS a nadváha / jojo efekt

2.6 MMS a diabetes

2.7 MMS a malária

2.8 MMS a chrípka

2.9 Nebezpečné očkovania

2.10 Zoznam chorôb s úspechom MMS

2.11 CDS a pandémia Corona

3 ÚSPECHY MMS SO ZVIERATAMI
3.1 Protokoly pre malé zvieratá

3.2 Protokoly pre mačky a malé psy

3.3 Protokoly pre stredné a veľké psy

3.4 Protokoly pre kone

3.5 Protokoly pre prežúvavce

3.6 Veterinár presvedčený oxidom chloričitým

4. MMS MEDIÁLNA NÁVNADA
4.1 Obvinenie, že MMS je toxické chlórové bielidlo

4.2 Tvrdenie, že MMS je neúčinná

4.2.1 Ugandská štúdia o malárii

4.2.2 Klinické použi�e dioxychloru

4.2.3 Chloritan sodný schválený EÚ ako liek

4.2.4 Úspechy v oblas� HIV/AIDS



4.3 Obvinenie, že MMS je len zarábanie peňazí

4.4 Obvinenie Jima Humblea a scientológie

4.5 Obvinenie Cirkev Genesis II

4.6 Otázky pre médiá - účinnosť MMS

4.6.1 Kde sú správy o dioxychlóre?

4.6.2 MMS pro� ALS schválená v EÚ!

4.6.4 USA - armáda: MMS pro� ebole úspešná!

4.6.5 Dvojitý štandard "chlórované kurča

5. TIPY MMS PRE VOĽNÝ ČAS, DOMÁCNOSŤ A DOVOLENKU
5.1 MMS Tip č. 1: Plesne v domácnos�

5.2 MMS-Tip č. 2: Dezinfekcia chladničky, auta a izieb

5.3 MMS �p č. 3: šetrič dovolenky (�aša s CDS sprejom)

5.4 Tip MMS č. 4: Biofilmy v kúpeľni, WC a kuchyni

5.5 Tip č. 5 pre MMS: Obnovenie čistoty DMSO

5.6 MMS �p č. 6: roztok DMSO v jazve

6. ZÁVER
6.1 Semináre a workshopy MMS

6.2 Webové semináre MMS

6.3 Osobné poradenstvo

6.4 Nová pla�orma MMS

6.5 Žiadne ďalšie výzvy na dary!

6.6 Potrebujeme aj vašu pomoc!

6.7 Poznámky Jima Humblea

O AUTOROVI
 



Liečebné vyhlásenia, odmietnutie
zodpovednosti a licencie
 
Informácie v tejto knihe, e-knihe, na našich webových stránkach alebo na
našich seminároch a workshopoch majú len informatívny charakter a nie sú
liekom ani náhradou lekárskej starostlivosti. Riziko spojené s nesprávnou
diagnózou alebo liečbou možno znížiť len konzultáciou s lekármi. Terapia,
diagnostika a liečba chorôb sú zo zákona vyhradené výlučne pre lekárov,
alternatívnych lekárov a psychoterapeutov.
 
Ak sa na našich stránkach alebo na našich podujatiach uvádzajú indikácie,
dávkovanie alebo použitie určitých postupov, nenesieme žiadnu
zodpovednosť za prípadné lekárske zámery alebo postupy. Používateľovi sa
odporúča, aby sa poradil s vyššie uvedenými odborníkmi a zistil, či sa
usmernenia a odporúčania vzťahujú na konkrétny prípad. Akékoľvek použitie,
dávkovanie alebo terapia je vždy na vlastnú zodpovednosť a riziko
používateľa.
 
Obsah knihy/e-knihy/online ponuky
Autor/lektor Dipl.-Ing. Ali Erhan nie je lekár ani alternatívny lekár, ale strojný
inžinier a IT špecialista. V tejto knihe, e-knihe, na svojich seminároch a
workshopoch vám predstavuje prehľad literatúry a výpovede zo svojho
osobného školenia trénera MMS s objaviteľom MMS Jimom Humbleom.
 
Okrem toho sa do tejto knihy premietli aj poznatky z rozhovorov, okrem
iného so zasvätenými Dr. Andreasom Kalckerom, Kerri Riverovou, Leom
Koehofom a Dr. med. Antje Oswaldovou, ako aj z ďalšieho výskumu. To
všetko by vám ako slobodnej a samostatnej bytosti malo slúžiť len ako
informácia pre zodpovedné konanie. Autor/lektor nikomu nedáva
odporúčania, čo má robiť alebo čoho sa má zdržať. Autor/lektor sám
neobjavil ani nenašiel žiadne lieky -alebo metódy a neliečil nikoho okrem seba.
 
Autor/lektor nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z použitia tu
opísaných metód, najmä nie za zlepšenie alebo zhoršenie vášho zdravotného
stavu. Tieto publikácie a podujatia slúžia len na diskusiu a šírenie fascinujúcich
liečebných poznatkov. Autor si vyhradzuje právo nezodpovedať za
aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytnutých informácií. Nároky na
náhradu škody spôsobenej použitím akýchkoľvek poskytnutých informácií



vrátane akýchkoľvek neúplných alebo nesprávnych informácií budú preto
zamietnuté.
 
Je potrebné dodržiavať návod na použitie a upozornenia, ako aj karty
bezpečnostných údajov uvedených látok. Všetky ponuky sa môžu zmeniť a nie
sú záväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo
vymazať časti stránok alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo
dočasne alebo trvalo ukončiť jej uverejňovanie.
 
Referencie a odkazy
V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na externé webové stránky
(hypertextové odkazy), ktoré ležia mimo oblasti zodpovednosti autora, by
povinnosť niesť zodpovednosť nastala len vtedy, ak by autor o obsahu vedel a
bolo by pre neho technicky možné a primerané zabrániť použitiu v prípade
nezákonného obsahu. Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase vytvorenia
odkazov nebol na odkazovaných stránkach identifikovateľný žiadny
nezákonný obsah.
 
Autor nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo autorstvo
odkazovaných stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od obsahu všetkých
odkazovaných stránok, ktoré boli zmenené po nastavení odkazu. Toto
vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie uvedené vo vlastnej
internetovej ponuke, ako aj na externé záznamy v knihách hostí, diskusných
fórach, zoznamoch odkazov, poštových zoznamoch vytvorených autorom a
vo všetkých ostatných formách databáz, ku ktorých obsahu je možný externý
prístup.
 
Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škodu, ktorá
vznikne v dôsledku použitia alebo nepoužitia takéhoto druhu prezentovaných
informácií, zodpovedá výlučne poskytovateľ strany, na ktorú sa odkazuje,
najmä za to, že sa odkazuje len na príslušnú publikáciu.
 
Autorské právo a právo ochranných známok
Autor sa snaží dodržiavať autorské práva na obrázky, grafiku, zvukové
dokumenty, videosekvencie a texty použité vo všetkých publikáciách. Okrem
toho sa snaží používať obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie
a texty, ktoré sám vytvoril, alebo používať grafiku, zvukové dokumenty,
videosekvencie a texty bez licencie.
 



Všetky značky a ochranné známky uvedené v e-knihe alebo internetovej
ponuke a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia
ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam
príslušných registrovaných vlastníkov. Samotná zmienka o ochrannej známke
neznamená, že nie je chránená právami tretích strán! Autorské práva na
publikované objekty vytvorené samotným autorom zostávajú výlučne autorovi
stránok. Akékoľvek komerčné kopírovanie alebo používanie objektov, ako sú
schémy, zvuky alebo texty, v iných elektronických alebo tlačených publikáciách
nie je povolené bez súhlasu autora.
 
Právna platnosť tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti
Toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti sa považuje za súčasť kníh,
elektronických kníh a internetových publikácií, z ktorých ste boli odkázaní. Ak
časti alebo jednotlivé podmienky tohto vyhlásenia nie sú v súlade so zákonom
alebo správne, obsah alebo platnosť ostatných častí zostáva touto
skutočnosťou neovplyvnená.
 
Licencie bezplatnej verzie a platenej plnej verzie
Autor sa rozhodol, že celú knihu sprístupní komunite bezplatne ako e-knihu.
Plná verzia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF alebo na bežných
platformách elektronických kníh a obsahuje všetky dôležité fakty, aktuálne
recepty a aplikačné protokoly, ako aj riziká a vedľajšie účinky týkajúce sa MMS.
 
Okrem toho tu nájdete zaujímavé informácie o MMS, z ktorých niektoré ešte
nikdy neboli publikované v knihách. V obsahu si môžete pozrieť, či sú tam aj
pre vás zaujímavé témy. Plná verzia je k dispozícii aj v tlačenej verzii s tvrdým
alebo mäkkým obalom a na všetkých platformách elektronických kníh pre
mobilné zariadenia. S praktickou verziou elektronickej knihy máte všetky
praktické znalosti o MMS vždy po ruke vo svojom smartfóne alebo tablete,
napríklad na cestách alebo na dovolenke.
 
Autorské práva na obsah tejto knihy vlastní autor Dipl.-Ing. Ali Erhan.
Elektronickú knihu však môžete slobodne odovzdať, napríklad e-mailom, na
stiahnutie alebo v tlačenej verzii na súkromné účely, toľkým milujúcim ľuďom,
koľkým chcete, za predpokladu, že sa z nej nič neodstráni, nepridá ani
nezmení. Distribúcia je vždy bezplatná a bezpodmienečná. Distribúcia platenej
plnej verzie ako tlačenej verzie je vyhradená len pre autora. Uplatňujú sa
výlučne práva príslušných distribučných platforiem.
 
Zoznam zdrojov a literatúry



Všetky vyhlásenia v tejto knihe sú založené na štúdiách, publikáciách alebo
iných overiteľných vyhláseniach tretích strán. Na webovej stránke www.mms-
seminar.com si môžete bezplatne pozrieť aj takmer sedemhodinový webinár
Liečenie pomocou MMS?. Na konci každej kapitoly nájdete v časti Fakty
uvedený zdroj priameho odkazu aj odkaz na archívnu verziu.
 
 
 
POZOR: Preklady
Táto kniha bola pôvodne napísaná v nemeckom jazyku. Potom bola strojovo
preložená do mnohých jazykov, ktoré si môžete stiahnuť online z platformy
www.mms-seminar.com. Ručne opravené verzie vždy spoznáte podľa toho,
že k verzii je pripojené písmeno R, t. j. verzia 5.5.7-R. Ak je automatický
preklad nečistý, nesprávny alebo zavádzajúci, autor je zbavený akejkoľvek
zodpovednosti. Skontrolujte si sporné pasáže v iných jazykoch alebo v
pôvodnom jazyku. Ak ste jazykovo zdatní, môžete si odo mňa vyžiadať verziu
vo Worde a sami si ju opraviť.
 

 



Predslov
 
Aplikácie MMS pre ľudí a zvieratá sú čoraz populárnejšie. Vďaka vlastným
úspechom sa MMS často odporúča ostatným. Takže do MMS prichádza čoraz
viac záujemcov. Títo potom majú veľkú túžbu po vedomostiach. Žiaľ, staré a
nové informácie o aplikáciách MMS sa na internete objavujú vedľa seba a
čiastočne si protirečia. Niektoré staré aplikačné protokoly sú dávkované príliš
vysoko a vedú rýchlejšie k nepríjemným vedľajším účinkom, ktorým sa dá
vyhnúť.
 
Jim Humble preto výslovne odporúča nepoužívať staré protokoly z jeho
prvej knihy The Breakthrough! Na svojich seminároch sa často stretávam s
tým, že začiatočníci pracujú s týmito úplne zastaranými protokolmi, nemajú s
nimi žiadne alebo len malé úspechy a predčasne sa vzdávajú v dôsledku
frustrácie. Žiaľ, existuje aj mnoho webových stránok s týmito neaktuálnymi
informáciami o MMS. Preto je cieľom tejto knihy alebo e-knihy rýchlo a
komplexne oboznámiť starších aj nových začiatočníkov so súčasným stavom
poznatkov o celosvetovej rodine MMS. Ak ste teda túto e-knihu dostali od
priateľov alebo známych, vždy si na stránke www.mms-seminar.com
skontrolujte, či máte aj vy najnovšiu verziu, a v prípade potreby si ju bezplatne
stiahnite.
 
Každá nová verzia sa rozrastá a obsahuje nové kapitoly so základmi alebo
nové správy o skúsenostiach s MMS na použitie v oblasti zdravia ľudí a
zvierat. Okrem toho pribúdajú aj praktické tipy na používanie výrobkov s
obsahom oxidu chloričitého v domácnosti, na záhrade a na dovolenke. Okrem
toho každá nová verzia obsahuje opravy chýb a vylepšenia predtým
uverejnených kapitol.
 
Táto kniha bola zostavená veľmi starostlivo počas rokov podrobnej práce a je
výsledkom práce spoločenstva, celosvetovej rodiny MMS. Pomôžte nám
prispieť konštruktívnou kritikou, zmysluplnými správami o skúsenostiach
alebo dokonca novými tipmi pre MMS!
 
Všetkých nováčikov žiadam, aby si naozaj dôkladne preštudovali prehľad trhu
s výrobkami na báze oxidu chloričitého, ich aktiváciu a aplikačné protokoly.
Práve tu sa robia najčastejšie chyby. Aplikácie s MMS alebo oxidom
chloričitým nie sú vhodné na okamžité vykonanie samoošetrenia pri zbežnom
nahliadnutí do knihy. Ak viete, čo robíte, s touto všestrannou, ale aj



j
nepríjemne zapáchajúcou a chutiacou účinnou látkou sa vám otvárajú netušené
možnosti.
 
Prajem vám uzdravenie na všetkých úrovniach podľa vašej vôle a plánu
vašej duše!
 
HeartLight
Váš Ali Erhan
 
... a je nás čoraz viac!
 
 
 



Predslov 2020
 
Rok 2020 priniesol celému ľudstvu veľký prevrat. Zrazu sa zdalo, že zdravie
všetkých ľudí na tejto planéte ohrozuje patogén s názvom Covid-19. Tento
patogén z čeľade koronavírusov vyvolal pandémiu takmer súčasne so svojím
prvým výskytom. Nechcem sa tu zaoberať záverečným bojom medzi dobrom
a zlom, ktorý zúri v pozadí, a politickými motívmi jednotlivých agitátorov - to
určite vedia lepšie urobiť iní autori. Pokiaľ viem, ide o plánovanú pandémiu s
najmenej dvoma rôznymi nebezpečnými patogénmi.
 
Zdá sa, že v prvej vlne sa do Európy dostal takmer výlučne neškodný variant.
Tu sa pandémia šírila skôr prostredníctvom extrémneho zveličovania v
médiách, PCR testov nevhodných na diagnostiku a nadmerných obmedzení
každodenného života. Naopak, z iných častí sveta, napríklad z Bolívie a
Mexika, prišli šokujúce správy. Podľa Andreasa Kalckera tu infikovaní ľudia a
lekári umierali ako muchy po tisíckach. Dokonca ani špeciálne masky pre
lekárov vraj neposkytovali žiadnu ochranu. Až v tejto tiesni, v smrteľnom
ohrození vlastného života, si niektorí lekári spomenuli na mnohé prednášky
Andreasa Kalckera v Južnej Amerike na tému MMS/CDS/oxid chloričitý.
Kontaktovali ho, potom ho užívali perorálne a veľmi veľa z nich prežilo ťažké
ochorenie. Teraz bol tlak utrpenia taký veľký, že čoraz viac lekárov používalo
CDS a úspechy sa šírili ako požiar. Podľa Andreasa Kalckera to dokonca
viedlo tak ďaleko, že CDS bol v Bolívii narýchlo zákonom schválený na liečbu
pacientov s Covid 19. Výsledkom bolo zníženie úmrtnosti pacientov z viac
ako 90 percent na menej ako štyri percentá v priebehu dvoch mesiacov.
 
Roztoky oxidu chloričitého sa v súčasnosti vyrábajú vo veľkých množstvách
na univerzitách v Bolívii a distribuujú sa obyvateľstvu a klinikám väčšinou
bezplatne. Koncom roka 2020 Andreas Kalcker informoval, že v súčasnosti
existuje medzinárodné lekárske združenie, ktoré združuje takmer 4 000 lekárov
z viac ako 20 krajín, a že bolo zaznamenaných viac ako 140 000 úspešných
liečebných postupov u pacientov trpiacich Covid 19. Po štyroch dňoch
perorálnej liečby boli všetci pacienti bez príznakov a mimo nebezpečenstva
smrti. Skutočnosť, že ste o tom s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy
nepočuli vo svojich médiách, vypovedá o farmaceutickom priemysle,
masmédiách a politike a ich agendách. Existuje jednoduchý, lacný, bezpečný,
vysoko účinný a spoľahlivý liek na najhoršiu hrozbu pre ľudstvo, ktorým je
MMS/CDS, a tieto poznatky sa šíria veľmi pomaly.



Staňte sa hrdinom! Zachráňte životy! Nemusíte byť lekár ani liečiteľ. Stačí, ak
túto knihu pošlete čo najväčšiemu počtu priateľov a známych. Ak urobia to
isté, tieto informácie nakoniec nájdu človeka, ktorému môžu pomôcť
zachrániť sa pred hroziacou smrťou a/alebo zmierniť jeho utrpenie! Potom
vám za to bude musieť poďakovať. Toto je mojím cieľom už viac ako deväť
rokov. Bol som za to napadnutý, odsúdený a mal som značné hospodárske
straty. Ale dodnes ma to poháňa. Verím, že sa zachováte správne.



1. liečiť pomocou MMS?
 
Toto je plná verzia V5.5.7 knihy/e-knihy Liečenie pomocou MMS? Ručne
opravené verzie prekladov vždy spoznáte podľa toho, že k verzii je pripojené
písmeno R, t. j. verzia 5.5.7-R.
 
Zastavte sa! Skôr ako budete čítať ďalej, skontrolujte, či máte najnovšiu
verziu. Najnovšiu verziu si môžete vždy bezplatne stiahnuť vo formáte PDF
na adrese www.mms-seminar.com. Tlačené verzie a elektronické knihy pre
Apple, Google Android a Amazon Kindle sú tiež vždy aktuálne a prepojené.
Nie je to povinné, ale ak sa tam prihlásite na odber noviniek, vždy dostanete
najnovšiu verziu a najnovšie informácie včas.
 

1.1 Konvenčná medicína a osobná zodpovednosť
 
Moderná ortodoxná medicína má dnes pre mňa dve tváre. Správna tvár je tvár
chirurgie a remeselnej zručnosti. Vývoj za posledných 50 rokov bol pomerne
rýchly. Dokonca aj v prípade zložitých a ťažkých zranení, napríklad v dôsledku
dopravnej nehody, možno veľmi často obnoviť funkčnosť kostí, kĺbov, šliach,
nervov, ciev a kože na viac ako 90 percent. Rešpekt! V tomto ohľade som rád,
že žijem v dnešnej dobe. Núdzová a intenzívna medicína zachránila životy
mnohých ľudí.
 
Bohužiaľ, stále existuje ľavá tvár konvenčnej medicíny: mimoriadne lukratívna
snaha liečiť choroby umelými látkami, ktoré sa v prírode nevyskytujú. V tejto
oblasti sa už 50 rokov uplatňuje len vzor F bez rýchleho vývoja alebo
prelomových objavov, ako je to v chirurgii. V podstate sú známe a vysoko
účinné prírodné účinné látky zámerne znevažované, zakazované z trhu a
nahrádzané umelo vyrábanými látkami, ktoré majú malý alebo žiadny účinok a
spôsobujú značné vedľajšie účinky. Keďže sú však nové a umelé, možno ich
patentovať, a teda predávať s nehorázne vysokými ziskovými maržami (žiadne
odvetvie nemá vyššie marže!).
 
Bohužiaľ, pacient sa dostáva na vedľajšiu koľaj.
 
Navyše v minulosti bola osobná zodpovednosť plne v rukách človeka. Za
posledných 50 rokov sme boli prevychovaní k tomu, aby sme kvôli každej
maličkosti bežali k lekárovi a v čakárni pri šatni odovzdali nielen sako, ale aj



osobnú zodpovednosť. Potom sme už len v úlohe obetného baránka a napäto
čakáme na niektoré laboratórne hodnoty a ich interpretáciu lekárom, aby
mohol posúdiť náš ďalší osud.
 
Ak pošlete toho istého pacienta s rovnakými príznakmi k piatim rôznym
lekárom, niekedy dostanete päť rôznych diagnóz a päť rôznych návrhov
liečby. Od "okamžite operovať" cez podávanie liekov až po "najprv choďte
domov a chvíľu ho pozorujte", všetko môže byť k dispozícii. Je tento prístup
skutočne vedecky podložený? A predovšetkým: kde je presná opakovateľnosť
pri uplatňovaní týchto poznatkov? To by však nemalo byť výčitkou pre
ošetrujúceho lekára.
 
Možnosti ovplyvňovania vzniku chorôb sú oveľa zložitejšie, než sa zvyčajne
učí, navyše každý človek je individualita s veľmi individuálnymi fyzickými
vlastnosťami. Okrem toho zohráva úlohu aj to, kedy bol lekár vyškolený a aké
má skúsenosti. Pre pacienta to však často znamená rozdiel medzi "nohou bez
nohy a nohou na nohe" alebo je to otázka prežitia.
 
Medzitým sú vedľajšie účinky liekov a lekárske pochybenia najčastejšou
príčinou úmrtí, najmä v bohatých krajinách (pozri štúdiu Smrť spôsobená
liekmi).
 
Preto je dnes opäť veľmi dôležité nepovažovať lekára za poloboha v bielom,
ale za dobrého poradcu. Ak má potom človek rady viacerých poradcov, nemal
by sa nechať viesť strachom, ale vnútorným pocitom, ktorý mu naznačil, akú
terapiu by chcel aplikovať. Pretože väčšinu úmrtí na tejto planéte nespôsobuje
rakovina alebo kardiovaskulárne ochorenia, ale choroba strachu.
 
Strach vás vyvádza z vášho stredu, z rovnováhy a berie vám silu. Len vtedy
majú baktérie a choroby šancu. Preto hneď na začiatku dostanete dve
najdôležitejšie rady na prežitie:
 
1. Vždy dôverujte, dôverujte svojmu vnútornému pocitu a počúvajte, čo
vám hovorí vaše srdce, nie naprogramované podvedomie!
 
2. znovu prevezmite zodpovednosť za seba a svoje telo - posilnite svoje
zdravie sami prostredníctvom vedomostí!
 
Tieto kroky môžu byť najdôležitejšie pre vaše úplné uzdravenie a často
prispievajú k úspechu viac ako neochotné znášanie údajne lepšej terapie.
 



Fakty:
- Štúdia o smrti spôsobenej liekmi (smrť spôsobená liekmi a liečbou)
 
Zdroje a bibliografia
Všetky vyhlásenia v tejto knihe sú založené na štúdiách, publikáciách alebo
iných overiteľných vyhláseniach tretích strán. Na webovej stránke www.mms-
seminar.com si môžete rezervovať webinár Liečenie pomocou MMS? Pri
každom zdroji uvedenom na konci kapitoly v časti Fakty nájdete priamy odkaz
aj odkaz na archívnu verziu.



1.2 Čo je MMS?
 
Oxid chloričitý je najsilnejší ľudstvu známy zabijak vírusov a baktérií a už
desaťročia sa celosvetovo používa okrem iného na dôkladnú a bezpečnú
dezinfekciu pitnej vody. Samoliečba chorôb farmaceuticky neschváleným
MMS a jeho skutočnou účinnou látkou oxidom chloričitým sa v posledných
rokoch stala celosvetovo známou vďaka knihám Jima Humblea.
 
Američan Jim Humble je pestrá osobnosť s mnohými povolaniami. Po práci
inžiniera pre NASA sa okrem iného podieľal na optimalizácii ťažobných
procesov v baniach na zlato. Napísal aj niekoľko kníh na túto tému. Jedného
dňa bol opäť na jednej zo svojich výprav do zlatých baní hlboko v džungli,
päť dní od akejkoľvek civilizácie, keď dvaja z jeho spolupracovníkov ochoreli
na maláriu. Ale keďže v tejto oblasti by nemala byť malária, nemali so sebou
žiadne upokojujúce lieky (proti malárii neexistuje bežný liek).
 
Urobil teda súpis predmetov a prostriedkov, ktoré mali so sebou, a narazil na
sterilizačný prostriedok na pitnú vodu. K problému pristupoval celkom
logicky, mal geniálny nápad a podarilo sa mu úspešne liečiť maláriu
sterilantom, ako neskôr opísal vo svojej knihe MMS - Prelom.
 
V skutočnosti k tejto záležitosti pristupoval dosť inžiniersky. Musíte vedieť, že
inžinieri sú leniví súčasníci - to môžem povedať. Keď je potrebné vyriešiť
nejaký problém, inžinieri vždy začínajú hľadaním podobných, už známych
problémov a zisťujú, či sa tam dostupné riešenia dajú nejakým spôsobom
aplikovať alebo prispôsobiť súčasnému problému.
 
Základná myšlienka Jima Humblea pri objavení MMS bola teda
nasledovná: Existuje známy problém silne kontaminovanej vody, ktorú
chcete použiť na pitie. Už vyvinutým riešením bol dezinfekčný prostriedok na
pitnú vodu, ktorý spoľahlivo ničí všetky choroboplodné zárodky aj v silne
kontaminovanej vode, takže vodu možno bez obáv piť. Aktuálnym
problémom bolo ochorenie zamestnancov na maláriu spôsobené patogénom,
ktorý im spôsoboval choroby. Ľudské telo sa skladá približne zo 70 až 80
percent z vody. Logické riešenie: Prečo by prostriedok, ktorý ničí všetky
choroboplodné zárodky v pitnej vode, nemal byť schopný ničiť
choroboplodné zárodky vo vode, t. j. v krvi alebo intersticiálnej tekutine
človeka alebo zvieraťa? Vzhľadom na nedostatok alternatív a život ohrozujúci



stav zamestnancov sa teória rýchlo zmenila na prax a zamestnanci užívali
zriedený roztok ústne.
 
V priebehu iba štyroch hodín zmizli všetky príznaky malárie až po horúčku a
bolesť. O niekoľko dní neskôr Jim Humble sám ochorel na maláriu a týmto
liekom sa opäť rýchlo vyliečil. Až neskôr objavil skutočnú účinnú zložku tohto
dezinfekčného prostriedku, a to oxid chloričitý, a použil rôzne prípravky na
jeho výrobu z minerálneho chloritanu sodného (MMS).
 
Na maláriu zabrala okamžite a opakovane. Jim šíril tieto poznatky v mnohých
afrických krajinách a bol za to opakovane prenasledovaný. Až neskôr mu
používatelia z celého sveta oznámili, že MMS sa dá veľmi úspešne používať aj
pri mnohých iných ochoreniach, ako sú chrípka, akútne alebo chronické zápaly
močového mechúra, v hrdle, zuboch a pri koreňoch zubov až po otravu
jedlom a krvou, ako aj črevné plesne.
 
Na základe početných svedectiev sa zdá, že baktérie a otravy sú príčinou oveľa
väčšieho počtu ochorení (napríklad rakoviny a cukrovky), než pozná
konvenčná medicína. Veľmi rýchlo sa okolo Jima zhromaždili ľudia s
úspechmi a úplne nebyrokraticky sa vytvorila celosvetová rodina MMS. Do
tejto rodiny patria nielen aktívni laici, ale aj mnohí vysokopostavení odborníci
z najrôznejších oblastí. Cieľom tohto celosvetového hnutia MMS je šíriť tieto
liečivé poznatky.
 
To, ako rýchlo sa tieto poznatky rozšírili a koľko ľudí na svete dnes pozná a
úspešne používa MMS, ilustruje niekoľko čísel: Rodina MMS mala na konci
roka 2014 viac ako 2 051 aktívnych členov na 163 základniach v 110 krajinách.
Celkovo bolo v používaní MMS vyškolených 1 465 ľudí a v súčasnosti je 82
inštruktorov MMS, z ktorých som bol jedným z prvých. Podľa môjho názoru
jediná vec, ktorá dokáže v takom krátkom čase spojiť toľko ľudí rôznych rás,
jazykov, náboženstiev a kultúr, je overiteľný a opakovateľný účinok MMS. Len
v nemecky hovoriacich krajinách je v súčasnosti viac ako 18 kníh MMS s
celkovým nákladom viac ako 300 000 kusov (od roku 2014). Na mojich
seminároch a workshopoch o MMS pravidelne sedia lekári, veterinári, zubári,
alternatívni lekári, farmaceuti a psychoterapeuti, ale aj sudcovia, právnici,
vyšetrovatelia trestných činov a patológovia, ktorí sú väčšinou ohromení
presvedčivou logikou toho, čo sa prezentuje. Fenomén masovej predstavivosti
je preto možné pri MMS úplne vylúčiť.
 



Vráťme sa k otázke, čo je vlastne MMS. MMS alebo jeho účinná látka oxid
chloričitý nie je rastlinný, nie je organický a podľa Jima Humblea ani
homeopatický. V skutočnosti vôbec nezapadá do súčasného trendu šetrných
prostriedkov a metód a napriek tomu je plne akceptovaná čoraz väčším
počtom predstaviteľov týchto oblastí.
 
Oxid chloričitý (ClO2) je jednoduchá chemická zlúčenina pozostávajúca z
jedného atómu chlóru a dvoch atómov kyslíka. Je to veľmi prchavý plyn, ktorý
je ťažší ako vzduch. Preto sa zvyčajne vyrába z minerálu chloritanu sodného
(nezamieňať s chloridom sodným = kuchynskou soľou) pomocou aktivačnej
kyseliny krátko pred použitím. Pri izbovej teplote je to jantárovo sfarbený plyn
s ostrým zápachom podobným chlóru, ktorý je podobný zápachu vnútorného
bazéna.
 
Na rozdiel od čistého chlóru však oxid chloričitý nie je toxický! To je
veľmi dôležité, pretože nespravodliví kritici si ho radi zámerne zamieňajú s
čistým, toxickým chlórom alebo s chlórovým bielidlom. Oxid chloričitý sa aj
po použití po krátkom čase rozkladá na zložky vodu, kyslík a neškodnú
kuchynskú soľ. Oxid chloričitý je známy od roku 1811, je dobre preskúmaný,
pokiaľ ide o jeho širokopásmový účinok a neškodnosť, a používa sa na celom
svete okrem iného ako bezchlórové bieliace činidlo v celulózovom priemysle a
na dezinfekciu potravín, ako aj na dezinfekciu pitnej vody.
 
Jim Humble teda nevymyslel nič nové, len použil niečo známe iným
spôsobom. Nemusel teda dokazovať, že to funguje, ani že je to neškodné!
 
Výrobky na dezinfekciu pitnej vody na báze oxidu chloričitého sú legálne
dostupné na priemyselné a súkromné použitie. Tu opísané zdravotné aplikácie,
t. j. použitie komerčných výrobkov na dezinfekciu pitnej vody na iné účely,
vykonáva každý na vlastnú zodpovednosť.
 
Akékoľvek pokusy príliš horlivých kritikov zakázať MMS alebo oxid chloričitý
ako neschválený liek už niekoľkokrát zlyhali na súdnej úrovni, pretože existuje
mnoho úplne legálnych oblastí použitia výrobkov s obsahom oxidu
chloričitého.
 
Napriek tomu sa úrady v súvislosti s očierňujúcimi kampaňami v médiách
opakovane a podľa názoru niektorých odborných právnikov čiastočne úplne
nezákonne snažia zastaviť, brániť alebo zastrašiť poskytovateľov. Verejne



dostupné a overiteľné fakty by vám mali pomôcť vytvoriť si vlastný názor na
túto tému.



1.3 Ako funguje MMS?
 
Oxid chloričitý, prijatý perorálne alebo cez kožu, sa dostáva do tela cez krvnú
plazmu - a nie, ako sa predpokladá, cez červené krvinky - všade. To znamená,
že s MMS máme zrazu oxid chloričitý ako druhý systém, ktorý môže prenášať
kyslík v tele.
 
MMS alebo jeho skutočná účinná látka oxid chloričitý je oxidant, čo znamená,
že odoberá elektróny svojim reakčným partnerom, a tým ničí ich biochemickú
štruktúru. Baktérie, huby, roztoče, spóry, prióny (BSE) a malé parazity sú tak
bezpečne zničené. V prípade vírusov sa zdá, že zastavuje ich množenie
blokovaním proteínov.
 
Je zaujímavé, že oxid chloričitý (účinnosť 99,9999 %) dezinfikuje približne
tisíckrát dôkladnejšie ako napríklad známy čistiaci prostriedok pre domácnosť
Sagrotan (účinnosť 99,9 %). Zdá sa, že táto mimoriadne vysoká čistiaca sila
súvisí aj s tým, že molekula oxidu chloričitého dokáže reakčnému partnerovi
(zárodku) odobrať päť elektrónov.
 
"Ak MMS zabíja všetky baktérie, potom áno, musí útočiť na moje dobré
črevné baktérie. " Toto je najčastejšia námietka proti perorálnemu užívaniu
MMS. Zhrnuté správy o skúsenostiach však ukazujú, že MMS nepoškodzuje
dobrú črevnú flóru ani pri dlhšom nepretržitom užívaní. Potvrdil to aj
veterinárny lekár Dirk Schrader na základe vzoriek stolice psa pred a po liečbe
CDS.
 
Nemáme na to vedecky dokázané vysvetlenie, ale máme hodnoverné a logické
vysvetľujúce modely: oxid chloričitý je oxidant. Peroxid vodíka a ozón sú
veľmi silné oxidačné činidlá a môžu zničiť telesné bunky aj dobré baktérie.
Ďalším slabším okysličovadlom je kyslík. Bunky nášho tela a naše dobré
črevné baktérie (redoxný potenciál 1,45 V) si dokážu udržať svoje elektróny aj
v prostredí kyslíka, silného okysličovadla. Táto schopnosť udržať elektróny sa
nazýva redoxný potenciál.
 
Inak by každý náš nádych zabil tisíce buniek v našom tele. Oxid chloričitý je
oveľa slabší oxidant. Ak teda bunky dokážu úspešne brániť svoje elektróny
proti silnému oxidačnému činidlu, dokážu to ešte lepšie proti slabšiemu oxidu
chloričitému (redox potenciál 0,95 V).
 



Je zaujímavé, že väčšina patogénnych zárodkov (mimochodom,
choroboplodné zárodky sú často anaeróbne a zvyčajne nevyužívajú kyslík) má
nižší redoxný potenciál ako oxid chloričitý, a preto na ne MMS útočí ako prvý.
V aplikačných protokoloch MMS sa zvyčajne odporúčajú len také
koncentrácie, pri ktorých sa zachováva dobrá črevná flóra.
 
Záver: Oxid chloričitý nenapáda bunky tela ani "dobré" baktérie!
 
Citát z kliniky Seegarten vo Švajčiarsku, ktorá už roky úspešne používa
MMS/dioxid chlóru vo forme patentovaného dioxychlóru:
 
"Dioxychlór pri kontakte s vírusmi, baktériami a hubami vytvára atómový kyslík (O1),
ktorým sa rozkladajú ochranné membrány väčšiny mikroorganizmov (napr. v prípade vírusu
detskej obrny už pri koncentrácii pod 1 ppm = 1 molekula oxidu chloričitého medzi 1
miliónom molekúl vody!) Pôsobením dioxychloru sa ničia aj uvoľnené ribo- a
deoxyribonukleové kyseliny, najmä ich guanínové nukleové bázy. Tým sa spoľahlivo zabráni
tvorbe nových generácií mikroorganizmov. «
 
MMS môže tiež eliminovať ťažké kovy a iné environmentálne toxíny
prostredníctvom oxidácie alebo ich tvorbou solí urobiť rozpustnými vo vode,
a tak ich vylúčiť močom. Má preto dezinfekčný, detoxikačný a eliminujúci
účinok na ťažké kovy. Okrem toho sa zdá, že výrazne zvyšuje celkový
metabolizmus tela prostredníctvom aktivácie mitochondrií aj na elektrickej
úrovni.
 
Všetky telesné procesy sú energizované a zrýchlené. Odstránením mnohých
zdrojov zápalov a neutralizáciou vylučovacích produktov týchto zárodkov,
ktoré nás zahmlievajú, vedie k príjemnej jasnosti a bdelosti na mentálnej a
emocionálnej úrovni, a tým umožňuje odpracovať prípadne dlho
nahromadené problémy v týchto oblastiach.
 
Pri mnohých typoch rakoviny sa vypínajú mitochondrie, ktoré spaľujú cukor v
bunkách. Cukor sa potom používa len na alkoholové kvasenie. To tiež vedie k
závažnej lokálnej otrave bunkovými toxínmi. Podobne ako v prípade
kanadského výskumu dichlóroacetátu (DCA), chemického príbuzného oxidu
chloričitého, môže oxid chloričitý stimulovať a obnoviť funkciu mitochondrií,
najmä v tomto prípade. Nádorové bunky potom spáchajú samovraždu,
programovanú bunkovú smrť (apoptózu). Na rozdiel od DCA však oxid
chloričitý nespôsobuje vedľajšie účinky, ako je napríklad necitlivosť nôh v
dôsledku aktívnych vodíkov.



 
Päť účinkov MMS/dioxidu chlóru:
 

1. Zabíjanie všetkých druhov patogénnych zárodkov oxidáciou
2. Eliminácia a vypúšťanie ťažkých kovov (tvorba solí)     

a environmentálne toxíny
3. Zvýšenie celkového elektrického obratu tela (viac energie!)
4. programovanú bunkovú smrť rakovinových buniek (apoptózu)

prostredníctvom
aktivácia mitochondrií a dodatočný kyslík v
bunka

5. znižuje prekyslenie organizmu prívodom kyslíka
6. má pH-selektívny účinok! Najradšej uvoľňuje kyslík v tele tam, kde je

jeho pH najkyslejšie. Zaujímavé: Všade, kde sa vyskytuje rakovina, je
pH kyslé!

7. podporuje prebudenie duchovnosti (áno, je to tak, viac o tom na inom
mieste).
viac o tom na inom mieste)

 
Záver: MMS pôsobí oveľa cielenejšie a širšie ako napríklad antibiotiká a má
ďalšiu obrovskú výhodu: MMS zabíja aj všetky geneticky zmutované baktérie.
Rezistencia voči antibiotikám, ako je napríklad súčasné život ohrozujúce
šírenie zárodkov MRSA v nemocniciach (alebo napríklad na mrazených
kurčatách), tak stráca svoju hrôzu.
 
Fakty:
- Kniha Liečenie je možné, Dr. Andreas Kalcker
- Onkologický lekár Dr. Helmut Ehleiter
- Klinika Seegarten Švajčiarsko
- Biologické nádorové centrum Allgäu
- Štúdia dioxychloru
- Armáda USA: Oxid chloričitý proti ebole
- Spoločnosť ChlorDiSys



1.4 Riziká a vedľajšie účinky
 
Zdá sa, že pri perorálnom podaní oxid chloričitý nepôsobí v tele dlhšie ako
dve hodiny.
 
Potom sa rozkladá na kyslík, vodu a kuchynskú soľ, ktoré sú
prirodzenými zložkami krvi.
 
Takže v ňom nezostávajú žiadne zvyškové zložky ako v prípade liekov, ktoré
sa musia v tele rozložiť alebo zlikvidovať. Hlavnými vedľajšími účinkami
môžu byť nevoľnosť až vracanie a hnačka v prípade predávkovania. Často je
to krátkodobé. Zdá sa, že to nie je spôsobené neznášanlivosťou skutočnej
účinnej látky, ale jednoducho jej prílišnou dôkladnosťou.
 
Veľké množstvo zvyškového odpadu zo zabitých baktérií a húb potom pláva v
krvi a musí sa zlikvidovať. To spustí v tele alarm otravy a telo spustí svoj
núdzový program tým, že vypustí všetko, čo je hore a dole. Pri MMS ide len o
čiastočne aktivovaný chloritan sodný, ktorý sa môže v závislosti od kyslosti
ešte niekoľko hodín reaktivovať v žalúdku a produkovať tak ďalší oxid
chloričitý. Toto sa nevzťahuje na CDS pripravené na použitie alebo
aktivované CDSplus®.
 
Podľa Dr. Andreasa Kalckera je v literatúre známych niekoľko úmrtí v
súvislosti s oxidom chloričitým spôsobených len vdýchnutím veľkého
množstva plynného oxidu chloričitého (napríklad porucha technického
systému) - ani jedno úmrtie nie je spôsobené perorálnym požitím vodného
roztoku oxidu chloričitého.
 
Z posudkov, ktoré mi boli nahlásené, môžem vyvodiť ešte jeden vedľajší
účinok: Kožná vyrážka. U niektorých ľudí prebieha detoxikačný proces
pravdepodobne aj cez pokožku. To môže viesť k červenkastej, svrbivej
vyrážke. Je to len dočasné a doteraz sa to vždy zahojilo bez trvalého
poškodenia. Je potrebné preskúmať, či ide o najmenšie parazity, ktoré
opúšťajú telo, alebo o agresívnejšie toxíny.
 
Pri pokuse na zvieratách dostávali potkany 400 mg oxidu chloričitého na pitie
počas niekoľkých týždňov. Dávka 400 mg zodpovedá desaťnásobku dávky,
ktorú by použil človek. Žiadne zo zvierat neuhynulo ani nemalo iné ochorenie.
V kontrolnej skupine bez oxidu chloričitého uhynulo niekoľko zvierat.



 
Príjem oxidu chloričitého teda v skutočnosti predlžuje dĺžku života.
 
Takže ani pri desaťnásobnom predávkovaní sa neobjavili žiadne príznaky
otravy alebo smrti. Vedcov prekvapilo, že potkany dokonca dobrovoľne pili
roztok oxidu chloričitého. Žiadna krysa nedostala rakovinu.
 
Účinná látka oxid chloričitý teda nie je toxická ani karcinogénna ani pri
desaťnásobnom predávkovaní.
 
Neskôr istý chovateľ králikov podával niekoľkým tisícom zvierat 400 mg
oxidu chloričitého počas dlhého obdobia. Nebola zistená ani jedna mutácia a
bolo viac zdravších potomkov (vyššia pôrodná hmotnosť).
 
Oxid chloričitý teda nie je mutagénny (nemení gény) a nemôže
poškodiť plodnosť.
 
Podľa Andreasa Kalckera zodpovedá dávka 400 mg približne štyrom
rokom príjmu oxidu chloričitého u ľudí!
 
Fakty:
- Kniha Príručka MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Kniha MMS klinicky testovaná
 
 
 



1.4.1 Upozornenie Spolkového úradu pre hodnotenie rizík
 
Pre úplnosť a spravodlivosť je potrebné uviesť, že existuje aj varovanie
Spolkového úradu pre hodnotenie rizík (BfR) z 2.7.2012 týkajúce sa MMS.
 
Stanovisko BfR č. 025/2012 z 2. júla 2012 (výňatok)
"Zázračný minerálny doplnok ("MMS") sa ponúka na predaj na internete ako
roztok v dvoch malých fľaštičkách. Podľa správ zo zahraničia môže mať tento
výrobok vplyv na zdravie spotrebiteľov. Boli hlásené gastrointestinálne
poruchy, ako sú bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie a hnačka, niekedy s
poruchami krvného tlaku a značnou stratou tekutín. Priamy kontakt s
nezriedeným alebo nesprávne namiešaným roztokom pripraveným na použitie
môže viesť k podráždeniu pokožky a slizníc a dokonca k chemickým
popáleninám. Medzitým sa aj v Nemecku objavili jednotlivé prípady
nežiaducich účinkov po konzumácii MMS. Časť ponuky obsahuje odkaz, že
tento prostriedok môže slúžiť na dezinfekciu vody. Na niektorých webových
stránkach zástancovia používania MMS upozorňujú na možnosť perorálneho
užívania produktu. BfR dôrazne neodporúča požitie a používanie "zázračného
minerálneho doplnku" ("MMS") (...)"
 
Ak si toto varovanie prečítate podrobne, zistíte nasledovné: Hoci medzitým
viac ako milión ľudí v Nemecku pozná MMS a používa ho už roky (od roku
2014), tento úrad nepovažoval vlastné vyšetrovanie za potrebné. Jeden len
cituje varovania zo zahraničia. Všetky krajiny vlastne citujú len varovanie
amerického FDA (Federálneho úradu pre lieky), ktorý napríklad doteraz nevidí
žiadny problém v povolení zdraviu škodlivého Aspartamu. Úroveň ohrozenia
teda nemôže byť taká vysoká, ak sa nevykonáva vlastné vyšetrovanie. V tomto
varovaní
 
- žiadne úmrtia
- žiadne život ohrozujúce situácie
- žiadne trvalé škody
 
po podaní MMS. Zostávajú teda len dočasné poruchy pohody. Ide o
nevoľnosť až zvracanie a hnačku, ktoré boli doteraz spomenuté v každej knihe
o MMS. Na druhej strane existujú tisíce správ o úspechoch aj pri chorobách,
ktoré sa považujú za nevyliečiteľné. To znamená, že každý musí sám zvážiť
argumenty na vlastnú zodpovednosť.
 



Stručne povedané: vyššie uvedené varovanie Federálneho úradu je v
skutočnosti najlepším príbalovým letákom pre MMS/CDS/dioxid chlóru.
Spoločnosť Bayer by chcela mať takýto neškodný príbalový leták pre svoj
bestseller Aspirin. Nanešťastie sa v ňom píše o takých škaredých veciach, ako
sú trvalé zmeny krvného obrazu a krvácanie do žalúdka. Dr. Friedrich
Hagenmüller z kliniky Asklepios v Hamburgu odhaduje počet úmrtí
spôsobených vedľajším účinkom aspirínu, ktorým je krvácanie do žalúdka, len
v Nemeckej spolkovej republike na 1 000 až 5 000 osôb, pričom počet
neohlásených prípadov je pravdepodobne oveľa vyšší. Keďže pochybuje aj o
užitočnosti tohto všelieku pri liečbe bolesti, zasadzuje sa za obmedzenie
obchodu. Podľa Philippa Mimkesa (The Aspirin Lie) bol tento liek v roku
2000 so 16 500 úmrtiami jednou z 15 najčastejších príčin úmrtí v Amerike.
 
O akom potenciálnom nebezpečenstve teda hovoríme v prípade
MMS/dioxidu chlóru?
 
Fakty:
- Kniha Liečenie je možné, Dr. Andreas Kalcker
- Upozornenie Spolkového úradu pre hodnotenie rizík BfR
- Hamburská klinika: varovanie pred aspirínom
- Štúdia Philipp Mimkes



1.5 Interakcie a kontraindikácie
 
Tí, ktorí majú extrémne zriedkavú alergiu na chlór, by nemali MMS používať
alebo len s veľkou opatrnosťou. Okrem toho má MMS mierny účinok na
riedenie krvi. Túto skutočnosť musia pacienti s Marcumar vziať do úvahy,
najmä pred operáciou.
 
Účinky MMS a vitamínu C, antioxidantu, sa navzájom vylučujú. Ak ste užili
príliš veľa MMS, môžete nepríjemné vedľajšie účinky zmierniť užívaním
vitamínu C alebo príslušných štiav. Teoreticky by sa dali predpokladať reakcie
s potravinami a liekmi v žalúdku, ale napriek dlhoročnému celosvetovému
používaniu MMS doteraz neboli známe prakticky žiadne konkrétne interakcie.
 
Podľa Dr. Andreasa Kalckera by však osoby s nasledujúcimi charakteristikami
nemali používať MMS, MMS2 alebo CDS alebo by mali k liečbe pristupovať s
veľkou opatrnosťou:
 

- počas dlhodobej liečby
- so známou alergiou na chlór
- pri poruche funkcie pečene
- ak sú hemofilici
- počas liečby antikoagulanciami
- po traumatickej skúsenosti s otravou plynom

 
Najviac sa mi páči odporúčanie Dr. Klinghardta (www.ink.ag), aby sa MMS
užívali ráno do cca 18. hodiny a potrebné lieky a/alebo potravinové doplnky
(NEM) sa užívali s odstupom 3 až 4 hodín, teda po cca 21./22. hodine.
Konkrétne interakcie s inými farmaceutickými liekmi zatiaľ nie sú známe. V
prípade pochybností by sa mal zvoliť časový interval 2-4 hodiny.
 
Antidotum pri predávkovaní a závažných vedľajších účinkoch
Čajovú lyžičku hydrogenuhličitanu sodného (nazývaného aj hydrogénuhličitan
sodný, hydrogenuhličitan sodný, sóda Cézar alebo Bullrichova soľ) môžete
rozpustiť v pohári vody a vziať si ju alebo zjesť napríklad jablko. Alternatívne
je možné užívať aj vitamín C.
 
Expectorant
 



Pri vnútornom použití oxidu chloričitého na likvidáciu mikroorganizmov sa
pri ich odumieraní uvoľňuje množstvo toxínov. Tieto toxíny sa musia z tela
vylúčiť prostredníctvom detoxikačných orgánov, ako sú pečeň, obličky a
lymfatický systém.
 
Ľudia, ktorí sú dlhodobo chorí, nepijú dostatok vody alebo jedia nezdravé,
rafinované potraviny, majú často zablokované detoxikačné orgány.
 
V tomto prípade môžu mať prospech z užívania detoxikačných prostriedkov
na otvorenie detoxikačných kanálov.
 
Dobrý bylinný detoxikačný prostriedok sa nazýva výplach. O všetkých týchto
detoxikačných prostriedkoch a- opatreniach sa podrobnejšie zmienim vo
svojej druhej knihe.
 
Fakty:
- Kniha Príručka MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Kniha MMS klinicky testovaná
- LAVAGE remedy - www.detoxmetals.com



1.6 Prehľad trhu s výrobkami na báze oxidu chloričitého

1.6.1 Prvá fáza vývoja: klasické MMS
 
Výrobky s obsahom oxidu chloričitého sú za určitých hraničných podmienok
zákonom schválené na dezinfekciu pitnej vody a sú legálne dostupné na trhu.
Oxid chloričitý je plyn, ktorý je ťažší ako vzduch a rýchlo uniká. Preto sa nedá
dlho skladovať a často sa vyrába chemickou reakciou krátko pred použitím.
Na to je potrebný roztok chloritanu sodného NaClO2 a aktivačná kyselina.
 
Jim Humble prvýkrát použil na tento účel citrónovú šťavu. Potom odporučil
najprv 10-percentnú a neskôr 50-percentnú kyselinu citrónovú s rôznymi
miešacími pomermi. Ostatní poskytovatelia ponúkali aj MMS s kyselinou
vínnou a kyselinou mliečnou ako aktivátormi. Takéto odporúčanie však
skupina Jim-Humble doteraz nikdy nevydala, a preto ho tu nepodporujeme!
 
Po dlhých pokusoch a omyloch a pozitívnych skúsenostiach Kerri Riverovej o
oveľa lepšej kompatibilite s obzvlášť citlivými autistickými deťmi existuje
nové aktuálne odporúčanie. Ako aktivátor sa tu odporúča iba 4 až 5 % kyselina
chlorovodíková, pretože je to jediná anorganická kyselina (bez molekuly
zvyškov uhlíka), ktorá je zákonom schválená na úpravu pitnej vody.
 
Od februára 2013 Jim Humble odporúča iba nasledujúci vzorec MMS:
 

25 % roztok chloritanu sodného (NaClO2) a
4 až 5 % kyselina chlorovodíková (HCl) ako aktivátor
pomer miešania je vždy 1:1
čas aktivácie je vždy 45 sekúnd

 
Nebojte sa, nemusíte teraz likvidovať svoju existujúcu súpravu MMS. Oxid
chloričitý je oxid chloričitý a funguje. Pri budúcich nákupoch by ste sa však
mali uistiť, že všetci používame rovnaké zloženie. Takto budeme mať
opakovateľné aplikačné protokoly a rovnaké koncentrácie oxidu chloričitého a
konečne sa odstránia mnohé prípadové rozdiely a otázky používateľov, ako to
urobiť s touto sadou a ako s touto.
Aktivácia a dávkovanie
 



 
Dávky MMS sa vo všetkých knihách a aplikačných protokoloch uvádzajú v
počte "aktivovaných kvapiek", pričom aktivovaná kvapka sa v skutočnosti
skladá z dvoch kvapiek: kvapky chloritanu sodného a kvapky kyseliny
aktivátorovej.
 
Predvolená aktivácia MMS:
 

1. Vezmite si suché a čisté sklo (keramické áno, ale nie kovové)
2. Do pohára nakvapkajte napríklad 3 kvapky roztoku chloritanu

sodného (25 % NaClO2).
3. Do nádoby nakvapkajte rovnaké množstvo aktivačnej kyseliny

chlorovodíkovej (4 až 5 % HCl).
4. Držte pohár pod uhlom, aby sa kvapky stretli a reagovali na seba.
5. Počkajte asi 45 sekúnd, kým sa zmes nezmení na žltohnedú a

nezapácha ako krytý bazén.
6. Teraz naplňte pohár požadovaným množstvom vody (približne 150 až

250 ml).
7. Tento roztok použite okamžite, pretože plynný oxid chloričitý chce

uniknúť.
 
Upozornenie: Nechoďte s nosom tak blízko ku sklu a snažte sa vyhnúť
vdychovaniu uvoľnených plynov.
 
Ak je voda už v pohári, k chemickej reakcii nedochádza. Nezáleží na tom,
ktorú z týchto dvoch zložiek vložíte ako prvú. Množstvo vody, ktoré
použijete, závisí od vás. Ak vám chutí silne zriedený, musíte vypiť viac
tekutiny. Ak nemôžete vypiť toľko tekutiny, chuť bude silnejšia. Je dôležité,
aby množstvo prijatého oxidu chloričitého bolo vždy rovnaké.
 
 
Pozadie
 
Čistý chlór



Pri tejto reakcii vzniká nielen oxid chloričitý, ale vždy aj malé množstvo
čistého chlóru. Čistý chlór je zasa veľmi reaktívny a môžu sa vytvárať nepatrné
množstvá toxických chlorečnanov. Táto mikrootrava by mohla byť ďalším
dôvodom, prečo citlivým ľuďom začína byť nevoľno.
 
Silne kyslý
Na rozdiel od predchádzajúcich tvrdení v príslušných knihách o MMS sa
aktivačná kyselina počas výroby oxidu chloričitého nespotrebúva. Neexistuje
teda žiadna zvyšková kyselina, ale plná kyslosť zostáva, čo znamená, že
vyrobený roztok má veľmi kyslé pH (2,5 až 3). Chronicky chorí ľudia sú často
silne prekyslení a okrem iného aj preto horšie znášajú klasický MMS. V tejto
oblasti je veľmi užitočný ďalší vývoj, ako napríklad CDS a CDSplus®.



1.6.2 Druhá etapa vývoja: riešenia CDS pripravené na
použitie
 
Pri liečbe hospodárskych zvierat narazil Dr. Andreas Kalcker na limity MMS.
Prežúvavcom, ako sú kravy, nemožno vzhľadom na biochemické hraničné
podmienky v ich žalúdku podávať klasické MMS perorálne vo väčších
množstvách. Bakteriálne trávenie by sa mohlo úplne zastaviť, čo by mohlo
viesť k smrti zvieraťa.
 
Klasický aktivovaný MMS sa doteraz nemohol vstrekovať kvôli veľmi nízkej
hodnote pH (2,5 až 3). Preto vyrobil pH neutrálny roztok oxidu chloričitého
(hodnota pH 5,5 až 7 pri 3 000 ppm) na intramuskulárne podávanie v
destilačnom procese. Tento roztok nazval CDS (roztok oxidu chloričitého).
V procese destilácie sa klasický MMS aktivuje bez následného pridania vody.
Vzniknutý plyn sa potom zavedie do druhej nádoby so studenou vodou, až
kým voda nezožltne.
 
Upozornenie: Laici by nemali používať postupy výrobcu pre CDS uvedené v
službe YouTube. Na jednej strane je pre laika ťažké nastaviť skutočnú
koncentráciu oxidu chloričitého. Na druhej strane, ak sa vyberie nesprávny
materiál alebo je koncentrácia príliš vysoká, je celkom možné, že koncentrácia
plynu bude výbušná. Ak vdýchnete príliš veľa plynného oxidu chloričitého,
môžete dostať život ohrozujúcu cyanózu.
 
Záver: Vlastná výroba CDS by sa mala prenechať skôr technicky
skúseným ľuďom!
 
Roztoky CDS pripravené na použitie sa dodávajú len v jednej fľaši so
žltkastým obsahom. Aktivácia tu už nie je potrebná.
 
Odporúčaná štandardná koncentrácia pre CDS je 3 000 ppm alebo 0,3 %
roztoku. Z právnych dôvodov deklarácie výrobku sa väčšina dodávateľov drží
tesne pod touto hodnotou (t. j. napríklad 0,29 %).
 
 
Výhody CDS:
 

0. - pH neutrálne
1. - menej zápachu



2. - menej chuti
3. - oveľa lepšie sa znáša
4. - možno dávkovať oveľa vyššie
5. - menej vedľajších účinkov

 
Existujú však aj niektoré nevýhody. Proces destilácie ovplyvňuje teplota, tlak a
čas. Koncentrácia oxidu chloričitého sa dá merať len pomocou testovacích
prúžkov riedením a vo veľmi úzkom rozsahu. Iné metódy merania si vyžadujú
drahé laboratórne vybavenie. To je jeden z dôvodov veľmi rozdielnych
koncentrácií oxidu chloričitého (od 800 do 5 000 ppm) u jednotlivých
dodávateľov a výrobkov.
 
Okrem toho sa čerstvo naplnená fľaša musí už u dodávateľa skladovať na
chladnom mieste, aby sa únik plynného oxidu chloričitého aspoň spomalil.
Teoreticky sa chladiaci reťazec musí zachovať aj počas prepravy v lete. Z
praktických dôvodov sa to však robí len zriedka. Ak používateľ otvorí fľašu
ihneď po jej prevzatí bez toho, aby ju predtým uložil do chladničky na
najmenej šesť hodín, veľká časť oxidu chloričitého unikne.
 
Okrem toho, bez ohľadu na to, či fľašu použijete, je jej trvanlivosť
obmedzená na tri až štyri mesiace v chladničke a nemožno ju predĺžiť žiadnym
iným spôsobom. Preto sa často neoplatí kupovať niekoľko fliaš CDS
pripravených na použitie do zásoby alebo ako preventívne opatrenie v prípade
krízy. Koncentrácia účinnej látky sa neustále znižuje hneď po výrobnom
procese, počas skladovania, dodávky a u zákazníka.
 
Záver: V prípade aplikačného protokolu CDS, ktorý je vždy rovnaký a
opakovateľný na celom svete, je teda bohužiaľ ťažké dosiahnuť vždy rovnaké
dávkovanie s rovnakou koncentráciou oxidu chloričitého s pripraveným a
dobre tolerovaným CDS.
 
Pozadie
 
Kolísavá a klesajúca koncentrácia
To všetko bohužiaľ často vedie k tomu, že používatelia pri používaní
hotových CDS pracujú vždy s neznámou a neustále sa znižujúcou
koncentráciou oxidu chloričitého, čo nevyhnutne vedie k rôznym dávkam a
výsledkom.
 
Čistý chlór



Keďže väčšina roztokov CDS pripravených na použitie sa získava z
aktivovaného klasického MMS po procese destilácie, aj tu existuje rovnaká
menšia kontaminácia voľným chlórom. Počas destilácie sa do roztoku dostáva
nielen požadovaný plynný oxid chloričitý, ale aj malé množstvo čistého chlóru.
Pre obzvlášť citlivé osoby platia rovnaké možné nevýhody ako pri klasickej
MMS.
 
Nestabilizované
Podľa štúdie Marburskej univerzity nie je CDS vyrobený destiláciou veľmi
stabilizovaný a pomerne rýchlo sa rozkladá (dokonca aj v chladničke).
 
UPDATE: Dávkovanie CDS pripravených na použitie
Na začiatku sa pri dávkovaní CDS urobilo veľa chýb. Dr. Andreas Kalcker vie
z pokusov so žalúdkami ošípaných na viacerých univerzitách v Španielsku, že
po požití MMS sa môže v žalúdočnej kyseline reprodukovať až sedemnásobné
množstvo oxidu chloričitého. Z tohto dôvodu boli prvé konverzné faktory
MMS na CDS s pomerom 1:4 alebo 1:7 na základe kvapky príliš slabé.
Stanovenie vedecky správneho konverzného faktora nie je možné, pretože ide
o dynamický proces, na ktorý má vplyv mnoho parametrov, ako je teplota,
hustota atď.
 
Dr. Andreas Kalcker odporúča dávkovanie CDS len v mililitroch a nie s počtom
kvapiek. Na jednotné dávkovanie po celom svete sa odporúča dávkovacia
pipeta s označením ml (plastová striekačka bez kanyly).
 
 

Hrubý prevodný koeficient MMS na CDS je:
 
Pre externé aplikácie:

3 aktivované kvapky MMS zodpovedajú približne 1 ml CDS
(pre CDS s približne 0,3 % roztokom oxidu chloričitého, t. j. 3 000 ppm)

 
 

Na perorálne použitie (s účinkom žalúdočnej kyseliny):
1 aktivovaná kvapka MMS zodpovedá približne 1 ml CDS

(pre CDS s približne 0,3 % roztokom oxidu chloričitého, t. j. 3 000 ppm)
 
Ak teda doteraz človek užíval 3 aktivované kvapky klasického MMS perorálne,
s použitím CDS je to teraz 3 ml, teda trojnásobné množstvo!
 



1.6.2.1 NOVINKA: Ampulky CDSpure®
 
Od polovice roka 2021 došlo k ďalšej trendovej novinke, na ktorej som sa
významne podieľal:
 
CDSpure® je roztok oxidu chloričitého s vysokou čistotou 2 990 ppm,
pretože od 3 000 ppm je potrebné na výrobok umiestniť výrazne viac
varovných štítkov.
 
Na tento účel sa čistý plynný oxid chloričitý rozpúšťa v dôkladne
demineralizovanej a nanofiltrovanej vode v špeciálnom výrobnom procese.
CDSpure® je pH neutrálny a rovnako ako CDSplus® neobsahuje chlór
(neobsahuje elementárny, a teda ani toxický chlór).
 
CDSpure® sa pôvodne dodáva v 5 ml sklenených ampulkách na mobilnú
dezinfekciu pitnej vody. Vďaka sklenenej ampulke ich možno skladovať v
nechladničke (!) najmenej päť rokov. Okrem toho je sklenená ampulka vyrobená
z číreho skla, aby bolo možné priamo vidieť žltý odtieň, a tým aj obsah oxidu
chloričitého v roztoku CDS.
 
CDSpure® je roztok CDS pripravený na použitie a dávkuje sa a aplikuje
rovnakým spôsobom ako bežné roztoky CDS/CDL alebo CDSplus®. V
porovnaní s roztokmi CDS má tú výhodu, že je stabilný po celé roky bez
chladenia.
 
 
 
 
 
*právne upozornenie:
CDSpure® a CDSplus® sú registrované ochranné známky spoločnosti
AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).
 



1.6.3 Postupy, ktoré sa už neodporúčajú
 
V nasledujúcom texte sú stručne opísané niektoré ďalšie metódy na výrobu
roztokov CDS, ale vzhľadom na ich zložitosť, náchylnosť na chyby a novšie a
lepšie riešenia sa pre širokú masu používateľov ďalej neodporúčajú.
 
Pri klasickej aktivácii MMS je vždy prítomný prebytok kyseliny. Preto sa veľmi
skoro pokúšali neutralizovať tento prebytok kyseliny, napríklad následným
pridaním hrotu noža hydrogenuhličitanu sodného (nazývaného aj
hydrogénuhličitan sodný, Kaiserova sóda, Bullrichova soľ alebo jedlá sóda).
Krátko sa pritom napení. Medzitým skupina Jim Humble Group od tohto
postupu celosvetovo upustila, pretože sa zdá, že znižuje účinnosť oxidu
chloričitého. Teraz sa ako protilátka používa skôr hydrogenuhličitan sodný s
predávkovaním MMS. Okrem toho existujú lepšie metódy a prostriedky na
získanie pH neutrálneho roztoku.
 
Pri takzvanej Gefeuovej metóde sa chloritan sodný úplne aktivuje
množstvom kyseliny, ktoré sa vypočíta osobitne v závislosti od aktivátora, aby
sa dosiahol čo najvyšší výťažok plynného oxidu chloričitého. Roztok však nie
je pH neutrálny a jeho výhody mi nedávali zmysel.
 
Keďže súprava MMS sa dá kúpiť pomerne lacno a zvyčajne vydrží rodine viac
ako dva roky, zamýšľaná úspora nákladov môže byť len minimálna. Nie je k
dispozícii dostatok jednoznačných skúseností, či plne aktivovaný MMS
funguje lepšie alebo je lepšie tolerovaný v prostredí so stále kyslým pH.
 
Okrem toho je možné, že práve následná aktivácia MMS v žalúdku, ktorú zistil
Dr. Andreas Kalcker, prispieva k jeho lepšiemu účinku (retardácii). Okrem
toho sa Gefeuova metóda odporúča aj s kyselinou vínnou a inými kyselinami
ako aktivátorom, čo Jim Humble nikdy nespomínal ani neodporúčal.
Organické aktivátory sú výslovne vylúčené aj pri dezinfekcii pitnej vody, ktorá
je veľmi presne regulovaná zákonom, pretože potom v roztoku zostáva
zvyšková molekula a celá vec sa opäť rýchlejšie zamorí. Niektorí alternatívni
lekári výslovne varujú pred používaním najmä kyseliny vínnej. Odporúčajú sa
tiež úplne iné koncentrácie a dávky ako v protokoloch MMS/CDS-1000 Jima
Humblea. Zaujímalo by ma, kde tam nazbierali takú veľkú skúsenostnú
základňu, než verejne vydali takéto odporúčania.
 



Mnohé otázky týkajúce sa porozumenia, ktoré sa opakovane objavujú aj na
fórach alebo na mojich seminároch, ma nabádajú, aby som túto metódu
neodporúčal masám. Táto nezávisle vyvinutá vedľajšia ruka sa na jednej strane
dištancuje od Jima Humblea, ale na druhej strane si na konto vlastnej metódy
zapisuje úspechy s rovnakými chorobami. Okrem toho je Gefeuova metóda,
pokiaľ viem, mimo Nemecka v celosvetovej komunite MMS úplne neznáma.
 
CDH bola pokusom skupiny MMS dosiahnuť, aby roztok CDS získaný
destiláciou vydržal dlhšie. Na tento účel sa do CDS po meraní pomocou
testovacích prúžkov opäť a znovu nakvapkal chloritan sodný. Je to niečo pre
profesionálov a pre mňa príliš komplikované pre masy; navyše táto metóda
vedie opäť len k roztoku, ktorý nie je pH neutrálny.
 
CDI (injekcie oxidu chloričitého) je určená na intramuskulárnu alebo
intravenóznu injekciu roztoku oxidu chloričitého. Dr. Andreas Kalcker vnáša
plynný oxid chloričitý do zriedenej morskej vody. Preto je pH neutrálne a má
aj správny obsah solí, podobný obsahu v krvi. Okrem toho sa zdá, že studená
a jemne filtrovaná morská voda má veľmi povzbudzujúci a liečebné procesy
urýchľujúci účinok, ako to na kongrese Spirit of Health 2014 prezentoval
Francisco Coll, manažér spoločnosti Laboratories Quinton International
Alicante.
 
UPOZORNENIE: Infúzie s roztokmi oxidu chloričitého sú vyhradené
pre lekárov, alternatívnych lekárov a inak vyškolený zdravotnícky
personál. Vždy by sa mali vykonávať pod dohľadom! Všetky komerčne
dostupné varianty MMS, CDS a CDSplus nie sú vhodné na infúzie.
 
Zdroje dodávok:
pozri na www.mms-seminar.com v časti Zdroje zásobovania.



1.6.4 Tretia etapa vývoja: CDSplus® - trvanlivé a stabilné
CDS
 
Tretí a najnovší vývojový stupeň, ktorý sa tu nazýva iba CDSplus®, spája
výhody klasického MMS s lepšou znášanlivosťou CDS. Tu dostanete fľašu s
tekutou zložkou a samostatnú, presne prispôsobenú aktivačnú tabletu.
Vzhľadom na nízku koncentráciu nie je táto kvapalná zložka nebezpečná a nie
je ani korozívna (ako napríklad MMS). V neaktivovanom stave sa tento
produkt môže skladovať v chladničke celé roky, rovnako ako klasický MMS.
 
Aktivácia CDSplus:
 

         
 
V prípade potreby vhoďte aktivačnú tabletu z vrecúška do tekutej zložky,
fľašu zatvorte, krátko ňou potraste a počkajte na stanovený čas aktivácie. Pri
izbovej teplote a vyššej je to približne 24 hodín.
 
Celý obsah fľaše sa tak aktivuje naraz a úplne. Samotný proces aktivácie je tiež
veľmi bezpečný, pretože nedochádza k spontánnej, prudkej chemickej reakcii
ani k tvorbe plynu a tlaku.
 
Po aktivácii máte normálny, ale čerstvý stabilizovaný CDS so
štandardizovanou koncentráciou 3 000 ppm.
 
Bezprostredne po aktivácii je pH neutrálny, bez zápachu a chuti, a preto sa
výborne znáša. Rovnako ako CDS pripravený na použitie by sa mal po
aktivácii uchovávať v chladničke (podľa výrobcu sa môže uchovávať približne
šesť až deväť mesiacov) a tiež sa dávkuje presne rovnakým spôsobom ako
predchádzajúci CDS pripravený na použitie.
 
Veľkou výhodou okrem trvanlivosti je, že po aktivácii získate vždy čerstvý
CDS so štandardizovanou koncentráciou oxidu chloričitého. To znamená, že
teraz je konečne možné vždy vyrobiť opakovateľnú, rovnakú dávku na celom
svete. Vývoj CDSplus® je chránený patentom,* ale napriek tomu je dostupný
u čoraz väčšieho počtu predajcov na celom svete.



 
UPDATE: Dávkovanie CDSplus®
Keďže po aktivácii je CDSplus® takmer identický s roztokmi CDS
pripravenými na použitie, všetky nasledujúce vysvetlenia a pokyny na
dávkovanie CDS sa vzťahujú aj na CDSplus®.
 
 
Pre externé aplikácie:

3 aktivované kvapky MMS zodpovedajú približne 1 ml CDS
(pre CDS s približne 0,3 % roztokom oxidu chloričitého, t. j. 3 000 ppm)

 
 

Na perorálne použitie (s účinkom žalúdočnej kyseliny):
1 aktivovaná kvapka MMS zodpovedá približne 1 ml CDS

(pre CDS s približne 0,3 % roztokom oxidu chloričitého, t. j. 3 000 ppm)
 
Ak teda doteraz človek užíval 3 aktivované kvapky klasického MMS perorálne,
s použitím CDS je to teraz 3 ml, teda trojnásobné množstvo!
 
Na jednotné dávkovanie po celom svete sa odporúča dávkovacia pipeta s
označením ml (plastová striekačka bez kanyly).
 
 
Pozadie
 
Aktivácia
Pri CDSplus® je pred použitím potrebná jednorazová aktivácia celej fľaše.
 
Štandardizovaná koncentrácia
Jednoduchá a bezpečná aktivácia fľaše poskytuje v prípade potreby úplne
čerstvý roztok oxidu chloričitého. Vďaka presnej zhode kvapalnej zložky a
aktivačnej tablety je koncentrácia oxidu chloričitého vždy veľmi presná 0,3 %
alebo 3 000 ppm podľa potreby. Iba vďaka tejto koncentrácii, ktorú môže
vždy rovnakým spôsobom vyrobiť každý laik, je daná opakovaná presnosť
ako pri klasických protokoloch aplikácie MMS.
 
Čistý chlór
Proces formulácie a aktivácie CDSplus® je jediný mne známy proces, pri
ktorom nie je možné bezprostredne po aktivácii merať voľný chlór. Preto
nemôže dôjsť k možnej mikrootrave chlorečnanmi ako pri MMS a CDS. Zdá
sa, že táto vlastnosť CDSplus® bola doteraz úplne podcenená, ako ukazujú
prvé správy z terénu uvedené nižšie.



p p
 
Stabilizované
Patentovaný pufrovací systém použitý v CDSplus® zabezpečuje, že vyrobený
roztok oxidu chloričitého je stabilizovaný, a preto má spravidla dlhšiu
trvanlivosť ako roztoky CDS pripravené na použitie (vyrobené destiláciou).
Napriek tomu je vhodnejšie skladovať ich v chladničke, aby sa predĺžila ich
trvanlivosť na šesť až deväť mesiacov.
 
* Právne upozornenie:
CDSplus® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).



1.6.5 Porovnanie produktov oxidu chloričitého
 

Produkty ClO2   Fáza 1: MMS   Fáza 2: CDS   Fáza 3:
CDSplus®

Aktivácia
Potrebné áno nie áno

Doba skladovania
pred aktiváciou do 5 rokov 6 mesiacov od

výroby do 7 rokov

Trvanlivosť po
aktivácii

max. 24 hodín v
sklenenej fľaši

6 mesiacov od
výroby 9-12 mesiacov

Stabilizovaný
roztok? nie nie áno

Skladujte v
chlade nie áno, vždy nie

Chemické riziká áno nie nie
Oxid chloričitý-
Koncentrácia

vysoko
opakovateľné sa značne líši vždy presne 0,29

%/ 3 000 ppm
Hodnota pH
podľa
Aktivácia

Veľmi kyslý 
(2–3)

pH-neutrálne 
(6,5–7,0)

pH-neutrálne 
(6,5–7,0)

Chuť výrazne mierne mierne
Vôňa vo veľkej miere mierne mierne
Bez chlóru* po
aktivácii nie nie áno

Nebezpečenstvo
spôsobené
tvorbou
chlorečnanov

áno áno nie

Kompatibilita 45–50 % 80–100 % 90–100 %

Cena 2 x 100 ml 
približne 18-22 €

100 ml 
približne 15-
30 €

100 ml cca 25 €
250 ml cca 49 €



Vysvetlenia
* Bez chlóru: Na rozdiel od predchádzajúcich predpokladov sa pri aktivácii
klasického MMS nevytvára len požadovaná účinná látka oxid chloričitý, ale
vždy aj malé množstvo čistého chlóru. Čistý chlór reaguje veľmi agresívne
takmer s každým reakčným partnerom a existuje riziko tvorby chlorečnanov.
 
Chloráty ako napríklad Weed-Ex môžu byť v týchto malých množstvách
okrem prudkého zápachu a chuti aj dôvodom horšej znášanlivosti MMS. Aj
CDS vyrobený destiláciou (z aktivovaného MMS) obsahuje malé množstvo
voľného chlóru. Tento voľný chlór sa dá celkom dobre viazať pridaním aspoň
jednej kvapky DMSO do každej dávky MMS alebo CDS krátko pred užitím
(pozri kapitolu o DMSO). Na druhej strane, pri novom CDSplus® je tvorba
čistého chlóru počas aktivácie bezpečne vylúčená patentovaným procesom.
 

1.6.6 Kedy čo užívam?
 
Mám teda so všetkými týmito výhodami používať iba CDSplus®? Nie, naďalej
používam MMS, napríklad na kúpele nôh a celých chodidiel (CDS/CDSplus®
by tu boli príliš drahé) a všade tam, kde chcete dezinfikovať rany alebo
miestnosti a predmety.
 
Generovanie veľkého množstva plynného oxidu chloričitého funguje len pri
klasickom MMS. Na perorálny príjem však používam najmä CDSplus®. Zo
seminárov viem, že päť až šesť z desiatich nováčikov preruší MMS-liečbu
predčasne kvôli zápachu, chuti a/alebo nevoľnosti. Na druhej strane, v
prípade CDSplus® zostáva všetkých desať až do konca.
 
Okrem toho sa CDSplus® môže používať v oveľa vyšších dávkach pri
akútnych ochoreniach bez najmenších vedľajších účinkov (doterajšie
skúsenosti). Vzhľadom na dlhú skladovateľnosť bez chladenia (pred
aktiváciou) a opakovateľnú rovnakú koncentráciu oxidu chloričitého bude
praktickejší CDSplus® v strednodobom horizonte pravdepodobne
prevažovať nad hotovými výrobkami CDS a dúfajme, že aj cena sa bude
vyvíjať smerom nadol. V mnohých krajinách s dlhým a horúcim letom by sa
CDS pripravené na použitie nedali odosielať mnoho mesiacov.



1.6.7 Správy o prvých skúsenostiach s CDSplus®
 
Dr. Andreas Kalcker vidí výhody CDS okrem iného v tom, že sa dá
dávkovať oveľa viac, t. j. do tela sa môže vniesť väčšie množstvo oxidu
chloričitého za deň ako pri klasickom MMS. Pri týchto množstvách by hnačka
bola vedľajším účinkom MMS jednoducho kvôli kyslosti. Vo svojej knihe
CDS/MMS - Heilung ist möglich (CDS/MMS - Uzdravenie je možné) píše o žene s
rakovinou prsníka v poslednom štádiu, ktorá dosiahla inak veľmi zriedkavé
spontánne uzdravenie vysokými dennými dávkami CDS v priebehu šiestich
mesiacov. Vlastnosti CDS sa tak dajú preniesť na CDSplus®.
 
Kerri Rivera, autorka knihy Cure Autism, je nadšená jednoduchosťou výroby
štandardizovaných CDS pomocou CDSplus® aktivovaného tabletom. Dlhú
trvanlivosť v neaktivovanom stave poznala zatiaľ len z klasických MMS. Iba
opakovateľná presná výroba roztoku oxidu chloričitého s koncentráciou 3 000
ppm bez znalosti chémie a bez meracích prúžkov umožňuje celosvetovo
štandardizovanú aplikáciu. Tiež má podozrenie, že skutočne jednoznačne
lepšia kompatibilita CDSplus® je založená na úplnej absencii čistého chlóru.
Doteraz to nebolo možné pri MMS a CDS destiláciou. V súčasnosti sú pre
nich možné aj celkové dávky do 50 ml CDS denne.
 
Dr. Wassil Nowicky, vývojár alternatívneho lieku proti rakovine Ukrajin,
ktorý sa získava z vlaštovičníka, informoval o svojich vlastných skúsenostiach.
Bol prekvapený, že jeho staré bradavice odpadli už po troch až štyroch dňoch
perorálneho užívania a potierania liekom CDSplus®. So svojím Ukrajincom si
to všimol: Čím je telo čistejšie, tým intenzívnejšie môže Ukrajinec pracovať (až
500-krát!).
 
Podľa Dr. Nowického sa po účinnom počiatočnom podaní Ukrajiny bohužiaľ
pri ďalších podaniach účinok znižuje v dôsledku rozpadových produktov,
ktoré vznikajú. Z tohto dôvodu teraz skombinoval svoj ukrajinský protokol s
podávaním CDSplus®.
 
Najprv pacient dostane 5 dní Ukrajinu, potom 5 dní 20 ml/deň CDSplus® s
perorálnym protokolom CDS-1000. Potom pacient dostáva 10 dní Ukrajinu a
ďalších 10 dní Ukrajinu s vysokou dávkou vitamínu C. Následne sa počas
prestávky v liečbe Ukrajinou užíva protokol CDS-1000 s 20 ml CDSplus®
denne počas 20 dní. Potom sa strieda 20 dní podávania Ukrajiny s 20 dňami



podávania CDSplus®. Poznámka: Ukrajinec je v súčasnosti dostupný len u
neho vo Viedni a len na účely lekárskej štúdie.
 
Dr. Dietrich Klinghardt, medzinárodne uznávaný alternatívny lekár s
klinikami v USA a Nemecku, bol prekvapený vysokou čistotou (bezprostredne
po aktivácii neobsahuje sto percent chlóru) CDSplus®. Herxheimerova
reakcia vysvetľuje len niekoľko prípadov indispozície po požití roztokov oxidu
chloričitého. Podiely čistého chlóru v aktivovanom MMS a destilovanom CDS
a s tým spojená možná tvorba chlorečnanov by mohli byť skôr spoľahlivým
vysvetlením. S týmto čistým produktom sú teraz možné oveľa vyššie dávky
bez známych vedľajších účinkov. Dr. Klinghardt je jedným z prvých
celosvetovo známych a renomovaných alternatívnych lekárov, ktorí do svojich
liečebných postupov pevne začlenili aplikáciu MMS/CDS, najmä klystíry.
 

1.6.8 MMS pre krízovú pripravenosť
 
Existuje mnoho dôvodov, prečo môže vzniknúť krízová situácia aj v srdci
Európy: pandémia, ktorá sa v súčasnosti zámerne podnecuje, údajná
teroristická hrozba, prírodné katastrofy, kolaps meny, občianska vojna, zmeny
slnečnej aktivity alebo klímy.
 
V prípade krízy sa najprv často stane, že na neurčitý čas vypadne elektrina.
Mnohí Ukrajinci by vám o tom mohli niečo povedať. Málokto vie, aký je
skutočný rozsah tejto skutočnosti v rozmaznanej Európe. Bez elektriny
nefungujú čerpadlá a voda nemá tlak. Na prízemí síce ešte určitý čas tečie voda
z kohútika, ale všetky poschodia nad ním si ju musia zaobstarať inde.
 
Okrem toho podľa krízovej štúdie ani dve percentá čerpacích staníc v
Nemecku nemajú núdzový generátor, čo znamená, že už nie je možné čerpať
ani dopĺňať palivo. V nasledujúcich dňoch to znamená, že nákladné autá už
nemôžu do mesta privážať potraviny a nápoje a odpadky sa povaľujú v okolí.
 
Ľudia zvyčajne vydržia 30 dní bez jedla, ale nie tri dni bez pitia. Teraz je
potrebné zhromažďovať dažďovú vodu alebo brať vodu z blízkej rieky alebo
rybníka a uskladňovať ju. V uskladnenej vode sa však po niekoľkých dňoch
začnú tvoriť riasy a klíčiť a vytvárať nebezpečné biofilmy. Konzumácia by
potom bola bez varenia životu nebezpečná.
 



V tomto prípade je mobilná súprava MMS veľmi užitočná na sterilizáciu vody
zo zdrojov neznámej čistoty a na jej bezpečné skladovanie. Keďže však
nedostatok vody obmedzuje aj osobnú hygienu a čistenie kuchyne, hrozia
choroby z nedostatočnej hygieny. Aj tu môže byť veľmi užitočná prevencia,
napríklad odplynenie bytu (pozri tipy MMS) alebo postrek tela či predmetov
sprejom MMS.
 
Ak v prípade dlhšie trvajúcej krízy musíte opustiť byt, nepomôžu vám už
žiadne stacionárne vodné filtre, ktoré fungujú len na tlak vody, ale naše dve
ľahko prenosné fľaštičky MMS. Nemusíte byť teda zástancom alebo aktívnym
používateľom orálnych aplikácií MMS, aby ste rozumne používali produkty na
úpravu pitnej vody.
 
Na kvalitu pitnej vody z vodovodu sa nemôžete stopercentne spoliehať ani v
normálnejších časoch, ako je uvedené vyššie. Žiaľ, koncom roka 2013 boli vo
Warsteine stovky chorých a nakoniec najmenej traja ľudia zomreli v dôsledku
legionelly v pitnej vode. Odpadové vody z pivovaru boli silne kontaminované
baktériami a následná čistička odpadových vôd ich nedokázala úplne vyčistiť.
 
Záver: Podľa mňa patrí sada MMS do každej domácnosti už len kvôli
pripravenosti na krízu. Je lacný, odolný, zaberá málo miesta a je multifunkčný,
podobne ako švajčiarsky armádny nôž.



1.6.9 Zdroje produktov pitnej vody
 
Výrobky s obsahom oxidu chloričitého sú celosvetovo schválené okrem iného
na dezinfekciu pitnej vody a sú legálne dostupné na trhu.
 
Nežiadajte však poskytovateľov o aplikačné protokoly MMS podľa Jima
Humblea!
 
Tie z právnych dôvodov nesmú a nebudú poskytovať žiadne informácie o
tejto skutočnosti. To isté platí pre dodávateľov chlórnanu vápenatého (MMS2)
ako čistiaceho prostriedku do bazénov. Tento "iný typ" aplikácie ako liek nie je
schválený a takéto samoliečby sa vždy vykonávajú na vlastnú zodpovednosť.
 
Ako je opísané v kapitole MMS na prevenciu kríz a v MMS tipoch ďalej, podľa
mňa MMS patrí do každej domácnosti, aj keď nechcete robiť zdravotné
aplikácie podľa Jima Humblea.
 
Keďže mnohé žiadosti o zdroje dodávok výrobkov s obsahom oxidu
chloričitého prichádzajú z mnohých krajín, v ktorých existujú lokálne rôzni
výrobcovia, dodávatelia, zloženie a kvalita, a keďže nie sme schopní ich všetky
neustále testovať, oznamujeme nasledujúci zdroj dodávok výrobkov na pitnú
vodu značky AQUARIUS pro life:
 

www.aquarius-prolife.com
 
Výrobky sú vyrábané úplne v súlade s prísnou nemeckou vyhláškou o pitnej
vode, spĺňajú najnovšie receptúry a vývojové stupne (vrátane CDSplus®), sú
bezpečne zabalené a dodávajú sa s návodmi v jedenástich jazykoch. Okrem
toho je možné internetový obchod ovládať vo viac ako jedenástich jazykoch a
predovšetkým dodáva do celého sveta. 

Poznáme kvalitu týchto výrobkov. Určite existujú aj iné zdroje so
slušnou kvalitou a podobným pomenovaním, ale nemáme s nimi žiadne
skúsenosti a nekomentujeme ich. Vždy by sa mali dodržiavať
informácie o výrobku a karty bezpečnostných údajov príslušných
výrobcov. Všimnite si tiež upozornenia týkajúce sa zastaraných
produktov a prípravkov v časti Dôležité upozornenia nižšie!



1.6.10 Dôležité upozornenia
 
Mnohí používatelia neustále kladú otázky, ktoré naznačujú, že niečo
nepochopili alebo urobili zle. Preto uvádzame niekoľko dôležitých
upozornení.
 
Nepoužívajte komponenty MMS a CDSplus® samostatne
Nikdy nepoužívajte jednu zo zložiek samostatne s dvojzložkovými produktmi
(napríklad s klasickým MMS alebo CDSplus®)! Nikdy tiež neprehĺtajte
aktivačnú tabletu CDSplus®. Slúži výlučne na aktiváciu špeciálnej tekutej
zložky dodávanej s výrobkom. Táto tekutá zložka nie je čistá voda!
 
Výrobky s vyššou koncentráciou ako 3 000 ppm alebo 0,3 percenta
Niektorí dodávatelia ponúkajú roztoky CDS s koncentráciou nad 0,3 % alebo
3 000 ppm. Pri výrazne vyšších koncentráciách môže koncentrácia plynu nad
hladinou kvapaliny vo fľaši dosiahnuť výbušné hodnoty. Okrem toho pri
prechode na aplikačné protokoly s koncentráciou 3 000 ppm sa ľahko stane,
že sa pomýlite a aplikujete príliš málo alebo príliš veľa.
 
Produkty CDS/CDL, ktoré nie sú pH neutrálne pri 3 000 ppm
Mnohé z týchto produktov inzerovaných s CDS alebo CDL nie sú pH
neutrálne pri koncentrácii 3 000 ppm, a tak si vlastne kupujete len niekoľko
kvapiek veľmi drahého aktivovaného konvenčného MMS. Podľa definície Dr.
Andreasa Kalckera je hlavnou vlastnosťou CDS pH neutralita roztoku
oxidu chloričitého pri koncentrácii približne 3 000 ppm.
 
Nevyrábajte destilát CDS sami!
Prosím, nikdy si sami nevyrábajte destilát CDS podľa filmov Andreasa
Kalckera na YouTube. Už len výber nesprávneho materiálu rúrok môže
spôsobiť ich zlepenie. Tým sa vytvára čoraz väčší tlak, ktorý môže spôsobiť
prasknutie ciev. Iné metódy destilácie (napríklad chladničková metóda s
plavákovým sklom) produkujú len slabú koncentráciu 300 ppm a potom
musíte všetky protokoly prepočítať znova.
 
Aktivujte naraz maximálne 30 kvapiek MMS
Nikdy neaktivujte viac ako 30 kvapiek klasickej MMS. Ak ich potrebujete viac,
napríklad na sterilizáciu veľkej nádrže na dažďovú vodu, aktivujte maximálne
30 kvapiek a pridajte ich do vody, ktorá sa má sterilizovať. Potom aktivujte
ďalších 30 kvapiek a pridajte ich do vody a tak ďalej. S množstvom viac ako 30



kvapiek pracujte vždy v dobre vetraných miestnostiach. Je lepšie a
bezpečnejšie dosiahnuť cieľ postupne, ako aktivovať všetko naraz.
 
V prípade rozliatia vždy zrieďte vodou
Ak by ste rozsypali klasický aktivovaný MMS, vždy ho opláchnite a vyčistite
veľkým množstvom čistej vody, pretože má kyslé pH. To isté platí v menšej
miere pre riešenia CDS/CDSplus®. CDS/ CDSplus® je pH neutrálny, ale
oxid chloričitý by mohol mať mierne oxidačný, a teda odfarbujúci účinok na
tkaniny a povrchy.
 
Iné postupy a formulácie
Existuje mnoho ďalších postupov na výrobu oxidu chloričitého, najmä z
dvoch čisto suchých zložiek. Pokiaľ však viem, v Nemecku sú schválené na iné
technické aplikácie a nie na úpravu pitnej vody.
 
Nepoužívajte priemyselné veľkosti nádob
Aby ste mohli používať výrobky s obsahom oxidu chloričitého v
priemyselných nádobách, mali by ste absolvovať rozsiahle školenie o
zaobchádzaní s oxidom chloričitým. Riziko výbuchu alebo udusenia v
dôsledku cyanózy je pri týchto veľkých množstvách účinnej látky jednoducho
veľmi reálne. Úspora nákladov nie je taká veľká, aby bolo potrebné
podstupovať takéto riziko.
 
DMSO prináša všetko do hĺbky a odfarbuje oblečenie
Aj pri manipulácii s účinnou látkou DMSO (dimetylsulfoxidtreba postupovať
opatrne. DMSO je silné organické rozpúšťadlo, čo znamená, že odfarbuje
mnohé látky. Vždy, keď sa DMSO rozleje, treba ho absorbovať alebo zmyť
veľkým množstvom vody. DMSO môže rozpúšťať gumu (napríklad gumené
rukavice), ale nie je korozívny. DMSO vnáša do hlbších tkanív nielen oxid
chloričitý, ale všetko vrátane nečistôt. Preto v oblasti aplikácie vždy pracujte
čisto. V kapitole 1.7.3 sa o tom dozviete viac.



1.7 Ďalšie pomôcky

1.7.1 MMS2 - chlórnan vápenatý
 
Na rozšírenie možností použitia pri závažných ochoreniach, pri ktorých
MMS1, t. j. chloritan sodný a aktivačná kyselina, alebo roztoky CDS
nepomáhali alebo nepomáhali dostatočne, Jim Humble odporučil MMS2.
MMS2 je tiež založený na chemickej látke, ktorá je schválená na sterilizáciu
pitnej vody. Chlórnan vápenatý sa užíva vo forme granúl v kapsule.
Aktivátorom je v tomto prípade voda. Takto sa v tele tvorí kyselina
hypochlórová (hypochlórová).
 
Imunitný systém tela normálne využíva túto kyselinu chlórovú na ničenie
baktérií. Biele krvinky obklopia patogénny zárodok a potom ho pomocou tejto
kyseliny rozložia. Teória hovorí, že chronicky chorí ľudia produkujú príliš
málo tejto kyseliny, napríklad preto, že im došli východiskové suroviny. Istý
odborný lekár totiž Dr. Andreasovi Kalckerovi oznámil, že ľudia, ktorí majú
nedostatok myeloperoxidázy (MPO) v krvi, majú takúto slabinu pri zabíjaní
dostatočného množstva mikróbov. Určite by sa to malo ďalej skúmať.
 
Protokol o príjme kapsúl MMS2
Jim Humble odporúča užívať denne až 4 x 1 kapsulu, z ktorých každá
obsahuje 400 mg chlórnanu vápenatého, a každú zapiť 2 až 3 veľkými
pohármi vody. V ideálnom prípade by sa mal použiť protokol MMS-2000. Tu
je striedavé užívanie kapsúl začlenené do protokolu MMS-1000-/CDS-1000,
takže sa raz užije MMS1/CDS a v nasledujúcej hodine MMS2-kapsuly. Dr.
Oswald odporúča užívať oveľa nižšie dávky na jednu kapsulu.
 
UPOZORNENIE: Neužívajte poškodené kapsuly! V prípade kontaktu
s granulami všetko dôkladne umyte veľkým množstvom vody!
 
Ak sa kapsula pri prehĺtaní rozlomí alebo ak sa po užití kapsuly necítite dobre,
vždy by ste mali vypiť viac vody. Najlepšie tu pomáha riedenie!
 
Ja sám som musel vždy po 20 až 30 minútach po užití kapsule častejšie grgnúť
a šíriť zápach, akoby som pri plávaní vypil celý bazén. Mnohí účastníci
seminára to tiež uvádzali; je to však skôr zábavné ako nepríjemné alebo
nebezpečné. Niekoľkým sa urobilo mierne nevoľno, ale to sa rýchlo napravilo



ďalším veľkým pohárom vody. Doteraz neboli hlásené žiadne iné vedľajšie
účinky.
 
Skúsenosti s MMS2
Všetky naše znalosti o MMS sú v konečnom dôsledku založené na
kondenzovaných skúsenostiach používateľov a ich spätnej väzbe. S MMS2
máme približne 100 až 200-krát menej skúseností ako s MMS1. Neužíva sa pri
každodenných banálnych infekciách, ale pri život ohrozujúcich ochoreniach.
 
Napriek tomu sú správy o skúsenostiach, ktoré mi boli oznámené, veľmi
sľubné, najmä v prípade ťažkých ochorení, pri ktorých konvenčná medicína
jednoducho nedokázala diagnostikovať známu chorobu. Poznám dvoch
používateľov, ktorí dokázali zastaviť ďalší priebeh svojej choroby a kde sa
dokonca začalo uzdravovanie. Okrem toho poznám používateľa, ktorý už
niekoľko mesiacov užíva MMS2 na roztrúsenú rakovinu prostaty, cíti sa s ním
oveľa lepšie a z veľkej časti prestal užívať konvenčné lieky.
 
Istá pani z Berlína mala takmer všetky parazity od borélií cez trichomonády až
po morgellony a bola veľmi chorá. Po podaní MMS1 a MMS2 sa jej stav
neustále zlepšoval. Ešte to úplne nezvládla, ale hovorí, že bez MMS2 by sotva
prežila deň.
 
Je zaujímavé, že dostávam veľa správ s úspechmi u koní. V tomto prípade
napríklad majitelia rozpustili obsah kapsúl vo veľkom množstve vody a dali ho
zvieraťu vypiť. Zotavilo sa z veľmi silnej infekcie, hoci veterinár po jeho
márnych opatreniach odporúčal uspať ho. Aj pri bežnej laminitíde (aseptický
zápal kopytnej kôry) sa dosiahli výrazné úspechy, ak sa kopytá umiestnili do
vedra s malým množstvom rozpusteného granulátu MMS2.
 
Zdroje dodávok/trvanlivosť
Zdrojov dodávok kapsúl s chlórnanom vápenatým je čoraz menej, pretože
zákonné požiadavky vyžadujú, aby bol v spoločnosti, ktorá výrobok ponúka,
vyškolený bezpečnostný pracovník. Okrem toho má MMS2 len obmedzenú
trvanlivosť, pretože kapsuly sa rýchlo rozpadajú a drobia v dôsledku
oxidačného obsahu.
 
Zdroje dodávok:
pozri na www.mms-seminar.com v časti Zdroje zásobovania.
 
Niečo úplne iné...



Ak by som mal bazén alebo cisternu na dažďovú vodu alebo vlastnú studňu,
ktorá je vždy naklíčená a obsahuje riasy, potom by som si kúpil chlórnan
vápenatý vo forme granúl v malom vedierku. Podľa môjho názoru má podľa
môjho internetového prieskumu najlepšiu kvalitu výrobok melchlorit 70/G
(napríklad na www.melkam.de). Nezabudnite uviesť, že je určený len pre
vašu nádrž na dažďovú vodu. Jeden kilogram stojí len asi 10 €, ale náklady
na dopravu chemikálií sú o niečo vyššie! U iných dodávateľov sa v laboratóriu
nameralo až 15 % nerozpustných zložiek. Tento výrobok z Japonska obsahuje
iba 1,6 %, a preto je pravdepodobne najčistejší a najbezpečnejší na trhu. Ak si
potom kúpite želatínu alebo ešte lepšie celulózové prázdne kapsule veľkosti 0
napríklad na eBay, môžete si čerstvo naplniť vlastné dezinfekčné guľôčky.
Príjemné na tom je, že môžete začať dávkovanie so štvrtinovými alebo
polovičnými kapsulami, v závislosti od vašich potrieb, a vyrobiť len toľko
kapsúl, koľko potrebujete.
 
UPOZORNENIE: Pri manipulácii s chlórnanom vápenatým a jeho
spracovaní treba nosiť ochranné okuliare a rukavice a miestnosť treba
dobre vetrať. Plyny z takého malého vedra granúl môžu dráždiť oči a
dýchacie cesty. Konajte na vlastnú zodpovednosť a na vlastné riziko a riaďte
sa príslušnou kartou bezpečnostných údajov výrobku!
 
... Tiež neviem, prečo som prišiel s touto témou až teraz.



1.7.2 Náhrada MMS2 na báze chlórnanu sodného
 
Nedávno bol ako náhrada MMS2 k dispozícii slabý (< 1 %) roztok chlórnanu
sodného. Aj ten nakoniec vytvorí v tele kyselinu chlórovú, podobne ako
MMS2 na báze chlórnanu vápenatého. Tento roztok sa dávkuje v kvapkách
namiesto kapsúl známych z MMS2. Aj tu je voda aktivátorom.
 
WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a spolu s ňou mnohé zdravotnícke
orgány na celom svete odporúčajú v prípade kontaminácie vírusom ebola
dezinfekciu 5,25 % roztokom chlórnanu sodného (izby, postele, oblečenie
atď.). Je zaujímavé, že chlórnan sodný je príbuzný MMS2 (chlórnanu
vápenatému), ktorý sa tiež používa na dezinfekciu pitnej vody.
 
Ak už teda chlórnan sodný dôkladne ničí vírus ebola, potom oxid chloričitý,
ktorý je 15-krát účinnejší (§ 11 vyhlášky o pitnej vode, 2001), to dokáže ešte
viac. Oxid chloričitý s redoxným potenciálom 0,95 V však určite nemôže
poškodiť zdravé telesné bunky s bunkovým napätím 1,4 V, zatiaľ čo Na
triumhypochlorit s napätím 1,49 V by mohol; ale aj tu určite záleží na
koncentráciách.
 
Tiež som si zaobstaral fľaštičku, ale ešte som ju nevyskúšal kvôli nedostatku
času. Keďže mi chýbajú vlastné skúsenosti a dostatočne veľká skúsenostná
základňa používateľov, nemôžem a ani nechcem vydávať odporúčania.
Predpokladám, že vzhľadom na oveľa nižšiu koncentráciu účinnej látky ako v
kapsuliach MMS2 je možné použiť viac tohto roztoku (napríklad 2 x 10
kvapiek ráno a večer). Ale zostanem naladený!
 
Toto riešenie sa neujalo.



1.7.3 Aktívny zosilňovač DMSO
 
DMSO (dimetylsulfoxid) je prírodná zlúčenina, organické rozpúšťadlo, ktoré
je číre a mierne zapácha po cesnaku. DMSO vzniká pri rozvlákňovaní dreva
stromov. Tento prírodný DMSO je však príliš kontaminovaný chemikáliami,
ktorých odstránenie by bolo príliš nákladné. Preto sa DMSO vždy vyrába
umelo. Chemická štruktúra a účinok sú však úplne identické s prírodou.
DMSO je výnimočný a fascinujúci už svojimi fyzikálnymi a chemickými
vlastnosťami.
 
Tie však jednoznačne prevyšujú jeho rozmanité biochemické vlastnosti a
spôsoby účinku. Úžasne kombinuje účinky mnohých jednotlivých liekov a
liečiv v jednom roztoku.
 
Predovšetkým je DMSO asi päťkrát menej toxický ako kuchynská soľ, a preto
je veľmi bezpečným liečivom. Jedinými známymi vedľajšími účinkami sú
začervenanie a podráždenie pokožky, ktoré sú však vždy dočasné. Veľmi
zriedkavo sa môže vyskytnúť intolerancia na DMSO, ktorú možno vylúčiť
jednoduchým testom pred každou aplikáciou. Na tento účel si na ruku naneste
niekoľko kvapiek DMSO a počkajte dve až tri hodiny. Iba v prípade jasnej
bolesti pečene alebo kožných reakcií sa neodporúča pokračovať v používaní
DMSO. DMSO sa môže aplikovať zvonka aj zvnútra.
 
Počas procesu rozkladu v tele sa medzitým vytvára aj MSM
(metylsulfonylmetán), známy ako doplnok stravy. Pravdepodobne práve táto
metylovaná zložka síry je taká prospešná pre mnohé terapeutické aplikácie.
 
Vlastnosti DMSO
DMSO preniká do živého tkaniva rýchlo a hlboko bez toho, aby ho poškodil.
Preto sa okrem iného používa pri kryokonzervácii. Bunky sú zmrazené bez
toho, aby praskli, vďaka expanzii vody v bunkách, ktorá sa zmenila na ľad. Z
tohto dôvodu sa orgány určené na transplantáciu často umiestňujú do
roztokov DMSO. Okrem toho sa používa v masti ako transportné činidlo a
zosilňovač účinnej látky.
 
UPOZORNENIE: Keďže pri DMSO sa do tela dostávajú vždy aj tie
najmenšie nečistoty, treba uprednostniť najčistejšiu kvalitu v kvalite Ph. Mnohí
dodávatelia sa navzájom predbiehali v percentuálnych špecifikáciách čistoty a



zároveň sa navzájom podhodnocovali v cene. Tu sa odporúča maximálna
opatrnosť a uprednostniť značkové výrobky.



Tu je čiastočný zoznam účinkov DMSO:
 

- Rýchlo preniká do živého tkaniva bez poškodenia
- prenáša ďalšie látky hlboko do tkaniva
- analgetikum (rýchlejšie a s menšími vedľajšími účinkami ako aspirín)
- dekongestant
- protizápalový
- germicídne
- urýchľuje hojenie rán
- vnáša poriadok do tkaniva (pozri tipy MMS v časti roztok na jazvy)
- neutralizuje voľné radikály
- zvyšuje priepustnosť
  buniek a umožňuje lepšiu detoxikáciu buniek
- zmierňuje alergické reakcie
- dehydratácia
- uvoľnenie svalov
- môže tiež takmer úplne odstrániť staré zjazvené tkanivo

 
Ukázalo sa, že je výborný pri sklerodermii, popáleninách, zápalových a
bolestivých stavoch, športových zraneniach, ako sú modriny a hematómy,
artritíde a reumatoidnej artritíde, infekciách prínosových dutín, intersticiálnej
cystitíde, herpese a pásovom opare, skleróze multiplex, systémovom lupus
erythematosus, sarkoidóze, tyreoiditíde, ulceróznej kolitíde, lepre, rakovine a
ďalších chorobných stavoch.
 
DMSO je známy už takmer 150 rokov, jeho terapeutické účinky sa skúmajú
viac ako 60 rokov a človek by si myslel, že s viac ako 40 000 štúdiami a
odbornými článkami je dostatočne známy a uznávaný. Napriek tomu je jeho
oficiálne schválenie ako lieku stále obmedzené na niekoľko ochorení (liečba
intersticiálnej cystitídy, bolestivého zápalu močového mechúra). Okrem toho
všade na svete, kde sa na liečbu rakoviny používa rádioterapia, musí byť
DMSO k dispozícii ako pohotovostný liek. Môže sa totiž použiť na rýchle
zmiernenie a účinnú liečbu radiačného poškodenia kože a tkanív.
 
Podľa Jima Humblea je DMSO v aplikáciách MMS/CDS rád videnou
pomôckou. Na jednej strane 1 až 2 kvapky DMSO môžu viazať malé
množstvá nežiaduceho čistého chlóru po aktivácii klasického MMS a na druhej
strane je to dôležitý zosilňovač účinku. Môže sa používať pri vonkajšom aj
vnútornom ošetrení oxidom chloričitým.
 



V tomto procese DMSO rýchlo privádza oxid chloričitý do hlbších tkanív, kde
môže začať pôsobiť alebo sa vstrebať krvným obehom a rozvádzať po celom
tele. Pri ústnej vode MMS-/CDS je to veľmi zreteľne vidieť. Zatiaľ čo čistá
aplikácia MMS/CDS dezinfikuje len povrch ústnej sliznice, jazyka a zubov,
pridaním DMSO možno účinne liečiť aj hlbšie ležiace zápaly ďasien, čeľustnej
kosti a koreňov zubov. Perorálne aplikácie MMS alebo CDS sa tiež výrazne
zintenzívňujú kombináciou s DMSO.
 
DMSO sa však môže pridať až po úplnej aktivácii klasického MMS (teda
zmiešať kvapky v pomere 1:1, počkať 45 sekúnd a pridať vodu) a vždy len
bezprostredne pred samotnou aplikáciou. Ak si napríklad ráno pripravíte fľašu
s 1 litrom vody s aktivovaným MMS, nesmie sa do nej pridať DMSO. Ale
vždy, keď si človek naleje porciu, mal by ju pridať krátko pred príjmom.
Krátkodobo sa oxid chloričitý a DMSO navzájom podporujú, ale dlhodobo
pôsobia zmiešané skôr kontraproduktívne. Spravidla by sa malo pridať vždy
presne toľko kvapiek DMSO, koľko kvapiek MMS bolo aktivovaných.
 
Úžasných možností DMSO sa tu môžeme dotknúť len povrchne. Ak sa
chcete dozvedieť viac, nevyhnete sa príručke DMSO od Dr. Hartmuta
Fischera.
 
Pozor: DMSO sa stáva kryštalickým a pevným pri teplote nižšej ako 18
stupňov. Môže sa teda stať, že v zime dostanete fľašu s tvrdým obsahom.
Ohrejte ho v teplej vode (nie v mikrovlnnej rúre!) a potom ho skladujte pri
izbovej teplote (nie v chladničke!).
 
Všetky vonkajšie ošetrenia s DMSO by sa mali vykonávať s roztokom DMSO
zriedeným na približne 70 % (7 dielov 99,9 % DMSO a 3 diely vody).
Ošetrovaná oblasť musí byť čistá a nesmie byť zakrytá, kým sa roztok úplne
nevstrebe. DMSO môže rozpúšťať farbivo z textílií a tiež ho vnášať do
tkaniny. Rovnako by sa do kontaktu s DMSO nemali dostávať žiadne gumené
výrobky, napríklad gumené rukavice, pretože rozpúšťa aj gumu a jej zložky
prenáša do pokožky.
 
Zdroje dodávok:
pozri na www.mms-seminar.com v časti Zdroje zásobovania.
 
Fakty:
- Kniha DMSO Manual, Dr. Hartmut Fischer
- Prednáška DMSO, Dr. Hartmut Fischer



- Kniha DMSO - prírodný liečiteľ, angl. preklad. Dr. Morton Walker
- DMSO - nepochopený zázračný liek? , Nexus Magazine
- Toxicita oxidu chloričitého



1.7.4 Zeolit a bentonit
 
V súvislosti s protokolmi MMS podľa Jima Humblea sa často používajú ďalšie
podporné pomocné látky. Zeolit a bentonit môžu vďaka svojej mikroporéznej
štruktúre a elektrickému náboju absorbovať a zadržiavať veľké množstvo
iných látok. Tieto vlastnosti sa tu využívajú na viazanie a odstraňovanie
ťažkých kovov a iných toxínov z prostredia. V spolupráci s alternatívnym
lekárom Ekkehardom Sirianom Schellerom som vyvinul optimálnu zmes
oboch látok, ktorá výrazne zvyšuje ich individuálne účinky.
 
Na jednej strane je veľkosť zrna taká jemná, že sa maximalizuje účinný
povrch. Na druhej strane však nie sú zahrnuté žiadne nanočastice! Takto
vznikol GAIAgold®. Ten bol navyše infopaticky informovaný a
energetizovaný podľa alternatívneho lekára Ekkeharda Siriana Schellera
(odovzdávanie informácií pre celostnú autokorekciu narušených a
podráždených systémov).
 
Ráno a večer pridajte 1 čajovú lyžičku prášku do pohára vody, premiešajte a
roztok vypite. Používať by sa mala len plastová alebo drevená lyžica, pretože
kov negatívne ovplyvňuje elektrický náboj, a tým aj schopnosť viazania týchto
práškov.
 
Ráno a večer môžete vypiť pohár rozpusteného "piesku" alebo "sopečného
popola". Vedľajšie účinky, áno, dokonca ani predávkovanie tu nie je známe. V
poslednom čase sú k dispozícii aj GAIAgold® CAPS vo vegánskych
kapsulách. Tu postačujú 3 až 4 kapsuly na dávku.
 
Obe látky a ich mnohé možnosti použitia sú podrobne opísané v druhej knihe
Back2Balance.
 
* právne upozornenie:
GAIAgold® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AQUARIUS pro
life Limited (www. aquarius-prolife.com).



1.8 Protokoly externých aplikácií MMS
 

1.8.1 Výplachy úst
 
Ústna dutina je pravdepodobne najviac kontaminovaným miestom v celom
tele, pretože je v neustálom kontakte s potravinami, teplom a vlhkosťou.
Určitú formu zápalu srdcového svalu pripisuje ortodoxná medicína aj
špecifickému zárodku z ústnej dutiny. Jim Humble tvrdí, že existujú stovky
chorôb, ktoré majú pôvod v ústach a zuboch. Z tohto dôvodu odporúča tri až
štyri výplachy úst MMS týždenne ako preventívne opatrenie.
 
S MMS:
Vezmite 6 aktivovaných kvapiek MMS a po aktivácii naplňte pohár do
polovice vodou (150 ml).
 
So systémom CDS/ CDSplus®:
Pomocou dávkovacej pipety pridajte približne 2-3 ml CDS alebo CDSplus®
do pohára vody (150 ml).
 
Po jednom dúšku kloktajte a vyplachujte ústa až 3 minúty. Nechajte
roztokpresýpať medzi zubami. Zubnú kefku môžete používať aj bez pasty a
zároveň si masírovať ďasná a podnebie. Zlý dych a povrchové zárodky sa
odstránia rýchlo a dôkladne. Veľmi spoľahlivo pôsobí aj proti zápalu ďasien a
krvácaniu.pripraveného aktivovaného roztoku pridať niekoľko kvapiek (alebo
toľko kvapiek ako MMS) organického zosilňovača DMSO (dimetylsulfoxid).
 
DMSO vnáša MMS do hĺbky 2 cm do tkaniva. Pomocou nej možno úspešne
liečiť aj zápaly koreňov zubov tromi až štyrmi výplachmi denne v priebehu
jedného až dvoch dní. Kto si veľmi často robí ústne výplachy, mal by prejsť z
MMS na CDS/CDSplus®, pretože príliš veľa kyseliny môže z dlhodobého
hľadiska napadnúť zubnú sklovinu.
 

1.8.2 Kúpele na nohy a plné kúpele
 
MMS sa výborne hodí ako prísada do kúpeľov nôh a celkových kúpeľov. Na
plný kúpeľ aktivujte spočiatku 16, neskôr až 60 aktivovaných kvapiek
MMS (CDS/ CDSplus® by tu bolo príliš zlé a príliš drahé) a vložte ich do



čistej vane naplnenej iba vodou - vždy bez ďalších mydiel alebo prísad do
kúpeľa.
 
Kúpte sa v ňom asi 20 minút pri príjemnej, ale radšej nízkej teplote. Všimnite
si, že pri príliš veľkom teple plynný oxid chloričitý po niekoľkých minútach
úplne unikne a nemôže ďalej pôsobiť.
 
Na kúpele nôh užívajte primerane menšie množstvo (10 až 20 aktivovaných
kvapiek). Pri MMS kúpeľochpomôcť rýchlo zvýšiť toleranciu perorálneho
príjmu MMS u obzvlášť citlivých ľudí.
 

1.8.3 Plynový vak MMS
 
O tejto zaujímavej aplikácii MMS som sa dozvedel od Jima z Do minickej
republiky. Cieľom je dostať oxid chloričitý do krvi a tým do tela a úplne obísť
tráviaci trakt. Táto metóda je vhodná najmä pre ľudí,ktorí MMS/CDS vôbec
neznášajú perorálne alebo ho nemôžu užívať kvôli postupu ochorenia.
Zadovážte si veľké igelitové vrece, v ktorom by ste mohli úplne zmiznúť až
po krk.
 
Ak je to potrebné, zlepte dve veľké vrecia na strane otvárania a na jednej
strane vystrihnite dno. Nemali by ste chodiť do najbližšieho obchodu so
železiarskym tovarom a jednoducho žiadať plastové vrecia, do ktorých sa
zmestí celý človek. Mohli by vás za to zatknúť za ohrozenie ľudstva a tiež by
ste mohli mať divné pohľady.
 
Okrem vrecka potrebujete stredne veľkú sklenenú alebo keramickú misu. V
tejto miske aktivujte 40-60 kvapiek MMS, nepoužívajte na to vodu. CDS a
CDSplus® nefungujú s fumigačnými protokolmi. Umiestnite misku do stredu
otvoreného vreca a teraz si do vreca vlezte vyzlečení tak, aby bola miska medzi
vašimi nohami a nedala sa prevrátiť. Teraz si vytiahnite vrecko až ku krku a
uzavrite ho rukami v dolnej časti krku.
 
V tejto polohe by mala zo zatvoreného vrecka vyčnievať len vaša hlava. Je to
dôležité, pretože vznikajúci plyn by sa mal nachádzať na vašej pokožke, a nie v
pľúcach. Túto aplikáciu však vykonávajte v dobre vetraných miestnostiach.
Snažte sa takto zabalení vydržať približne 10 až 15 minút. Nebojte sa, nebolí
to, nudné státie je tu skutočnou záťažou.
 



Ak s tým máte problémy, môžete do vrecka vložiť stoličku a sadnúť si na ňu.
Potom z vrecka vystúpte, roztok vylejte do umývadla s veľkým množstvom
vody a miestnosť vyvetrajte. Môžete sa potom aj osprchovať, ale čistejšie a
bez baktérií to už naozaj nejde. Plynové vrecko MMS je jednou z
najintenzívnejších aplikácií, ktoré som osobne zažil.
 

1.8.4 Očné, ušné a nosové kvapky
 
Zápaly v očiach (napríklad zápal spojiviek), v ušiach (napríklad zápal stredného
ucha) a v nose alebo prínosových dutinách možno veľmi ľahko a účinne liečiť
pomocou MMS. Najprv si pripravíme zriedený základný roztok, ktorý
môžeme použiť na všetky tri aplikácie.
 
S MMS:
Dajte 2 aktivované kvapky MMS do pohára alebo fľaše s približne 150 ml
vody. MMS sa tu má užívať kvôli svojej kyslosti, ale len v prípade núdze.
 
So systémom CDS/ CDSplus®:
Pridajte 1 až 2 ml CDSplus® do pohára alebo injekčnej liekovky obsahujúcej
približne 20 ml vody, t. j. zrieďte 1:10 alebo viac.
 
V tomto prípade by som vždy uprednostnil pH neutrálny CDS/CDSplus®, pri
ktorom nemôže dôjsť k podráždeniu pokožky alebo slizníc. S týmto
zriedeným roztokom oxidu chloričitého sa môže začať ošetrenie uvedené
nižšie.
 
Očné kvapky
Zakloňte hlavu dozadu a jedným prstom vytvorte spodné viečko do vrecka.
Potom do tohto vrecka nakvapkajte pipetou 1 až 2 kvapky zriedeného
roztoku. Potom zatvorte viečko a pohybujte okom dopredu a dozadu. V
prípade akútneho zápalu sa môže opakovať každú hodinu až dvanásťkrát
denne, ale zvyčajne ste úspešní po tretej aplikácii.
 
Zdá sa, že mierne pálenie hneď na začiatku nepochádza z MMS, ale zo
skutočnosti, že používame vodu bez zachovania obsahu soli v očnej tekutine.
Pri použití 0,9 % izotonického fyziologického roztoku namiesto vody by sa to
malo tiež napraviť. Toto by sa malo spomenúť pre úplnosť, ale nie je to
absolútne nevyhnutné pre liečbu zápalu.
 



Nikdy si nekvapkajte samotnú alebo nezriedenú zložku MMS do oka!
 
Ušné kvapky
Tu je dôležité, aby sa 2 až 4 kvapky vyššie uvedeného zriedeného
základného roztoku dostali k ušnému bubienku, aby sa dostali aj k zápalu za
ním. Najprv ošetrite jedno ucho a zostaňte ležať na boku 1 až 2 minúty,
potom ošetrite druhé ucho, inak roztok z ucha opäť príliš rýchlo vytečie. Pri
akútnom zápale sa môže opakovať každú hodinu až dvanásťkrát denne.
 
Dr. Andreas Kalcker mi dal dobrý tip, keď majú ľudia problém dostať
kvapky k ušnému bubienku. Aktivuje sa približne 6 kvapiek klasického MMS v
pohári, ktorého otvor môže úplne uzavrieť ucho. Teraz sa nedopĺňa voda, ale
hlava sa položí bokom na stojatý pohár tak, aby ucho bolo úplne uzavreté
okrajom pohára, a zostane v tejto polohe približne 1 až 2 minúty. Vznikajúci
plynný oxid chloričitý sa tak môže dostať priamo do ucha bez akejkoľvek
kvapaliny. Aktivovaná látka zostáva v skle a nedostáva sa do kontaktu s
uchom. Ide o lokálne splyňovanie uší, špeciálny variant lokálneho čiastočného
splyňovania častí tela plynným oxidom chloričitým.
 
Nosové kvapky
Pri ošetrovaní čelných a prínosových dutín môžete použiť podstatne viac
kvapiek pH-neutrálneho CDSplus ako pri ošetrovaní očí a uší. Na tento účel si
ľahnite s hlavou prevesenou cez okraj pohovky, aby mohol roztok prúdiť do
pravej čelnej alebo prínosovej dutiny. Po odkvapkaní zostaňte v tejto polohe 1
až 2 minúty a potom sa otočte na ľavý bok. Alternatívne sú v lekárni k
dispozícii aj súpravy na výplach nosa, do ktorých môžete namiesto slanej vody
naliať 1 až 2 ml CDSplus a preplachovať sa ním.
 
Túto aplikáciu môžete v prípade potreby vykonávať aj niekoľkokrát denne. Aj
tu sa zdá, že prípadné mierne pálenie na začiatku súvisí s chýbajúcim obsahom
soli vo vode a nie s MMS/CDS. Pri inhaláciách MMS sa tento roztok
rozprašuje v rozprašovači s pumpičkou a aerosól sa vdychuje spolu so
vzduchom. Tieto aerosólové prípravky MMS dokážu rýchlo riešiť pľúcne a
bronchiálne infekcie.
 



1.8.5 Črevné a vaginálne klystíry
 
Klystír sa všeobecne považuje za nepríjemný, ale má veľmi veľký účinok,
pretože oxid chloričitý sa tu veľmi rýchlo vstrebáva do krvi. Odporúčajú sa
najmä ľuďom, ktorí majú problémy s perorálnym užívaním MMS alebo ak je
infekcia lokalizovaná aj v čreve alebo vagíne. V lekárni sa ponúkajú klystýrové
súpravy z plastu s koncovkami na črevný a vaginálny klystír. Najlepšie je
položiť v kúpeľni na podlahu teplú prikrývku a zavesiť nádobu s vodou z
klystýrovej súpravy na radiátor pomocou háčika približne vo výške pásu.
 
Na zavedenie koncového dielu potrebujete vazelínu (alebo lepšie výrobky bez
obsahu ropy). Voda by mala mať telesnú teplotu, pretože akákoľvek odchýlka
je vnímaná ako nepríjemná a potom nemôžete klystír udržať v tele tak dlho,
ako je potrebné.
 
Pri črevných klystíroch by sa mali najprv vykonať 2 až 3 klystýry len s vodou
(a v prípade potreby s 1 čajovou lyžičkou kuchynskej soli), aby sa črevá
vyprázdnili. Praktickejšie je používať Reprop Clyster®, s ktorým môžete
klystír vykonať napríklad aj v stoji (pozri nižšie).
 
MMS:
Spočiatku 2 aktivované kvapky MMS, neskôr až 12 aktivovaných kvapiek,
v nádobe na vodu klystýrovej súpravy. Dr. Dietrich Klinghardt dokonca
odporúča zvýšiť množstvo až na 20 aktivovaných kvapiek na liter a
nezaznamenal žiadne významné vedľajšie účinky na činnosť čriev.
 
CDS/CDSplus:
Aj tu dávam prednosť pH neutrálnemu CDSplus a do nádoby na vodu
klystýrovej súpravy pridávam spočiatku 1 ml, neskôr až 4 ml CDSplus.
Podľa Dr. Klinghardta a Dr. Andreasa Kalckera je možné dosiahnuť až 10 ml
na liter.
 
Teraz si ľahnite na chrbát, opatrne vložte koncovku a pomaly otvorte ventil.
Keď sa celé množstvo vody dostane do čreva/vagíny, mierne nadvihnite
panvu a v tejto polohe vydržte 1 až 2 minúty. Pri črevnom klystíriu môžete
ležať aj na boku, aby ste dosiahli všetky cievky. Môžete vykonať 2 až 3
klystýry na jeden prechod a 2 až 3 prechody denne. Potom črevo alebo pošvu
opäť vyprázdnite.
 



Zdroje dodávok:
- Reprop® Clyster (lepší klystír ako v nemeckých lekárňach)
pozri na www.mms-seminar.com v časti Zdroje zásobovania.



1.9 Interné protokoly aplikácie MMS
 
Roztoky oxidu chloričitého veľmi silno zapáchajú po chlóre a majú veľmi silnú
chuť. Nanešťastie je to práve účinná látka, a ak sa odstráni vôňa a chuť,
požadovaný účinok zvyčajne zmizne spolu s ňou.
 
V minulosti sa odporúčalo miešať roztok so šťavami, čajmi alebo inými
nápojmi, aby bol príjem znesiteľnejší. Od tohto postupu sa už úplne upustilo,
pretože väčšina džúsov môže mať na roztok oxidu chloričitého oslabujúci
účinok. Všetky súčasné protokoly na vnútorné použitie preto odporúčajú
užívať ho len zriedený s vodou. Túto prekážku musí každý prekonať sám, ak
chce využiť možné účinky. S CDS a CDSplus sú vôňa a chuť oveľa
znesiteľnejšie. V prvom rade to však pravdepodobne súvisí s chýbajúcim
obsahom kyselín v týchto roztokoch. Pri manipulácii s MMS vždy dbajte na
dobré vetranie.
 
UPDATE:
Na perorálne použitie (s účinkom žalúdočnej kyseliny):

1 aktivovaná kvapka MMS zodpovedá približne 1 ml CDS
(pre CDS s približne 0,3 % roztokom oxidu chloričitého, t. j. 3 000 ppm)
 
Ak človek doteraz užíval 3 aktivované kvapky klasického MMS perorálne,
potom je to pri perorálnom užívaní CDS teraz 3 ml, teda trojnásobné
množstvo! (Andreas Kalcker)
 

1.9.1 Protokol MMS-1000/1000+
 
Protokol-1000 na perorálne užívanie je dostatočný vo viac ako 90 % prípadov,
či už na jednorazové základné prečistenie organizmu, na odstránenie ťažkých
kovov, ako preventívne opatrenie alebo v prípade akútnej až ťažkej
infekcie/ochorenia.
 
V prvých knihách o MMS sa odporúčalo málo, ale vysokých jednorazových
dávok denne. Avšak po zistení, že oxid chloričitý zvyčajne nepôsobí v tele
dlhšie ako dve hodiny a potom sa rozkladá, boli tieto odporúčania revidované.
Extrémne vysoké dávky viedli k mnohým neznášanlivostiam a často k
predčasnému ukončeniu samoliečby.
 



Pri modernom protokole Protocol-1000 sa jednotlivé dávky užívajú častejšie
za deň. Tým sa zabezpečí nepretržité preplachovanie tela oxidom chloričitým.
Je to oveľa prijateľnejšie a efektívnejšie ako staré protokoly. Cieľom je užívať
jednorazovú dávku spočiatku 1, neskôr 3 aktivované kvapky denne približne
osemkrát denne.
 
Z praktických dôvodov, aby človek nemusel napríklad na pracovisku každú
hodinu aktivovať svoju zmes pred očami udivených kolegov, sa celá denná
dávka ráno namieša, naplní do tesne uzatvárateľnej sklenenej fľaše s vodou a
pije sa počas celého dňa. Táto kúra by mala trvať najmenej tri až štyri týždne,
pri akútnych ochoreniach aj dlhšie.
 
Protokol MMS-1000
Začnite napríklad s 8 x 1 = 8 aktivovaných kvapiek. Po 45 sekundách aktivácie
pridajte trochu vody a zmes naplňte do uzatvárateľnej sklenenej fľaše s
približne 1 litrom vody. Teraz sa snažte vypiť túto fľašu v približne 8 dávkach
počas dňa. Pokiaľ vám to vyhovuje, zvyšujte počet kvapiek denne, kým
nedosiahnete 3 x 8 = 24 aktivovaných kvapiek, a pokračujte v tomto postupe
tri až štyri týždne.
 
Zdroje dodávok:
pozri www.mms-seminar.com v časti Zdroje zásobovania,
napríklad pre sklenenú fľašu Ikea
 
Protokol MMS-1000+
V prípade veľmi závažných alebo úporných ochorení sa k uvedenej hotovej
aktivovanej zmesi MMS na záver pridá rovnaký počet kvapiek DMSO a
potom sa vypije perorálne. DMSO sa však môže pridávať len do dávky, ktorá
sa má vypiť, a nie hneď ráno do pripravenej fľaše na celý deň! To sa ukázalo
ako veľmi účinné pri herpese alebo hube candida.
 
Okrem tejto očistnej kúry existuje niekoľko ďalších odporúčaní. Do veku 60
rokov sú ako preventívne opatrenie pre zdravých ľudí užitočné 2 jednorazové
dávky týždenne so 6 aktivovanými kvapkami a od 60 rokov 6 aktivovaných
kvapiek denne. Aj počas tehotenstva (po treťom mesiaci) je podľa Dr.
Andreasa Kalckera možná aplikácia MMS v maximálnom množstve 6
aktivovaných kvapiek denne, napríklad namiesto antibiotík.
 
U detí a dospievajúcich je maximálna dávka 1 aktivovaná kvapka MMS na
12 kilogramov telesnej hmotnosti denne. U dojčiat by počiatočná dávka mala



byť maximálne 1/2 aktivovanej kvapky MMS. Ako sa pripravujú polovičné
kvapky? 1 kvapka MMS sa aktivuje 1 kvapkou kyseliny chlorovodíkovej a pridá
sa približne 150 ml vody. Teraz sa používa len polovica tohto roztoku, a teda
polovičná dávka. Tento trik treba používať aj pri silnom riedení pre malé
zvieratá.
 

1.9.2 Protokol CDS-1000 /CDS-101
 
Keďže CDS/CDSplus sa znáša oveľa lepšie, dávka sa môže nastaviť o niečo
vyššia. Začnite s 3 ml a zvyšujte až na 10 ml, ktoré podávajte pomocou
dávkovacej pipety (plastovej striekačky) v 1 litri vody. Mnohí ľudia môžu
začať s 5 alebo 10 ml bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Táto fľaša sa tiež
pije v približne 8 až 14 dávkach v priebehu dňa. Dĺžka aplikácie je tri až štyri
týždne ako pri protokole MMS-1000.
 
Pri život ohrozujúcich stavoch sa môže podať až celková dávka 50 ml
CDS denne.
 
 



1.9.3.Protokol CDS 115 (protokol o horúčke dengue)
 
Tento protokol vyvinuli Karl Wagner, Carla Perez a Dr. Damarys Reyes,
mikrobiológ, z celosvetovej rodiny MMS špeciálne pre vírusové ochorenia, ako
je horúčka dengue. Je dôležité vedieť, že maláriu a horúčku dengue môžu
prenášať komáre. Pri horúčke dengue je pôvodcom vírus a pri malárii parazit.
Zatiaľ čo parazit malárie je usmrtený veľkou šokovou dávkou, vírus potrebuje
niekoľko hodín nepretržitého požitia. V prípade oxidu chloričitého to
našťastie nemá žiadny význam - účinne ničí oba patogény.
 
V protokole CDS 115 sa každých 15 minút pridá 1 ml CDS/CDSplus s
koncentráciou 3 000 ppm do vody a užije sa perorálne. Pri ťažkých
priebehoch môžete pridať 1 kvapku 25 % roztoku chloritanu sodného (zo
súpravy pre klasický MMS) na 1 ml CDS/CDSplus. V starom protokole MMS
pri horúčke dengue sa na začiatku jednorazovo užila dávka 6 a potom sa každú
hodinu užívali 3 aktivované kvapky.



1.9.4 Protokol 5/5-100 (intenzívny protokol)
 
Ako zvýšenie je tu intenzívny protokol 5/5-100 podľa Dr. Andreasa Kalckera.
V tomto protokole sa používa aj posilňovač účinnej látky DMSO
(dimetylsulfoxid) v 70 % koncentrácii.
 
Na tento účel sa 99,9 % DMSO zriedi s vodou v pomere 7:3 (7 dielov DMSO
+ 3 diely vody). Na začiatok užite 5 ml tohto 70 % roztoku DMSO zriedeného
týmto spôsobom so 100 ml vody perorálne ako predbežnú dávku.
 
Potom pridajte 5 ml CDS/CDSplus do približne 100 ml vody a túto časť
vypite. Túto kombináciu pred dávkou DMSO a intenzívnej dávky
CDS/CDSplus opakujte približne každú jednu až dve hodiny, a to až
dvanásťkrát denne. Tak ako pri všetkých protokoloch, v prípade nepríjemných
pocitov alebo nevoľnosti je vhodné znížiť dávku.
 

1.9.5 Protokol 2000 (MMS1 + MMS2)
 
V tomto protokole pre akútne život ohrozujúce ochorenia sa MMS1 kvapky a
MMS2 kapsuly užívajú striedavo počas dňa. MMS1 je naša dobre známa sada
MMS s aktívnou zložkou oxidom chloričitým.
 
Základom MMS2 je východiskový materiál chlórnan vápenatý, ktorý sa
aktiváciou vodou mení na účinnú zložku kyselinu chlórnu. Chlórnan vápenatý
je tiež schválený na dezinfekciu pitnej vody a často sa predáva ako čistič
bazénov.
 
Aplikácie MMS2 už boli podrobne vysvetlené vyššie. Pri MMS1 v podstate
vykonávate bežný protokol MMS-1000, len namiesto toho, aby ste každý
druhýkrát užívali roztok oxidu chloričitého, vypijete kapsulu MMS2 s 2 až 3
veľkými pohármi vody. Jim Humble navrhuje až 4 kapsuly denne, z ktorých
každá obsahuje až 400 mg chlórnanu vápenatého. Toto množstvo treba
považovať za absolútnu hornú hranicu, Dr. Antje Oswald odporúča oveľa
menšie množstvo v kapsuliach. MMS2 a tento protokol boli vyvinuté pre
závažné až život ohrozujúce ochorenia, ako je rakovina.



1.9.6 Protokol 3000 (MMS1 + DMSO externý)
 
Protokol 3000 odporúča Jim Humble takmer na všetky kožné ochorenia, ako
je akné, atletická noha a ekzém. Tento protokol bol pôvodne vyvinutý aj pre
ľudí, ktorí nemohli užívať perorálne MMS.
 
Roztok oxidu chloričitého (20 aktivovaných kvapiek MMS na 50 ml vody) sa
aplikuje na určité časti tela každú hodinu až 10-krát denne a potom sa naň
aplikuje približne 70 % roztok DMSO (7 dielov DMSO + 3 diely vody).
Pritom sa táto kombinácia aplikuje na jednotlivé časti tela striedavo pri
každom použití (ľavá ruka, potom pravá ruka, potom ľavá/pravá noha,
brucho, chrbát a opäť spredu).
 
Oxid chloričitý sa tak pomocou aktívneho posilňovača DMSO dostane hlboko
do tkaniva, do krvného obehu a potom sa dostane všade do telesného koša.
Potom by sa mala každé 3 dni urobiť jednodňová prestávka. Jedným z
dôvodov, prečo sa tento protokol už tak často nepoužíva, je, že v prípade CDS
a CDSplus existujú kompatibilné a pH neutrálne roztoky, ktoré dobre znášajú
aj citlivejšie osoby.
 

1.9.7 Protokol 4000
 
Jednorazové užívanie kapsúl MMS2 niekoľkokrát počas dňa sa niekedy nazýva
aj protokol 4000. Najlepšie je pripraviť si kapsuly s chlórnanom vápenatým
sami. Takto možno určiť množstvo náplne a pomaly ho zvyšovať až na
približne 400 mg na kapsulu. Podrobne je to opísané na inom mieste.
 

1.9.8 Protokol o malárii
 
Je známych päť parazitov, ktoré môžu spôsobiť maláriu (nazývanú aj
močiarna horúčka alebo striedavá horúčka). Najčastejšie ju vyvoláva uštipnutie
komárom Anopheles. Najviac skúseností s liečbou malárie je s klasickým
MMS. Dospelí dostanú 18 a deti 9 aktivovaných kvapiek MMS vo vysokej
jednorazovej dávke na vypitie.
 
Vo veľmi zriedkavých prípadoch je potrebná druhá rovnako vysoká dávka.
Parazity sa tak v tele úplne zlikvidujú vysokou šokovou dávkou. Táto vysoká



jednorazová dávka je pre zdravých ľudí príliš vysoká. Preto je potrebné sa vopred
uistiť, či je prítomná infekcia maláriou. Na tento účel môžete použiť aj rýchle
krvné testy.
 

1.9.9 Klarin protokol 6+6 (liečba šokom)
 
Pri niektorých infekciách, ktoré neohrozujú život, ako je napríklad blížiace sa
prechladnutie, je prvou voľbou Clarov protokol 6+6.
 
Užívajú sa dve dávky po 6 aktivovaných kvapiek MMS v časovom
intervale 2 až 4 hodiny.
 
Najlepšie to funguje večer a pred spaním. Takto môžete pohodlne prespať
prípadnú nevoľnosť. Vďaka tomuto protokolu sa rýchlo a výrazne zastaví
explozívne množenie infekčných zárodkov a imunitný systém rýchlo získava
prevahu. Väčšinou do rána po blížiacej sa zime nič nezostane. Ak to nie je
úplne postačujúce, môžete tento protokol zopakovať nasledujúci deň s 7 + 7
kvapkami, ale nie dlhšie. Potom možno budete musieť prejsť na klasické
protokoly MMS-1000 alebo CDS-1000.
 

1.9.10 Injekcie CDI s oxidom chloričitým IM/IV
 
CDI (injekcia oxidu chloričitého) je určená na intramuskulárnu alebo
intravenóznu injekciu roztoku oxidu chloričitého. Dr. Andreas Kalcker vnáša
plynný oxid chloričitý do zriedenej morskej vody. Preto je pH neutrálne a má
aj správny obsah solí podobný obsahu v krvi. Okrem toho sa zdá, že studená a
jemne filtrovaná morská voda má veľmi povzbudzujúci a liečebný proces
urýchľujúci účinok, ako to na kongrese Spirit of Health 2014 prezentoval
Francisco Coll, manažér spoločnosti Laboratoires Quinton International,
Alicante. Pre cicavce do 80 kg živej hmotnosti odporúča 2 až 5 ml CDI 3
000 ppm v pomere 1:5 s morskou vodou alebo fyziologickým roztokom
na intravenóznu alebo dokonca intramuskulárnu aplikáciu.
 
Na druhej strane Dr. Hartmut Fischer aktivuje kvapky MMS v zvislej injekčnej
striekačke (ihla smeruje nahor), čím sa do pripraveného infúzneho vaku
obsahujúceho 0,9-percentný soľný roztok dostáva iba plynný oxid chloričitý, a
tým sa získava aj pH neutrálny roztok oxidu chloričitého prispôsobený obsahu
soli v ľudskom tele.



 
Upozornenie: Takto získaný roztok sa bežne nepoužíva v čistom stave. Ak
by sa z už hotového roztoku oxidu chloričitého mala pripraviť injekčná
striekačka na intravenózne alebo intramuskulárne podanie, Dr. Fischer
odporúča, aby sa pred ňu pripojil nanofilter s veľkosťou pórov 245 nm. Tým
sa odfiltrujú pyrogénne látky (napríklad prach a suspendované častice), ktoré
by mohli viesť k horúčke a iným podráždeniam organizmu. Obsah striekačky
sa potom vstrekne do nového infúzneho vaku s fyziologickým roztokom.
Tento zriedený roztok sa potom môže podať intravenózne alebo sa z tohto
vaku môže natiahnuť injekčná striekačka na intramuskulárne alebo subkutánne
použitie. Sám som dostal takúto i.v. infúziu CDI bez akýchkoľvek viditeľných
vedľajších účinkov.
 
Pozor:
Infúzie s roztokmi oxidu chloričitého sú vyhradené pre lekárov, alternatívnych
lekárov a inak vyškolený zdravotnícky personál. Vždy by sa mali vykonávať
pod dohľadom! Presné oblasti použitia a výhody a nevýhody takéhoto
ošetrenia oxidom chloričitým u ľudí neboli dostatočne preskúmané, aby bolo
možné poskytnúť spoľahlivé vyhlásenia.
 
V každom prípade infúzia CDS (pod dohľadom Dr. Hartmuta Fischera) mi
neuškodila a teľatá s Dr. Andreasom Kalckerom (kniha CDS/MMS - Heilung
ist möglich) tiež nie. Práve naopak - chovateľ mohol ušetriť obrovské náklady
na očkovanie a antibiotiká pre svoje zvieratá a chovať viac zdravých zvierat až
do porážky.



1.10 Často kladené otázky k MMS - otázky a odpovede
 
Otázka: Aká je trvanlivosť roztoku oxidu chloričitého a ako ju môžem
zistiť?
Oxid chloričitý sa vo vode rozpúšťa ako hnedožltý plyn. Roztok zvyčajne
vyzerá žltkastý. Ak je nádoba otvorená, plyn pomerne rýchlo uniká a zostáva
číry roztok. Čím je teda roztok čírejší, tým menej oxidu chloričitého (ešte)
obsahuje a tým slabší je účinok roztoku. Trvanlivosť môžete predĺžiť
uzavretím nádoby a jej ochladením (napríklad v chladničke). CDS zvyčajne
nemá takú dlhú životnosť ako CDSplus.
 
Otázka: Mám a ochorenie alebo a príznak. Ako mám dávkovať alebo
užívať MMS/CDSplus?
Prepáčte, ale na túto otázku nemôžem, nesmiem a nebudem odpovedať.
Našou filozofiou je poskytnúť každému informácie, ktoré potrebuje, aby sa
mohol sám rozhodnúť a v prípade potreby vykonať alebo nevykonať
samoošetrenie oxidom chloričitým na vlastnú zodpovednosť.
 
Nechceme tu nikomu radiť ani ho odrádzať a už vôbec nechceme za nikoho
rozhodovať. Je to staré myslenie ako v ortodoxnej medicíne: "Vy, lekár,
rozhodujete o tom, čo, kedy a koľko mám užívať. Som len obetný baránok. "
Dokonca aj lekári považujú tento systém za zdrvujúci.
 
Perorálne podávaný oxid chloričitý má veľmi široké spektrum účinku a
zvyčajne sa veľmi dobre znáša. Pokiaľ viem, nikto nikdy neutrpel trvalé
poškodenie. Protokoly MMS-1000 a CDS-1000 sú úplne dostačujúce vo viac
ako 90 percentách prípadov aplikácie od prevencie cez stredne závažné zápaly
až po chronické ochorenia. V prípade potreby sa kombinujú s vonkajšími
aplikáciami, ako sú kúpele a klystír.
 
Pri život ohrozujúcich stavoch, ako je rakovina, mnohí používajú aj protokoly
s 1000 alebo 2000 dávkami, ale často zvyšujú denné dávky CDSplus tri až
päťkrát. Všetky ostatné formuláre a protokoly o príjme sú potrebné len vo
veľmi zriedkavých prípadoch. Napríklad malária je jednou z mála infekčných
chorôb, pri ktorej môžeme patogén eliminovať už za 4 hodiny podaním jednej
vysokej dávky (18 aktivovaných kvapiek pre dospelých a 9 aktivovaných
kvapiek pre deti). Táto otázka nie je otázkou vedomostí, ale zodpovednosti,
konkrétne osobnej zodpovednosti!
 



Otázka: A čo moje "dobré" črevné baktérie?
Ak MMS zabíja všetky baktérie, potom musí útočiť aj na moje dobré črevné
baktérie. Toto je najčastejšia námietka proti perorálnemu užívaniu MMS.
Zhrnuté správy o skúsenostiach však ukazujú, že MMS nepoškodzuje dobrú
črevnú flóru ani pri dlhšom nepretržitom užívaní. Nemáme na to vedecky
dokázané vysvetlenia, ale pravdepodobné a logické modely vysvetlenia:
 
Oxid chloričitý je oxidant. Peroxid vodíka a ozón sú veľmi silné oxidačné
činidlá a môžu zničiť telesné bunky aj dobré baktérie. Ďalším slabším
okysličovadlom je kyslík. Bunky nášho tela a naše dobré črevné baktérie (1,45
V) si dokážu udržať svoje elektróny aj v prostredí kyslíka, silného
okysličovadla. Inak by každý nádych zabil tisíce buniek v našom tele.
 
Oxid chloričitý je oveľa slabší oxidant. Ak teda bunky dokážu úspešne brániť
svoje elektróny proti silnému oxidačnému činidlu, dokážu to ešte lepšie proti
slabšiemu oxidu chloričitému (0,95 V). Táto schopnosť udržať elektróny sa
nazýva aj redoxný potenciál. Je zaujímavé, že väčšina patogénnych zárodkov
(mimochodom, patogénne zárodky sú často anaeróbne a nevyužívajú kyslík)
má nižší redoxný potenciál ako oxid chloričitý, a preto na ne MMS útočí ako
prvý. V aplikačných protokoloch MMS sa zvyčajne odporúčajú len také
koncentrácie, pri ktorých sa zachováva dobrá črevná flóra.
 
Záver: Oxid chloričitý nenapáda bunky tela ani "dobré" baktérie!
 
Otázka: Pri MMS môžem do pohára najprv naliať vodu a potom kvapky
NaClO2 a aktivátor?
Nie! Voda reakciu veľmi spomaľuje! Postupujte presne podľa vyššie
uvedených pokynov! Nikdy nedávajte MMS kvapky do vody - pred pridaním
vody musia 45 sekúnd reagovať samé.
 
Otázka: Koľko vody by som mal užiť pri perorálnej dávke MMS/CDS?
V podstate ide o to isté. Ak sú v pohári 3 aktivované kvapky MMS alebo 1 ml
CDS a vy pohár vypijete, vždy ste prijali rovnaké množstvo oxidu chloričitého.
Ak je v pohári málo vody, napríklad 100 ml, chutí silnejšie. Ak je v pohári veľa
vody, napríklad 250 ml, chutí jemnejšie, ale musíte vypiť viac tekutiny.
 
Otázka: Aký je pomer miešania pre 10 alebo 50 percent kyseliny
citrónovej alebo kyseliny vínnej alebo iných kyselín?
Táto otázka už nie je zodpovedaná, pretože sme sa ustálili len na najlepšie
tolerovanej 4 až 5 percentnej kyseline chlorovodíkovej ako aktivátore. Tu je



pomer vždy 1:1.
 
Otázka: S akými ovocnými šťavami, kávou alebo čajom môžem užívať
MMS/CDS?
Príjem MMS sa zatiaľ odporúča len s čistou pitnou vodou. Dokonca aj do
zdanlivo čistých ovocných štiav sa pridáva umelý vitamín C (väčšinou získaný
z geneticky modifikovanej kukurice) prostredníctvom E-čísiel a označuje sa
ako stabilizátor, aby sa drasticky predĺžila trvanlivosť štiav. Keďže vitamín C a
oxid chloričitý sa navzájom vylučujú, Jim Humble a tiež Dr. Klinghardt
odporúčajú užívať MMS/CDS len s vodou.
 
Tip: Ak je pre vás chuť a vôňa MMS príliš nepríjemná, môžete si pri jeho
užívaní držať nos alebo prejsť na oveľa lepšie znášaný a pH neutrálny
CDSplus.
 
Otázka: Na internete sú návody na neutralizáciu zvyškovej kyseliny v
aktivovanom MMS pomocou hydrogenuhličitanu sodného - mám to
urobiť?
Nie, medzitým sa od nej mnohí opäť vzdialili, pretože môže zhoršiť účinok
MMS. Dr. Oswald tiež odporúča užívať roztok hydrogenuhličitanu sodného
ako antidotum v prípade predávkovania MMS.
 
Otázka: Kedy mám užívať MMS a s ktorými potravinami radšej nie?
Keď sa MMS ešte užíval v malých a vysokých jednorazových dávkach, táto
otázka bola dôležitá pre lepšiu toleranciu. Keďže pri protokole MMS-1000
alebo CDS-1000 sa zatiaľ užívajú oveľa menšie dávky a až osemkrát denne, je
teraz pomerne jedno, či sa užíva pred alebo po jedle.
 
Osemkrát denne na lačný žalúdok by potom bolo možné len pri pôstnej kúre.
Svoju fľašu CDS považujem jednoducho za nápoj. Tiež sa nestresujem tým,
aby som kontroloval každú potravinu, či môže obmedziť účinok MMS. Aj keď
som raz zjedol ananás, účinok jednej z mojich ôsmich dávok denne bol len
trochu oslabený. To všetko nehrá najmenšiu úlohu pri tomto protokole
určenom na štyri až šesť týždňov. Takže v tomto prípade príliš nerozmýšľajte,
ale pokračujte v protokole!
 
Otázka: Môžem sa na chvíľu zastaviť uprostred protokolu 1000?
Áno, keďže ide o očistný program, neohrozíte všetky úspechy ako pri
antibiotikách len preto, že ste museli prestať z osobných alebo pracovných
dôvodov. Pokračujte, keď budete môcť.



 
Otázka: Sú výrobky v sklenených fľašiach lepšie ako v plastových
fľašiach?
Na začiatku hnutia MMS niektorí výrobcovia/poskytovatelia z neznalosti plnili
chloritan sodný a aktivátor do PET fliaš (polyetyléntereftalát), ktoré sa časom
stali krehkými a praskli. Dnes už neviem o žiadnom dodávateľovi v nemecky
hovoriacom svete, ktorý by robil túto chybu. HDPE (polyetylén s vysokou
hustotou) je schválený materiál pre tieto výrobky, a preto väčšina výrobcov
ponúka svoje výrobky aj vo fľašiach z HDPE. Výhodou HDPE fliaš je, že sú
veľmi ľahké a hlavne nerozbitné. To je tiež veľmi užitočné a dôležité pri
zásadách a kyselinách ako zložkách.
 
Dodávatelia so sklenenými fľašami často vytvárajú dojem, že ich výrobky sú
čistejšie alebo zdravšie. Je dôležité vedieť, že roztoky chloritanu sodného a
kyseliny chlorovodíkovej v potravinárskej kvalite sa v chemickom priemysle
vždy vyrábajú, skladujú a dodávajú len v HDPE kanistroch alebo HDPE
sudoch. Plnenie do sklenených fliaš u dodávateľa nezlepšuje kvalitu.
 
Dr. Andreas Kalcker výslovne varoval pred ponukami DMSO, ktoré sa
dodávajú v sklenenej fľaši so sklenenou pipetou. Piest sklenenej pipety je
vyrobený z gumy alebo jej náhrad, ktoré nie sú vhodné pre DMSO. Tento
piest by sa rozpustil, toxické zložky by prešli do roztoku spolu s ním a v
prípade vonkajšieho ošetrenia by sa dostali aj do kože.
 
To platí aj pre niektoré ponuky CDL so sklenenou pipetou, ktoré sú
vybavené gumovým piestom. Na krátkodobé podávanie očných, ušných a
nosových kvapiek je použitie takýchto kvapkadiel s piestom úplne prijateľné,
ale roztok oxidu chloričitého by sa nemal skladovať trvalo uzavretý takýmto
kvapkadlom.
 
Otázka: Prečo sa teda pre Protocol-1000 vždy odporúča uzatvárateľná
sklenená fľaša?
Dodávatelia výrobkov s obsahom oxidu chloričitého už veľmi dobre poznajú
rozdiel medzi PET a HDPE. Nie každý laik však dokáže tento rozdiel
rozpoznať na prvý pohľad a robí chyby, napríklad ak chce doma použiť
prázdnu plastovú fľašu od nápoja. Preto hráme na istotu a na dennú dávku
protokolu 1000 odporúčame uzatvárateľnú sklenenú fľašu, napríklad tú z
IKEA ;-)
 



Otázka: A čo súčasné užívanie výživových doplnkov alebo liekov a
MMS/CDS?
Zatiaľ nie sú známe žiadne interakcie okrem vzájomnej neutralizácie MMS
alebo oxidu chloričitého a vitamínu C/sodíka. Dr. Klinghardt odporúča
protokol MMS-/CDS-1000 ráno až napríklad do 18.00 hod. a po troch až
štyroch hodinách, teda od 9.00 do 22.00 hod., podáva všetky potravinové
doplnky a v prípade potreby aj potrebné lieky. Keďže oxid chloričitý zvyčajne
pôsobí v tele len jednu až dve hodiny, kým sa rozloží na kuchynskú soľ, vodu
a kyslík, tento časový interval by mal byť dostatočný na to, aby sa zabránilo
zatiaľ neznámym, ale možným interakciám.
 
Otázka: Môžem užívať MMS aj s amalgámovými výplňami v zuboch
alebo umelou protézou z kovu v tele?
Pravdepodobne kvôli malému množstvu a krátkemu trvaniu účinku nám
doteraz nebolo hlásené žiadne poškodenie zubných výplní, mostíkov, protéz a
implantátov vyrobených z kovu v tele. Ak by MMS oxidoval napríklad
uvoľnenú ortuť z amalgámovej výplne na vo vode rozpustnú soľ kovu, ktorá
sa môže vylúčiť obličkami a močom. Zdá sa, že CDS alebo CDSplus je ešte
menej škodlivý ako MMS vďaka novej hodnote pH.
 
O amalgámových výplniach viem len to, že väčšina chelátorov, ktoré
odstraňujú ťažké kovy, by z amalgámových výplní vytiahla ortuť. Existujú
však prírodné chelátory, ktoré to nerobia, napríklad HMD™
(www.detoxmetals.com).
 
Otázka: Prečo mám veľmi silnú nevoľnosť, vracanie alebo hnačku už
pri najmenšom požití MMS/CDS?
V súčasnosti je to zriedkavé a môže to mať niekoľko príčin. Na jednej strane
sa môže vyskytnúť veľmi zriedkavá alergia na chlór. Na druhej strane môže
byť telo veľmi silne naklíčené a táto jedna dávka MMS/CDS zabila oveľa viac
mikróbov ako u iných ľudí. Táto vysoká koncentrácia bakteriálneho odpadu
potom vyvoláva vedľajšie účinky z dôvodu preťaženia obličiek a pečene. V
takýchto prípadoch užívajte prírodný bylinný detoxikačný prípravok, ako je
LAVAGE, ktorý pomáha otvoriť detoxikačné orgány, ako sú pečeň, obličky a
lymfatické cievy (www.detoxmetals.com).
 
Ďalšou príčinou môže byť aktivátor, ak ste namiesto odporúčanej kyseliny
chlorovodíkovej použili kyselinu citrónovú, kyselinu vínnu atď. Niektorí ľudia
sú veľmi prekyslení a reagujú veľmi prudko na zvyškovú kyselinu v MMS - tu
by ste mali radšej prejsť na pH neutrálny CDSplus.



 
Poslednou možnosťou je, že ste napadnutí parazitmi. Parazity reagujú na oxid
chloričitý veľmi prudko, začnú sa masívne množiť a panicky uvoľňujú svoj
črevný obsah do nášho tela. Tieto produkty vylučovania parazitov, ako sú
amónium, formaldehyd, histamín a manilín, sú neurotoxíny pre náš imunitný
systém, a preto môžu vyvolať prudké vedľajšie účinky. Tu by bola vhodná
liečba parazitov, napríklad podľa Dr. Andreasa Kalckera (pozri knihu
Back2Balance).



2. Úspechy MMS u ľudí
 
Existuje mnoho skúseností a úspešných správ, napríklad o prechladnutí,
chrípke, EHEC, prasacej chrípke, vtáčej chrípke, AIDS, hepatitíde, herpese,
tuberkulóze, otrave krvi (sepse), otrave jedlom, tetane, nákazlivých detských
chorobách, atletickej nohe, črevných plesniach, cukrovke, otvorenej nohe,
rakovine, leukémii vlasových buniek, zápaloch úst, hrdla a najmä zubov.
 
Medzitým je na celom svete k dispozícii nespočetné množstvo správ, ktoré,
žiaľ, zatiaľ nikto systematicky nezhromaždil a nevyhodnotil. To niekedy
ukazuje hranice súkromného zdravotného hnutia. Aj mne osobne hlásil
zamestnanec projektov pomoci v Afrike opakované úspechy pri niekoľkých
laboratórne potvrdených infekciách maláriou.
 
Mám tiež veľmi dobre zdokumentovaný prípad úplného vyliečenia život
ohrozujúcej leukémie vlasových buniek od účastníka seminára. Dokonca aj v
prípade chorôb, ako je v súčasnosti v Karibiku rozšírená horúčka
Chikungunya, na ktorú konvenčná medicína zatiaľ nemá liek, prichádzajú
povzbudivé príbehy o úspechoch.



2.1 MMS a rakovina
 
Podľa ortodoxnej medicíny sa rakovina vyvíja na základe rodinných dispozícií
(genetických) a rizikových faktorov životného štýlu, ako je stravovanie, pitie,
šport, alkohol, nikotín a v poslednom čase aj stres. Okrem týchto pomerne
všeobecných a nezmyselných štatistických tvrdení konvenčná medicína nebola
schopná predložiť konzistentný, podrobný a logický model vzniku rakoviny.
 
Zaujímalo by ma: ak nepoznáte pôvod problému, ako chcete vytvoriť
zmysluplnú liečebnú terapiu? Dlho pred hnutím MMS existovalo v oblasti
alternatívnej medicíny mnoho pravdepodobných teórií o vzniku rakoviny.
Pred takmer dvesto rokmi Louis Pasteur vytvoril model zdravého tela bez
choroboplodných zárodkov a zlých zárodkov zvonka, ktoré môžu napadnúť
človeka a spôsobiť mu chorobu. Naopak, jeho vtedajší oponent Pierre Jacques
Antoine Béchamp oveľa správnejšie tvrdil, že mikróby sú všade, umožňujú
život a tvoria ho.
 
Práve vnútorné prostredie spôsobilo, že niektoré mikróby sa začali množiť a
skutočne zmenili svoju morfológiu na to, čo Béchamp nazval pleomorfizmom.
 
Ale aj Pasteur na smrteľnej posteli dal svojmu protivníkovi za pravdu výrokom
"Mikrób je nič, prostredie je všetko".
 
Namiesto boja proti choroboplodným zárodkom pomocou antibiotík (čo, ako
je známe, vedie k rezistencii na antibiotiká) by sa dalo vytvoriť základ pre to,
aby sa tieto zárodky vôbec nerozvíjali alebo nemnožili, a to reguláciou
prostredia.
 
Vnútorné prostredie sa vzťahuje na vlastnosti nášho vnútorného prostredia,
ako je úroveň toxicity, úroveň zápalu, zmeny pH v tkanivách, úroveň
parazitárnej a mikrobiálnej záťaže, elektromagnetické polia, napríklad 5G a
podobne. Všetky tieto faktory môžu zmeniť vnútorné prostredie nášho tela a
spôsobiť, že mikróby zmenia svoju formu z priaznivej na virulentnú alebo
patogénnu (spôsobujúcu ochorenie).
 
Tieto myšlienky neskôr ďalej rozvíjali viacerí výskumníci. Prof. Dr. Günther
Enderlein okrem iného objavil pleomorfné (tvar meniace) zárodky v krvi,
ktoré sa v závislosti od prostredia môžu vyvinúť z telesnej bunky na baktériu,
hubu a späť.



 
Alternatívny lekár Ekkehard Sirian Scheller zistil, že v krvi sa nachádzajú aj
maskované huby a parazity. Zdá sa, že v prípade mnohých typov rakoviny sa
tieto látky tiež príčinne podieľajú na jej vzniku. Onkológ Dr. Tulio Simoncini
už dávno zistil, že v jadre nádoru sa nachádzajú huby Candida-albicans, ktoré
sa úspešne liečia 25-percentným roztokom hydrogenuhličitanu sodného, ktorý
huby ničí.
 
Príliš veľa húb sa vyvíja v dôsledku narušeného prostredia. Telo ich nedokáže
dostatočne odstrániť, stráviť ani vylúčiť pomocou svojich detoxikačných
orgánov pečene, obličiek, pľúc, čriev a kože. Telo sa teda rozhodne urobiť
geniálny krok na predĺženie života: zapuzdrí huby. Takto môžu obaja - ľudia aj
huby - žiť dlhšie vedľa seba bez toho, aby sa navzájom ohrozovali.
Toto inteligentné riešenie tela, zapuzdrenie, potom konvenčná medicína
nazýva degenerovaným nádorom a agresívne naň útočí.
 
Je zaujímavé, že mnohí chirurgovia zistili, že nádor sa nerozšíri, kým ho
nerozrežete. Podľa konvenčnej medicíny sa rakovinové bunky uvoľňujú z
trojrozmerného muriva, migrujú telom a niekde vytvárajú nové metastázy.
Mnohí vedci priznávajú, že tieto migrujúce rakovinové bunky nikdy nevideli.
Keď však v laboratóriu potriete kultúru húb v Petriho miske, všade sa začnú
objavovať nové kolónie húb. Je teda oveľa pravdepodobnejšie, že tieto
"vylomené" huby vytvárajú nové kolónie, ktoré sú následne obalené telom a
vytvárajú nové "metastázy".
 
Mnohé úspešné príbehy MMS pri rôznych typoch a štádiách rakoviny
naznačujú, že profesor Enderlein a doktor Simoncini mali pravdu. MMS totiž
spoľahlivo ničí aj plesne v tele. Potom je tiež vysvetliteľné, prečo sa nádor
(zapuzdrené huby) pri aplikácii MMS zmenšuje. Zdá sa však, že MMS vedie
priamo s mnohými typmi rakoviny v niekoľkých smeroch k jasnému zlepšeniu.
Po prvé, musíte vedieť, že pacienti s rakovinou zvyčajne zriedkavo zomierajú
priamo na rakovinu. Zvyčajne zomierajú na zlyhanie pečene alebo obličiek,
pretože tieto detoxikačné orgány už nedokážu likvidovať bunkové toxíny
sekundárnych infekcií a prostredie organizmu sa úplne vychýli.
 
Okrem toho ľudia, ktorí podstúpili chemoterapiu, majú úplne zničený
imunitný systém, takže v tele vzniká mnoho takýchto vedľajších infekcií, ktoré
produkujú toxické bunkové toxíny ako vylučovacie produkty. Tie spôsobujú,
že chorý sa cíti ešte horšie a slabšie.
 



MMS rýchlo eliminuje tieto sekundárne infekcie, a tým oxiduje a odstraňuje
mnohé odpadové produkty a bunkové toxíny. Okrem toho sme oxidačné
bytosti, pretože dýchame kyslík, a tak spaľujeme cukor. Energetická bilancia
chronicky chorých ľudí, najmä pacientov s rakovinou, je však veľmi nízka.
MMS aktivuje mitochondrie, elektrárne v bunkách, takže sa opäť rozbehnú
oxidačné procesy a človek má opäť k dispozícii viac energie.
 
Hlavnou príčinou rakoviny je nahradenie dýchania v normálnych
bunkách kvasením cukrov.
 
V rakovinových bunkách sú mitochondrie vypnuté, bunky získavajú energiu
alkoholovým kvasením a ešte viac okysľujú okolité tkanivo, čo podporuje rast
rakoviny. Zdá sa však, že aktivácia mitochondrií pomocou MMS vedie k
programovanej bunkovej smrti (apoptóze) v samotných rakovinových
bunkách - tento účinok sa zistil aj pri pokusoch s príbuzným oxidom
chloričitým, dichlóroacetátom (DCA).
 
Hoci je tento mechanizmus sebadeštrukcie zabudovaný v každej bunke od
prírody, takže degenerované bunky sa zabíjajú samy, v rakovinových bunkách
je zablokovaný. Všetky moderné prístupy k novej liečbe rakoviny sa snažia
cielene navodiť túto apoptózu bez poškodenia zdravých buniek. Zdá sa, že
MMS túto úlohu plní okrem uvoľneného aktívneho kyslíka. Mnohí používajú
MMS pri rakovine aj paralelne s jej ortodoxnými liekmi, potom však s časovým
odstupom dvoch až štyroch hodín.
 
Zdá sa, že tieto viacnásobné účinky MMS sú dôvodom, prečo mnohí
chronicky vážne chorí pacienti a pacienti s rakovinou majú už po prvých
dňoch samoliečby jasnú myseľ a sú opäť plní energie a bojového ducha.
Samozrejme, rakovina nezmizne za tri dni, ale neutralizujú sa mnohé
vyčerpávajúce sekundárne infekcie s ich toxínmi, a tým sa uľaví pečeni a
obličkám. Okrem toho je v tele oveľa viac kyslíka, a teda aj energie.
 
MMS tak v krátkodobom horizonte poskytuje vyššiu kvalitu života a
životnosť.
 
Ako dlho by sa mali aplikácie s MMS a prípadne MMS2 striedať, aby sa
rakovina porazila, závisí samozrejme vždy od konkrétneho prípadu. Okrem
toho by mali byť do terapie vždy zahrnuté aj ďalšie sprievodné opatrenia na
fyzickej, ale predovšetkým na duchovno-emocionálnej úrovni. Veľmi často je



skutočným spúšťačom ochorenia psychicko-emocionálny konflikt alebo
trauma.
 
Pomocou MMS je možné dosiahnuť, že nádor zmizne - ale považuje sa potom
človek za vyliečeného? Mnohí ľudia už boli liečení konvenčnou alebo
alternatívnou medicínou úplne zdravým spôsobom a často sa u nich po
jednom alebo dvoch rokoch objavili recidívy, tzv. recidívy. To sa zvyčajne
stáva vtedy, keď ste telo iba liečili, príčinné problémy stále existujú a opäť
podporujú rozvoj choroby.
 
Vo svojej druhej knihe Back2Balance by som chcel podrobne opísať celostnú
terapiu rakoviny, ktorú som zostavil. Tretia kniha, Back2Health, je o duchovno-
emocionálnych technikách a o tom, ako ich možno použiť na nájdenie a
rozpustenie príčin starých záťaží. Našťastie v tejto oblasti existuje čoraz viac
techník, ktorými možno dosiahnuť drastické výsledky vo veľmi krátkom čase.
 
V prípade rakoviny je ešte potrebné zvážiť niektoré najnovšie zistenia. Podľa
jeho tvorcu test PSA nevypovedá nič o súvislosti s rakovinou. Konvenčná
medicína však prijala práve tento test na rozhodnutie, či si rakovina prostaty
vyžaduje liečbu alebo nie.
 
Tisíce ľudí boli v priebehu rokov vystrašené a liečené úplne zbytočne. Zdá sa,
že podobne vysoký je aj počet nesprávnych diagnóz, a teda aj zbytočných
liečebných zákrokov v prípade rakoviny prsníka. Zdá sa, že v tomto prípade
bola prevencia skôr marketingovým nástrojom na lepšie ekonomické využitie
drahého zariadenia.
 
Podľa mojich skúseností je však najdôležitejším krokom k uzdraveniu z
rakoviny zbaviť sa ilúzie strachu. Strach vyvádza človeka z jeho stredu a
rovnováhy, a tým aj z jeho sily. Okrem toho, vzhľadom na silu myšlienok,
opakované negatívne myšlienky vedú aj k sebanaplňujúcim sa proroctvám s
negatívnym výsledkom.
 
Fakty:
- Záznam o Prof. Dr. Güntherovi Enderleinovi vo Wikipédii
- Kniha Nepoznaný priateľ alebo neznámy nepriateľ, Maria-M. Bleker
- Kniha Candidalism, Ekkehard Sirian a Sabine Scheller
- Kniha Rakovina je huba, Dr. Tulio Simoncini
- Skríning rakoviny prostaty PSA je nebezpečný podvod
- Milióny ľudí falošne liečených na "rakovinu





2.2 MMS a Alzheimerova choroba, Parkinsonova
choroba a demencia
 
Podľa najnovších poznatkov, najmä svetoznámeho alternatívneho lekára Dr.
Klinghardta, ale aj známeho liečiteľa Uwe Karstädta, nemusíme tak dlho
hľadať nové zlovestné modely vzniku týchto epidemicky sa šíriacich chorôb.
Je veľmi pravdepodobné, že sú jednoducho spôsobené otravou ťažkými
kovmi, hliníkom, glyfosátom (insekticíd) a inými toxínmi z prostredia.
 
Keďže naše potraviny a životné prostredie sú v súčasnosti veľmi silne
kontaminované týmito toxínmi, chorí sú vždy mladší, pretože sud je potom
doslova plný rýchlejšie. Prvorodené dieťa je automaticky vystavené približne
polovičnej expozícii ťažkým kovom ako matka. Ortuť sa napríklad hromadí v
nervových a mozgových bunkách a ničí ich izolačný obal z tuku.
 
Tieto nervy teda už nefungujú vôbec alebo úplne nekoordinovane. MMS má
oxidačný účinok na ťažké kovy a môže ich premeniť na soli rozpustné vo
vode, ktoré sa môžu vylúčiť obličkami. Existujú však lepšie prostriedky a
metódy na odstránenie ťažkých kovov, ktoré sú vysvetlené v druhej knihe
Back2Balance.
 
Úplne prírodný a vedecky skúmaný produkt, ktorý je vnútrobunkovým
chelátorom (vyťahuje toxické kovy z vnútra buniek), sa nazýva HMD™ a
pôsobí jemne a účinne na odstránenie ťažkých kovov. Na trhu je už viac ako
dvanásť rokov a je dobre otestovaný mnohými lekármi na celom svete
(www.detoxmetals.com).
 
Podľa novej štúdie sa špeciálne tyčinkové baktérie podieľajú na vzniku
Alzheimerovej choroby, cukrovky a infarktu. To by opäť vysvetľovalo
širokopásmový účinok MMS/dioxidu chlóru pri mnohých ochoreniach.
 
Fakty:
- Kniha Detoxikácia namiesto otravy, Uwe Karstädt
- Kniha Jed v našom mozgu, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.3 MMS pri duševných poruchách, vyhorení a depresii
 
Keď sa takzvané ženy z trosiek vrátili po druhej svetovej vojne domov, dom
bol často zbombardovaný, manžel padol a syn bol nezvestný. Okrem všetkého
tohto duševného utrpenia nebolo ani čo jesť. Len málo z týchto žien však
malo duševné poruchy. Ľudia už zo svojej podstaty dokážu vydržať pomerne
veľa.
 
Dnes sa stačí na mnohých súčasníkov pozrieť trochu ostrejšie a hneď majú
vyhorenie, depresiu alebo iné psychické problémy. Nemusí to byť spôsobené
tým, že dnešní ľudia sú menej odolní, sú len otrávení, najmä ak je okrem
otravy ťažkými kovmi poškodené aj črevo, napríklad dysbalanciou alebo
syndrómom deravého čreva.
 
Na svojom tele som si všimol, že v čase silne poškodeného, a teda citlivého
čreva bola aj moja psychika veľmi tenkoprsá a citlivá. So zlepšením situácie v
črevách sa opäť posilnila aj moja psychika. Okrem toho je v tejto oblasti vždy
potrebné počítať s parazitným zaťažením.
 
Aj tu mi boli hlásené prípady, keď po MMS-/CDS-1000-liečbe najmenší
paraziti opustili telo a potom nastalo jasné zlepšenie. Aj tu by sa však
MMS/CDS mala používať len v súvislosti s vyprázdňovaním ťažkých kovov a
nahromadením črevnej flóry. Zdá sa, že aj pri bipolárnych poruchách má
MMS jednoznačne zlepšujúci účinok.
 
Fakty:
- DVD Hliníkový spis
- Kniha Detoxikácia namiesto otravy, Uwe Karstädt
- Kniha Jed v našom mozgu, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.4 MMS a autizmus
 
Keď synovi Kerri Riverovej diagnostikovali autizmus, odmietala to. Veľmi
tvrdo pracovala na tomto probléme a založila podpornú skupinu. V priebehu
rokov zdokonalila svoje stravovanie a dve deti v skupine boli takmer bez
príznakov. Keďže podľa doterajších vysvetlení ortodoxnej medicíny o vývoji
autizmu by to nemalo byť možné, cítila sa na svojej ceste povzbudená.
 
Potom sa v skupine MMS stretla s Jimom Humbleom a Dr. Andreasom
Kalckerom. Najprv zistili, že väčšina rodičov si autistické črty všimla vždy až
po očkovaní detí. Tu bola zrejme súvislosť (pozri aj kapitolu Nebezpečné
očkovanie). Ale až u dvojčiat, z ktorých sa po očkovaní vyvinul autizmus len u
jedného, sa Dr. Andreasovi Kalckerovi podarilo odhaliť druhý spúšťač,
parazitárnu predispozíciu.
 
Špeciálna liečba parazitov pomocou konvenčnej medicíny v kombinácii s
alternatívnymi prostriedkami proti parazitom a každodennými klystírmi
MMS/CDS potom priniesla prelom. Podrobnejšie sa tejto liečbe parazitov
venuje druhá kniha Back2Balance. Vďaka tomuto očisteniu tela detí sa znížilo aj
ich skóre ATAC, ktoré vyjadruje stupeň autizmu.
 
Medzitým sa viac ako 150 detí na celom svete zbavilo autizmu a môže opäť
alebo po prvýkrát normálne chodiť do školy a opätovať lásku svojich rodičov.
Podľa mojich vlastných skúseností ani lieková liečba, ani alternatívne
prostriedky, ani črevné klystíry s roztokom oxidu chloričitého nie sú nijako
bolestivé alebo škodlivé. Namiesto toho, aby zástupcovia médií oslavovali
tento senzačný objav, nevedia si predstaviť nič iné, len vytvárať prehnané
hororové scenáre a dokonca obviňovať rodičov zo zneužívania detí.
 
Napríklad v Amerike a Taliansku bolo proti výrobcom vakcín úspešne
podaných niekoľko žalôb o náhradu škody a súvislosť medzi autizmom a
očkovaním pripustil aj americký regulačný orgán FDA.
 
Mimochodom: Podľa Andreasa Kalckera mnohé príznaky u autistov, ako
napríklad mávanie rukami, pochádzajú od parazitov. Tie produkujú príliš veľa
amoniaku, ktorý pečeň autistu nedokáže rozložiť. Veľmi dobre proti tomu
pomáha doplnok stravy L-ornitín. To je tiež ako Ornitinaspartát hlavná účinná
látka lieku Hepa-Merz. môže sa rozpustiť ako prášok vo vode a vypiť a
podáva sa aj intravenózne v urgentnej medicíne. Tým sa okamžite skončí



neustále mávanie rukami. Musí sa však užívať pravidelne, pretože počas
trávenia potravy sa každý deň vytvára amoniak.
 
Fakty:
- Kniha Vyliečenie autizmu časť 1, Kerri Rivera
- Kniha Vyliečenie autizmu časť 2, Kerri Rivera
- Kniha Liečenie je možné, Dr. Andreas Kalcker
- Kniha Detoxikácia namiesto otravy, Uwe Karstädt
 
Prezentácie na kongrese Spirit of Health 2014 v Hannoveri
- Autizmus, znečistenie životného prostredia a detoxikácia, Dr. Dietrich Klinghardt
- Oxid chloričitý, očkovanie a autizmus, Dr. Andreas Kalcker
- Vyliečiť autizmus, Kerri Rivera



2.5 MMS a nadváha / jojo efekt
 
Keď sa hovorí o obezite, mnohí ľudia si myslia, že ide predovšetkým o slabosť
charakteru, o neschopnosť byť striedmy v tom, čo a koľko človek zje. To
môže byť do istej miery pravda. Existuje však aj ďalší, veľmi zaujímavý model
vysvetlenia, prečo niektorí ľudia vykazujú takéto správanie alebo sa napriek
všetkým diétam musia vyrovnať s jojo efektom a majú tendenciu priberať.
 
Tento model predpokladá otravu ťažkými kovmi. Proti ťažkým kovom naše
telo nemá tráviace enzýmy a ani detoxikačné orgány pečeň, obličky, pľúca,
črevá a koža sa nedokážu zbaviť toxínov alebo nie v dostatočnej miere. Teraz
má telo problém, pretože vysoká koncentrácia ťažkých kovov v krvi a
tkanivách narúša takmer všetky biochemické reakcie, a preto ohrozuje život.
 
Ak teda telo nedokáže vylúčiť alebo neutralizovať látky, ktoré sú preň toxické,
jedinou stratégiou zostáva bezpečné skladovanie. Telo si teda vytvorí tukové
bunky pod kožou, čo najďalej od srdca a mozgu, a uloží do nich ťažké kovy.
Tuk sa ukladá okolo ťažkých kovov a v maximálnej možnej miere deaktivuje
ich škodlivé účinky.
 
Problém by bol na čas vyriešený, keby nebolo človeka a zrkadla alebo váhy.
Človek si myslí, že je príliš tučný, a začne s pôstnymi kúrami a športovou
aktivitou. Človek bez otravy ťažkými kovmi môže veľmi rýchlo výrazne znížiť
telesnú hmotnosť diétou a športom a bez problémov si ju udržať aj po diéte.
Na druhej strane, človek otrávený ťažkými kovmi si dlho nevšimne žiadny
účinok diéty.
 
Až keď zintenzívni diétu a bude ešte extrémnejšie športovať, objavia sa prvé
úspechy, pretože telo nechce rozpúšťať nepríjemné tukové bunky a
uvoľňovať ťažké kovy späť do krvi. Takže otrávený človek sa buď predčasne
vzdá pôstu a žije s nadváhou, alebo svoje opatrenia zintenzívni. Ak potom
zjavne schudol a ukončí diétu, kilá sa veľmi rýchlo vrátia.
 
Nezáleží na tom, či ste po diéte mali silnú alebo slabú povahu. Telo si zúfalo
želá obnoviť tukové bunky, aby mohlo opäť bezpečne ukladať ťažké kovy.
Tu pomáha len výboj ťažkých kovov. MMS môže pri dlhšom užívaní
oxidovať ťažké kovy, a tým ich vylúčiť močom, ale existujú aj iné účinnejšie
metódy. Tieto sú podrobne opísané v druhej knihe Back2Balance o opatreniach
na očistu na fyzickej úrovni.



 
Fakty:
- Kniha Detoxikácia namiesto otravy, Uwe Karstädt
 

2.6 MMS a diabetes
 
Početné prípady úspešného vyliečenia cukrovky sú tiež veľmi dobre
zdokumentované. Nie je to však preto, že MMS dokáže niečo konkrétne proti
tejto chorobe. MMS čistí iba telo alebo telesné tekutiny od choroboplodných
zárodkov. Ak to vedie k tomu, že sa vylieči aj diabetes mellitus, potom za to
pravdepodobne môžu baktérie a zápal pankreasu.
 
Ak sa odstránia choroboplodné zárodky, a tým aj zápal, zvyčajne sa opäť
vytvorí dostatok inzulínu a vonkajšie podávanie inzulínu sa môže čoraz viac
vynechávať. Kto by chcel vidieť jednu z mnohých medzinárodných
prípadových štúdií, mal by si raz na YouTube.com vyhľadať MMS a diabetes
alebo si pozrieť našich viac ako 400 videotestov na webovej stránke mms-
seminar.com.
 
Fakty:
- Video svedectvo liek na cukrovku



2.7 MMS a malária
 
Koncom roka 2012 zdokumentovali tri nezávislé medzinárodné kamerové
tímy štúdiu malárie na stanici Červeného kríža v Ugande. Počas štyroch dní
bolo vyšetrených 781 ľudí, z ktorých 154 bolo nakazených maláriou. Infekcia
sa najprv určila bežným rýchlotestom na maláriu, potom sa každý pozitívny
podozrivý prípad jednoznačne potvrdil krvnými testami pod mikroskopom. U
niektorých sa dokonca vyskytla dvojitá infekcia dvoma z piatich možných
patogénov malárie.
 
Všetci dospelí dostali jednorazovú dávku 18 aktivovaných kvapiek a všetky
deti dostali 9 aktivovaných kvapiek MMS na vypitie. Po 24 hodinách bolo zo
154 pacientov s dokázanou maláriou pozitívnych na maláriu len jedenásť.
Všetky ostatné boli bez príznakov a symptómov. Jedenásti, ktorí zostali
nakazení, uviedli, že ho nevypili celý alebo zvracali krátko po užití. Pod
dohľadom dostali druhú dávku v rovnakom množstve a na druhý deň boli
všetci bez malárie.
 
Táto dobre zdokumentovaná štúdia o malárii však bola v televíznej reportáži
spochybnená. Tvrdilo sa, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že MMS vyliečil
maláriu do 24 hodín, pretože nebol prítomný žiadny lekár, ktorý by to
potvrdil. Toto tvrdenie možno úplne vyvrátiť podpismi, fotografiami a
dostupnými dokumentmi. Na druhej strane sa však v televíznej reportáži
priznalo, že po užívaní MMS boli všetci pacienti s maláriou skutočne bez
príznakov. Ako sa to malo stať? Ortodoxná medicína dodnes nedokáže
pacientov s maláriou zbaviť príznakov v takom krátkom čase.
 
Fakty:
- Štúdia o malárii, 2012, Uganda



2.8 MMS a chrípka
 
Chrípka je v tomto prípade osobitným prípadom. Osobne som sa Jima
Humblea opýtal, prečo MMS alebo CDS môže u mnohých viesť k rýchlemu
vyliečeniu chrípky, ale u iných takmer nič nezlepší. Jim vysvetlil, že chrípka
môže mať dve rôzne príčiny. Jednou z príčin sú skutočné baktérie, a práve tu
môže MMS pomôcť rýchlo poraziť infekciu, povedal. Druhá príčina často
súvisí s príliš dlhou fyzickou a psychickou záťažou, ktorá neumožňuje telu
zotaviť sa.
 
Aj táto chrípka má podobné príznaky, ale telo v tomto prípade trvá na tom,
aby si oddýchlo. Zostáva už len odpočinok na lôžku. V skutočnosti som
neskôr sám mal takýto prípad. Protokol Clara 6+6 som aplikovala večer pred
spaním pri prvých príznakoch chrípky. Mnohokrát sa mi podarilo jednoducho
zastaviť prichádzajúcu chrípku. Tentoraz však bolesti hlavy a končatín zostali
a z nosa naďalej tieklo.



2.9 Nebezpečné očkovania
 
Dramatický nárast predtým nie tak častých ochorení, ako sú syndróm náhleho
úmrtia dojčiat, ADHD, autizmus, neurodermatitída, alergie a intolerancie,
čoraz jasnejšie poukazuje na priamu súvislosť s viacnásobným očkovaním. Je
potrebné sa na to pozrieť podrobnejšie.
 
Podľa tejto teórie je človek očkovaný časťami usmrtených vírusov, vytvorí si
imunitnú reakciu bez toho, aby ochorel, a potom je chránený pred neskoršou
skutočnou infekciou. Zrejme to vôbec nefungovalo, pretože medzitým ľudia
potichu prešli na očkovanie živými vakcínami, čo znamená, že v súčasnosti sa
očkujú živými vírusmi vypestovanými zo slepačích vajec. Zdá sa, že ani to
nezabralo, pretože teraz sa do očkovania museli pridávať takzvané posilňovače
účinku, aby sa vôbec vyvolala reakcia organizmu.
 
Tieto aktívne posilňovače však obsahujú zlúčeniny hliníka a ortuti, ktoré
spôsobujú alergie, a používajú sa v koncentráciách, ktoré sú pre dojčatá a deti
200-krát vyššie, ako sú limity pre tieto látky pre dospelých. Zdá sa, že ani to
nemá dostatočný účinok, a preto sa podávajú až tri očkovania s rovnakou
účinnou látkou.
 
Súvisiace dôsledky, najmä pre rastúce telo, sú skutočne predvídateľné, a predsa
sa úplne popierajú. Keďže MMS/dioxid chlóru dokáže bezpečne zabiť všetky
známe vírusy, zmysel očkovania je tým úplne spochybnený. Musia byť všetky
zdravé deti očkované proti všetkým známym patogénom napriek štatisticky
nízkej pravdepodobnosti? Alebo stačí, ak sa MMS lieči len niekoľko chorých
ľudí?



Kritické otázky o očkovaní:
 
Prečo sú odporcovia očkovania alebo odmietajúci očkovanie ostrakizovaní
a klasifikovaní ako nebezpeční? Ak by očkovanie naozaj fungovalo, ako
môžu neočkovaní ohroziť očkovaných?
 
Prečo mi neukážu príbalový leták k očkovaniu?
 
Prečo by lekári v budúcnosti už nemali mať možnosť vidieť tento
príbalový leták?
 
Prečo boli počas posledných epidémií osýpok takmer všetky choré deti
riadne trojito očkované?
 
Prečo Obama prijal zákon, ktorý chráni všetkých výrobcov vakcín pred
akýmikoľvek nárokmi na zodpovednosť?
 
Prečo sa vakcíny dostávajú do tela spôsobom, ktorý je pre tieto vírusy
netypický (injekčne)?
 
Prečo sa vôbec očkujú deti pred dovŕšením dvoch rokov? Ich vlastný
imunitný systém, ktorý by sa mohol niečo naučiť z očkovania, sa v tomto
čase ešte nevytvoril!
 
Prečo sa vôbec očkujú deti mladšie ako dva roky, ak ešte nie je vytvorená
hematoencefalická bariéra a ťažké kovy sa tak môžu dostať priamo do
mozgu?
 
Prečo boli desaťtisíce vojakov násilne očkované liekom skvalén a dnes
trpia syndrómom vojny v Zálive?
 
Prečo je v súčasnosti v SRN vyškolených toľko poradcov pre očkovanie zo
strany štátu?
 
Prečo prvé očkovania Billa Gatesa tajne obsahovali hormóny, ktoré
spôsobili neplodnosť afrických žien?
 
Prečo chce Bill Gates zaočkovať tretí svet proti malárii? Je k dispozícii
lacná a stopercentne účinná liečba pomocou MMS, však?

 
Fakty:
- Kniha My neočkujeme! , Michael Leitner



- Video Neočkujeme! , Michael Leitner



2.10 Zoznam chorôb s úspechom MMS
 
Toto je neúplný zoznam hlásených úspešných vnútorných a vonkajších
liečebných postupov s MMS, CDS, CDSplus, oxidom chloričitým a DMSO.
Ukazuje sa, že väčšina epidemických civilizačných ochorení je pravdepodobne
spôsobená infekciami, nedostatkami a otravami.
 

Pomoc/HIV
Akné
aktinická keratóza
Alergie
Alergická bronchiálna aspergilóza
Alzheimerova choroba
Amyotrofická laterálna skleróza ALS
Amébová dyzentéria
Angína
ankylozujúca spondylitída
Anémia
Antrax
Afty
Apoplexia
Artritída
Osteoartróza
Astma
Atheroma
Autizmus
Ochorenia očí a poruchy zraku
Autoimunitné ochorenia
Infekcie pásomnicou
Bazocelulárny karcinóm
Ochorenia pankreasu
Rakovina pankreasu
Bazinova choroba
Bartonelóza
beta talasémia minor
Bipolárne poruchy
Infekcie močového mechúra
Krvná huba



Modriny
Hypertenzia
Lymská borelióza
Bronchitída
Rakovina prsníka
Mastitída
Kandidamykóza
Infekcia Chikungunya
Syndróm chronickej panvovej bolesti CPPS
Chronická depresia
Chronická obezita
Chronický únavový syndróm
Chronické ochorenie obličiek
Chronická lymfocytárna leukémia
Cervikálny syndróm
ulcerózna kolitída
Infekcie CORONA/COVID-19
Cushingov syndróm
Dakryocystitída
Rakovina hrubého čreva
Hnačka
Horúčka dengue
Diabetes mellitus typu I a II
Divertikulitída
Plantárne bradavice
Poruchy krvného obehu
Ekzém
Ochorenie spôsobené vírusom Eppstein-Barrovej
Bežné prechladnutie
erythema nodosum
Fibromyalgia
Horúčka
Vary
Rakovina krčka maternice
Bolesť/zápal kĺbov
Žltá horúčka
Giardia lamblia
Dna
Kapavka



Chrípka
Šindle
Strata sluchu
Vypadávanie vlasov
Hemoroidy
Bolesť hrdla
UTI
Kožná vyrážka
Kožné huby
Rakovina kože
Kvasinkové infekcie
Heliobacter
Hepatitída A, B, C
Herpes labialis, genitalis
herpes zoster
Palpitácie
Srdcové arytmie
Zápalové ochorenie srdca
Senná nádcha
Ľudské papilomavírusy (HPV)
Meningitída
Hypertyreóza
Sciatica
Idiopatická dilatačná kardiomyopatia
Intersticiálna cystitída
Uštipnutie hmyzom
Zubný kaz
Syndróm karpálneho tunela
Katarakta
Zápal čeľuste
Bolesť kostí
Rakovina kostí
Laryngitída
Bolesť kolena
Zápal spojiviek
Condyloma
Bolesť hlavy
Kŕčové žily
Rôzne druhy rakoviny



Otrava jedlom
Paralýza
Leishmanióza
Malomocenstvo
Leukémia
Leukocytóza
Leukytóza
Zápal pľúc
Rakovina pľúc
lupus erythematosus
Lymfómy
Lymská borelióza
Žalúdočný vred
Gastrointestinálna infekcia
Malária
Tonsilitída
Megaezofagus
Melanóm
Meningitída
Metastázy v kostiach
Metastatický karcinóm prsníka
Migréna
Crohnova choroba
Cushingova choroba
Morgellons
Infekcia MRSA
Dupuytrenova choroba
Uštipnutie komárom
Únava
mnohopočetný myelóm
Skleróza multiplex (SM)
Svalový reumatizmus
Svalové napätie
Bolesť svalov
Svalové napätie
Svalové napätie
myasténia gravis
Infarkt myokardu
Mykoplazmové ochorenia



Myoma
Huba na nechtoch
Ochorenia nechtov
Problémy s jazvami
Prekrvenie nosa
Sinusitída
Úle
Neurodermatitída
Neuropatia
Ochorenie obličiek
Obličkové kamene
Zlyhanie obličiek
Nefritída
Norovírusová infekcia
Edém
Otvorená noha
Infekcia ucha
Ochorenia pažeráka
Osteopénia
Osteoporóza
Osteosarkóm
Cysta na vaječníkoch
Periodontálne
Napadnutie parazitmi
Parkinsonova choroba
Parvovírus
bozkávanie choroba
Vyberte si
sinusová mykóza
Hubové ochorenia
Alergia na peľ
Polyartritída
Prostatitída
Psoriáza
Horúčka Q
Syndróm nepokojných nôh
Dráždivý močový mechúr
Syndróm dráždivého čreva (IBS)
Retinoblastóm



Reumatická bolesť
Rubeola
Ruhr
Sarkoidóza
Šarlach
Choroby štítnej žľazy
Bursitída
Otrava ťažkými kovmi
Skolióza
Psoriáza
Prasacia chrípka
Sepsa
Šigelóza (dyzentéria)
Srpkovitá anémia
Sinusitída
Pálenie záhy
Alergia na slnko
drozd
genitálna drozdovitosť
Spinálna stenóza
Bolesť hlavy spôsobená napätím
ankylozujúca spondylitída
Ochrnutie hlasiviek
Zápal čelných dutín
Zápal čelných dutín
Syfilis
Tuberkulóza (TBC)
Tetanus
Trombocytopénia
Tinnitus
Tonsilitída
Trigeminálna neuralgia
Nádory
Brušný týfus
Nadváha
Nekompatibility
popáleniny kože
popáleniny kože
Otravy



Fibrilácia predsiení
Bradavice
Vyrážka z plienok
Ovčie kiahne
Poruchy hojenia rán
Krvácanie z ďasien
Zápaly ďasien
Zápal koreňa zubu
Uštipnutie kliešťom
Cirhóza
Cysty
Cystická fibróza

 
Tento zoznam nie je technicky správny ani úplný. Ukazuje sa však, že väčšina
chorôb je spôsobená baktériami alebo otravou. Oxid chloričitý môže bezpečne
riešiť obidva problémy. Na prvý pohľad by sa chcelo pochybovať o tom, že
liek by mal byť taký všestranný. MMS však v skutočnosti iba čistí vodu v tele a
väčšina chorôb zmizne.
 
Netvrdím, že ak máte niektorú z vyššie uvedených chorôb, MMS vám bude
stopercentne fungovať. To by si v každom jednotlivom prípade vyžadovalo
početné dvojito zaslepené štúdie založené na dôkazoch. Okrem toho sú
príčiny vzniku ochorenia často veľmi rôznorodé a individuálne. To, čo úžasne
pomáha jednému, pomáha druhému len trochu a tretiemu vôbec. Viac o tom
na inom mieste.
 
Existuje však mnoho individuálnych správ alebo súhrnných správ o
skúsenostiach, ktoré môžu priniesť aspoň nádej. Každý by mal mať aspoň
vedomosti o týchto skúsenostiach. Či už sa potom človek rozhodne pre alebo
proti takejto samoliečbe pomocou MMS, každý sa rozhoduje, prosím, na
vlastnú zodpovednosť.
 
Záver: Aj na klinikách po celom svete existuje veľmi veľa osvedčených a
úspešných liečebných postupov s MMS/dioxidom chlóru. Dvojito
zaslepených štúdií založených na dôkazoch je však málo, okrem iného aj preto,
že každý mohol okamžite rozlíšiť roztok oxidu chloričitého od neúčinného
porovnávacieho roztoku podľa chuti a vône.
 
Fakty:
- Klinika Seegarten Švajčiarsko



- štúdia o malárii
- Kniha Príručka MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Kniha MMS klinicky testovaná



2.11 CDS a pandémia Corona
 
Súvislosti s krízou
Rok 2020 sa začal zlými správami z Číny. Tam ľudia umierali na uliciach ako
muchy. Údajne zmutovaný patogén prešiel z netopiera na týždennom trhu so
zvieratami vo Wuhane na človeka. Potom sa to stalo veľmi rýchlo a zrazu sme
mali celosvetovú pandémiu so značnými obmedzeniami každodenného života.
Nezaujíma nás tu politické pozadie, ale zdravotný aspekt.
 
Mnoho chorých zomrelo na respiračný syndróm. V centre pozornosti sú pľúca
a pravdepodobne došlo k narušeniu príjmu kyslíka v alveolách. Ku koncu roka
2020 bola situácia pre mňa nasledovná: V mnohých krajinách Európy a najmä
v Nemecku sme mali skôr mediálnu pandémiu ako zdravotnú pandémiu.
Všetky médiá boli preplnené stále vyššími číslami nakazených a úmrtí. Použitý
test PCR zároveň - podľa jeho vynálezcu - nie je v žiadnom prípade schopný
odhaliť infekciu, chorobu alebo riziko infekcie.
 
Počet všetkých úmrtí v roku 2020 v Nemecku tiež nebol štatisticky vyšší ako v
predchádzajúcich rokoch. Platilo to aj pre mnohé iné európske krajiny. Mnohí
odborníci protestovali, ale neboli vypočutí. Tvrdohlavo pokračovali v
programe uzavretia, takže mnohí túto pandémiu nazývali plandémiou.
Nemocnice a pohotovosti boli v prvej vlne úplne prázdne. Takže na ceste
nemohol byť nebezpečný vírus. Niektorí ju prirovnávali skôr k bežnej chrípke
s komplikáciami.
 
Z krajín Južnej Ameriky, ako je Mexiko a Bolívia, som však dostal úplne iné
správy. V skutočnosti tu údajne zomreli desaťtisíce ľudí vrátane tisícov
lekárov. Ani ich profesionálna ochrana úst im zjavne nepomohla. Je zrejmé, že
tu musela byť iná príčina. Či išlo o ďalší variant vírusu Corona, ďalšiu
biologickú alebo chemickú zbraň, alebo to dokonca spôsobila radiácia, to v
tejto chvíli neviem s istotou povedať.
 
Najnovší štandard mobilných telefónov 5G môže vysielať aj v pásme 60 GHz
- frekvencii, pri ktorej je známe, že sa výrazne zhoršuje príjem kyslíka v
pľúcnych mechúrikoch. V každom prípade väčšine pacientov hrozilo, že sa
udusia z nedostatku kyslíka. Niektorí lekári si tu spomenuli na mnohé
prednášky Andreasa Kalckera o MMS vo väčšine juhoamerických krajín.
Kontaktovali ho a on im potvrdil, že CDS môže pomôcť a určite pacientom
neuškodí.



 
Prielom v oblasti MMS nastal až vtedy, keď niektorí lekári, politici a generáli
sami vážne ochoreli a všetci sa uzdravili po perorálnom užívaní roztokov
oxidu chloričitého. V Bolívii bol dokonca narýchlo prijatý zákon, ktorý
výslovne povoľuje používanie oxidu chloričitého na liečbu pacientov s Covid
19. Univerzity začali vyrábať oxid chloričitý vo veľkých množstvách a
distribuovať ho medzi obyvateľstvo. Zo 160 úmrtí denne sa nakoniec podarilo
znížiť počet úmrtí len na šesť denne. Andreas Kalcker potom poskytol
rozhovor takmer každej televíznej stanici v týchto krajinách. Argentínska
televízna moderátorka Viviana Canosa na konci svojho vysielania vypila roztok
oxidu chloričitého a povedala o tom: "Neodporúčam, len vám ukazujem, čo
robím. «
 
Viac ako 4 000 lekárov z 20 krajín založilo medzinárodné združenie www.
COMUSAV.com, pretože všetci úspešne použili roztok CDS/chlórdioxidu
naviac ako 150 000 pacientov s COVID-19! Dosiahli takmer stopercentné
vyliečenie týchto pacientov len za štyri dni - a bez vedľajších účinkov! Načo
potrebujete celosvetové očkovanie, ak môžete úspešne liečiť chorých?
 
Môj záver: Existujú najmenej dva rôzne spúšťače tejto pandémie. Jedna z
nich je život ohrozujúca až smrteľná. V konečnom dôsledku nie je dôležité, či
je choroba nákazlivá, alebo ju vyvolalo šírenie bojových látok alebo radiácie.
Nebezpečenstvo možno preventívne a akútne odvrátiť pomocou oxidu
chloričitého a bezpečne prežiť tento útok.
 
Takže odteraz odporúčam všetkým, ktorí to čítajú, aby sa dostatočne zásobili
klasickými MMS a CDS/CDSplus. Keď sa opäť začnú výluky, balíkové služby
budú preťažené alebo budú v niektorých krajinách jednoducho odstavené, ako
to bolo počas prvej vlny. Zabezpečte si preto svoje zásoby hneď!
 
 
Funguje oxid chloričitý skutočne na koronavírusy?

Bez ohľadu na to, či veríte v MMS/dioxid chlóru alebo nie, tu je niekoľko
aplikácií, ktoré môže každý - aj ten najzarytejší kritik MMS - urobiť na ochranu
seba a svojej rodiny. To, že oxid chloričitý môže bezpečne zabíjať
koronavírusy pri veľmi nízkej koncentrácii 40 ppm (aktualizácia: nie 3
ppm) (parts per million), dokázala čínska štúdia. Štúdia s názvom Study on the
resistance of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (Štúdia o odolnosti
koronavírusov spojených s ťažkým akútnym respiračným syndrómom) pochádza z júna



2005 a zahŕňala len všetky dovtedy známe koronavírusy. Áno, štúdia iba
dokázala, že oxid chloričitý, dokonca aj v nepatrných množstvách, dokáže in
vitro eliminovať vírusy v krvi, moči a stolici. Tieto úspechy boli in vitro, mimo
tela! Z vedeckého hľadiska však existuje aj veľká oprávnená nádej, že by
mohol pomôcť aj in vivo, teda vo vnútri tela. V každom prípade sa zdá, že
oxid chloričitý je veľmi dobrým dezinfekčným prostriedkom proti vírusom
Corona. Odkaz na túto štúdiu sa nachádza na webovej stránke www.mms-
seminar.com.
 
MMS/dioxid chlóru, tak ako bol doteraz popísaný v tejto knihe, sa dá v
podstate použiť na dezinfekciu v mnohých oblastiach každodenného života.
Niektoré príklady sú uvedené nižšie. Podrobné aplikácie sú podrobne
vysvetlené v príslušných kapitolách tejto knihy.
 
dezinfekcia potravín
V niektorých krajinách sa oxid chloričitý používa na sterilizáciu ovocia,
zeleniny, mäsa a rýb. Napríklad naplňte čistý kuchynský drez studenou vodou,
aktivujte asi 10 kvapiek MMS na 45 sekúnd a pridajte ich do vody. Teraz do
nej jedlo ponorte na jednu až dve minúty. Teraz je úplne dezinfikovaná, a ak
bol na zelenine ešte glyfosát (ktorý sa často strieka tesne pred zberom), je tiež
zoxidovaný. Malý príjemný vedľajší účinok: hlávky šalátu a uhoriek teraz
vydržia v chladničke viac ako 10 dní a sú potom stále čerstvo zozbierané
chrumkavé.
 
 
Dezinfekcia predmetov a povrchov
Na tento účel možno ako dezinfekčné prostriedky použiť MMS aj CDS, CDL,
CDSplus. Prípadné predávkovanie je neškodné. Takže napríklad 20
aktivovaných kvapiek MMS na liter studenej vody. Potrite predmety roztokom
oxidu chloričitého a nechajte ho pôsobiť približne 30 sekúnd.
 
Dezinfikujte autá a miestnosti
Toto je možné len s klasickým MMS a nie s CDS, CDL alebo CDSplus ako
dezinfekčným prostriedkom! Dôležité: V miestnostiach alebo napríklad v aute
sa počas fumigácie nesmie nachádzať žiadna ľudská bytosť ani zviera! Potom
dobre vyvetrajte! V tomto prípade sa obe látky zmiešajú (približne 20 až 30
kvapiek každej z nich) a nepridáva sa žiadna voda, takže neustále vzniká
plynný oxid chloričitý, ktorý sa rozptýli v uzavretom priestore a dezinfikuje
všetko už v malých koncentráciách.
 



Dezinfekcia bielizne, práčky a sušičky
Za normálnych okolností by mali prací prostriedok a teplota stačiť na zničenie
mnohých baktérií. Ak si aj tak chcete byť istí, vezmite napríklad 6
aktivovaných kvapiek MMS s vodou a zmes vylejte do posledného cyklu
plákania. V prípade sušičky namočte handričku do malého množstva tohto
roztoku, vhoďte ju do prázdnej sušičky a spustite sušenie. Tým sa
vydezinfikujú všetky vzduchové kanály spotrebiča. Potom budú spotrebiče
opäť voňať neutrálne a ako nové.
 
Dezinfekcia rúk
Pre istotu odporúčame aspoň 30 ppm. Takýto vodný roztok oxidu
chloričitého môžete použiť na umývanie rúk. Najlepšie to urobíte pomocou
fľaše s pumpičkou: nastriekajte si niekoľko kvapiek do rúk a rozotrite ich.
 
Dezinfikujte tvár
Ten istý sprej môžete nastriekať na tvár so zatvorenými očami a potrieť.
 
 
dezinfekcia očí
Čínsky lekár povedal, že neustále nosil chránič zubov a napriek tomu sa mu do
úst dostala infekcia. Má podozrenie, že sa nakazil cez oči. Tu je možné
pripraviť veľmi slabý roztok CDS - prosím, žiadny roztok MMS kvôli
zvyškom kyseliny v roztoku. Na 10 až 20 ml pipetovacej fľaše sa odoberie
napríklad1 až 2 ml CDS. Teraz nakvapkajte 1 až 2 kvapky do každého oka a
počkajte 1 až 2 minúty. Nehorí kvôli oxidu chloričitému, ale preto, že roztok
neobsahuje soľ. Aj bežná voda z vodovodu páli do očí, napríklad pri
sprchovaní.
 
dezinfekcia úst a hrdla
Každý, kto bol v kontakte s inými potenciálne nakazenými osobami alebo bol
dlhší čas v tej istej miestnosti, by si mal vypláchnuť ústa a hrdlo.
 
Dezinfikujte vzduch, dýchacie cesty a priedušky
Hlbšie dýchacie cesty sú priedušky a pľúca. Na tento účel opäť použite roztok
s rozprašovacou hlavicou s čerpadlom a rozprašujte hmlu do vzduchu. Teraz
vdychujte túto hmlu. Tento postup sa môže opakovať 3 až 5-krát.
 
vnútorná očista tela
Až po tento bod môže každý skeptik MMS sledovať bez toho, aby sa musel
vzdať svojho názoru. Ale čo ak sa patogén raz dostane do tela a nie sú k



dispozícii žiadne vhodné lieky alebo očkovania? Aj keď sú tieto lieky a
očkovania vyvinuté cez noc k dispozícii, nakoľko sú bezpečné bez inak
zdĺhavých testov? Preto môže mať pre každého jednotlivca zmysel autoterapia
podľa Jima Humblea. O tom musí rozhodnúť každý sám. Aby ste tu neurobili
nič zlé a neublížili si, je nevyhnutné prečítať si túto bezplatnú e-knihu úplne
celú.
 
Dezinfekcia masiek
Nemusíte vždy prať látkové masky s veľkými nákladmi. Dezinfekcia oxidom
chloričitým je oveľa rýchlejšia. V malej sklenenej miske aktivujte 4 až 5 kvapiek
a nepridávajte vodu. Potom vedľa tejto misy položte masky a všetko zakryte
väčšou šalátovou miskou. Približne po 10 minútach je maska stopercentne
dezinfikovaná plynom.
 
Fakty:
Odkaz na štúdiu
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 



3 úspechy MMS so zvieratami
 
Aplikácie MMS na ľuďoch sú zvyčajne prenosné na zvieratá, s výnimkou
niektorých špeciálnych funkcií. Mnohí záujemcovia podávali MMS svojim
zvieratám zo zúfalstva v už beznádejných prípadoch (ktoré veterinár vzdal).
Keď potom s úžasom zistili, ako dobre funguje, často sa rozhodli, že ho budú
používať sami. Keďže som už dlhší čas nemal žiadne domáce zvieratá,
požiadal som o odbornú radu na túto tému Steffi Reinovú. Je zakladateľkou a
správkyňou facebookovej skupiny MMS pre zvieratá
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) a ponúka energetickú
komunikáciu so zvieratami, ako aj iné alternatívne metódy liečenia zvierat
(http://www.energetik-sr.de). Tu je zhrnutie jej skúseností a odporúčaní.
 
Dôležité pokyny pre zodpovedné používanie MMS a CDS
Prosím, nikdy si nemýľte MMS a CDS, CDS sa dávkuje oveľa vyššie. Ani
aktivovaný MMS, ani jeho jednotlivé zložky sa nikdy nesmú podávať čisté,
pretože môžu spôsobiť koróziu (obsah kyselín), preto sa vždy riedia vodou!
Na druhej strane CDS je roztok s neutrálnym pH, ale je tiež zriedený vodou.
Takto zriedený roztok sa často natiahne do injekčnej striekačky bez kanyly a
podáva sa zvieratám perorálne.
 
MMS a CDS nepatria do krmiva!
Ak zviera nerado prijíma čistý vodný roztok oxidu chloričitého, môžete ho
primiešať do mäsového vývaru alebo smotany. Vždy najprv zastavte aktiváciu
klasického MMS pridaním vody a potom ho pridajte do jednej z týchto
tekutín. Steffi tiež opäť zriedi CDS trochou vody.
 
Požadované množstvo vody
Odporúča pridať aspoň 10 ml vody pre zvieratá z 1 kvapky aktivovaného
MMS, lepšie viac. Čím vyšší je počet kvapiek, tým viac vody by ste mali pridať.
Podľa jej skúseností ľudia a veľké psy zvyčajne nepotrebujú viac ako 2 kvapky
MMS alebo nie viac ako 4 ml CDS na jednu dávku. Pri systéme CDS to závisí
od výrobcu. Pri nestabilizovanom CDS stačí napríklad na 4 kvapky 1 ml vody,
stabilizovaný CDSplus však potrebuje na tieto 4 kvapky aspoň 2 ml vody kvôli
chuti.
 
Odporúčania týkajúce sa dávkovania
Vždy sa začína s najmenším množstvom a potom sa pomaly zvyšuje. Ako dlho
sa má MMS/CDS podávať, závisí od ochorenia a celkového stavu zvieraťa.



p
Mladým a zdravým zvieratám ho nikdy nedávajte dlhšie ako jeden až dva
týždne. Takže obranný systém môže tiež prispieť svojím dielom. Ak sa kvôli
onkologickému ochoreniu a pod. musí podávať dlhšie, odporúča asi po troch
týždňoch urobiť prestávku, dodať telu antioxidanty a potom začať opäť s
najmenším množstvom MMS alebo CDS. Zvyčajne stačia dve až tri podania
MMS denne, pretože MMS môže v nasledujúcich hodinách v žalúdku zvierat
spôsobiť až sedemnásobné množstvo plynu.
 

3.1 Protokoly pre malé zvieratá
 
Pre malé zvieratá, ako sú králiky, morčatá, vtáky, škrečky atď., Steffi Rein
odporúča používať CDS. V závislosti od veľkosti zvieraťa sú v závažných
prípadoch veľmi účinné ½ až 4 kvapky a približne 3 až 5-krát denne počas
jedného až troch týždňov. V opačnom prípade postačujú rovnaké jednotlivé
dávky dvakrát denne počas jedného až dvoch týždňov.
 

3.2 Protokoly pre mačky a malé psy
 
Mačky
Na základe vlastných skúseností s ataxiou a inými infekčnými ochoreniami
mačiek vypracovala vlastný protokol pre mačky. Dávky jej protokolu CDS pre
mačky tiež vyhovujú všetkým druhom rakoviny. Z klasického MMS stačí pre
mačky ¼ kvapky, ktorá sa pripraví takto: aktivujte 1 kvapku a po 45 sekundách
čakania pridajte približne 20 ml vody. Z tohto roztoku potom pomocou
injekčnej striekačky natiahnite 5 ml, ktoré môžete podať ako jednu dávku.
Zvyšok sa jednoducho nepoužije pre zviera.
 
Pri menších bolestiach
Podávajte 3 dávky denne. Začnite prvé dve dávky so 4 kvapkami CDS (3 000
ppm alebo 0,3 %). Od tretej dávky zvyšujte dávky po jednej kvapke až do
maximálneho množstva 12 kvapiek. Buď podáte 3 jednorazové dávky ráno, na
poludnie a večer, alebo použijete intenzívny protokol a tieto 3 dávky podáte s
odstupom jednej hodiny (podobne ako pri intenzívnom protokole Dr.
Andreasa Kalckera). Takto by ste mohli využiť deň efektívnejšie a napríklad
ráno podať homeopatické lieky, potom použiť intenzívny protokol a večer
pridať absorbenty do krmiva. Ako absorbenty používame liečivú zeminu,
zeolit alebo bentonit, každý asi ½ čajovej lyžičky v krmive.
 



Pri infekčných ochoreniach a život ohrozujúcich ochoreniach, ako je
rakovina
Začnite tu prvé 3 dni s 5 až 7 dávkami denne. Prvé dve dávky začnite so 4
kvapkami CDS a od tretej dávky zvyšujte vždy o 1 kvapku, tu až do
maximálnej dávky 20 kvapiek. Od štvrtého dňa začnite trikrát denne počas
jedného týždňa. Potom podávajte maximálnu dávku dvakrát denne počas
ďalšieho týždňa.
 
Protokoly sú dobrým návodom, prax však ukázala, že ich prispôsobenie
konkrétnemu zvieraťu prináša najlepšie výsledky.
 
Pri ochoreniach, ako je parvoviróza, ktoré sa prejavujú prudkou hnačkou, by
sa MMS alebo CDS nemali aplikovať okamžite, ale malo by sa podať liečivé
uhlie. Až keď hnačka pominie, možno podať MMS a CDS, ale potom s
časovým oneskorením a opäť s jedným z vyššie uvedených absorbentov v
krmive.



3.3 Protokoly pre stredné a veľké psy
 
Jednotlivé dávky CDS sa môžu zvýšiť z 1 ml na 4 ml, u MMS prosím zvýšte
dávky z ½ kvapky na maximálne 2 kvapky. V prípade infekčných ochorení,
"stredomorských chorôb" (napríklad leishmaniózy), rakoviny a metabolických
ochorení Steffi Rein odporúča podávať MMS alebo CDS dva až trikrát denne
počas 3 týždňov. Aj tu je potrebné počítať s tým, že v tele je veľa toxínov, a
preto si aj tu vždy dajte k jedlu pohlcovač.
 

3.4 Protokoly pre kone
 
Steffi sama rada používa CDS na kone. Začína so 4 ml na dávku a potom
môže zvýšiť dávku na 10 až 20 ml v závislosti od veľkosti koňa. Klasické
MMS by sa malo zvýšiť z 5 na maximálne 20 až 30 kvapiek. Od najmenšieho
množstva (4 ml CDS a 5 kvapiek MMS) pracujte s najmenej 250 ml vody. Pri
vyšších dávkach MMS je vhodné pridať 1 až 2 kvapky DMSO. Týmto sa dá
zabrániť tvorbe chlorečnanov (pozri kapitolu DMSO). Opäť nie je dôležité,
ako vysoko sa má zvýšiť, ale ako často a ako dlho podávame MMS alebo CDS
a čo ďalšie sa dá pre zviera urobiť. Keďže kone nemôžu zvracať, nemali by
sme tu riskovať ani hranicu nevoľnosti. Na základe vlastných skúseností a
správ zo skupiny MMS-animal na Facebooku môže povedať, že ťažké
ochorenia, ako je rakovina kopýt, laminitída a jej následky, metabolické
ochorenia, alergie, infekčné ochorenia atď., sa dajú veľmi úspešne vyliečiť už
spomínaným postupom (podávať tri týždne, dva až trikrát denne, potom
urobiť dva až tri týždne prestávku a potom opäť podávať tri týždne, opäť od
najmenšieho množstva). Jednému koňovi, ktorého liečila na boreliózu,
podávala MMS len jeden týždeň, pričom dávku zvýšila z 5 na 20 kvapiek. Po
dávkach MMS bolo pozorované výrazné zlepšenie.
 
Hoci je Steffi veľkou fanúšičkou MMS, nikdy nelieči izolovane jedným liekom
alebo metódou, ale vždy komplexne. Len tak sa zabezpečí, že ustúpia nielen
zjavné príznaky, ale nájdu sa a odstránia aj skutočné príčiny.
 

3.5 Protokoly pre prežúvavce
 
Prežúvavce nesmú dostávať MMS alebo CDS perorálne, pretože stále nie je
úplne objasnené, do akej miery môže byť narušená črevná flóra lesného



žalúdka. Nie je tiež jasné, či vôbec môžeme dosiahnuť nejaký účinok, pretože
plyn sa prežúvaním opäť dostáva von, odkiaľ prišiel, alebo by mohol byť
dokonca vdýchnutý. Liečba oviec, kôz a hovädzieho dobytka preto v
súčasnosti stále patrí do rúk odborníkov, ktorí už majú dostatočné skúsenosti s
klystírmi a infúziami. Zápal vemena si však môžeme liečiť sami tak, že
aktivujeme 10 kvapiek MMS, zalejeme ho 200 ml vody a týmto roztokom
prepláchneme mliekovody ceckov, napríklad v injekčnej striekačke bez ihly.
 
Ošetrenie rán
Na miestach, kde sa zviera môže olizovať, pripravte zmes vždy tak, ako keby
ste ju podávali vnútorne. V opačnom prípade môžete zmiešať 10 až 20
kvapiek MMS do 100 až 200 ml vody. Ak nemôže zmes nastriekať, rada
používa papierovú vreckovku, ktorú namočí do roztoku a niekoľko minút drží
na ošetrovanom mieste. CDS podľa nej nie je taká dobrá na vonkajšiu liečbu,
pretože príliš rýchlo vyprcháva.
 
Čo robiť, ak nemôžete dať zvieraťu MMS alebo CDS a užívať ho v
smotane alebo mäsovom vývare?
Potom sa tu výnimočne môže dať do vody len samotný roztok chloritanu
sodného NaCIO2, ktorý sa pri pití aktivuje s kyselinou chlorovodíkovou v
žalúdku a vzniká požadovaný plynný oxid chloričitý. Ide však o oneskorenú
formu tvorby oxidu chloričitého a nie je priamo porovnateľná s aktivovaným
MMS. Odporúčajú 1 až 5 kvapiek na 250 až 500 ml vody alebo 6 až 10 kvapiek
na 1 liter vody.
 
Bežné chyby pri zaobchádzaní s MMS a CDS u zvierat
Ak sa pridá príliš málo vody, môže sa stať, že zvieratá v budúcnosti odmietnu
MMS kvôli chuti. Ak je dávka príliš vysoká a potom sa objaví hnačka alebo
zvracanie, zviera už nebude chcieť MMS prijímať, pretože je s tým spojené.
Ak sa nepridá žiadny absorbér a zviera sa ešte zhorší, môže to viesť k tomu, že
MMS sa v budúcnosti odmietne. V nemčine: Boh vie, že zvieratá nie sú hlúpe!
 
Hoci Steffi Reinová v skutočnosti uprednostňuje okrem energetického
liečiteľstva aj iné šetrné prostriedky a metódy, ako sú homeopatia,
Schüsslerove soli a Bachove kvety, rada a často používa MMS/CDS. Pomocou
bioenergetických testov zvyčajne testuje všetky možné liečebné prostriedky
špeciálne pre dané zviera. V tomto prípade testovacie postupy veľmi dobre
preukázali vhodnosť a/alebo prínos MMS a CDS pre zvieratá. Tak sa stretla aj
s jeho jemným účinkom, ktorý sa časom naučila oceniť. Choroby alebo
sťažnosti našich zvierat majú veľa spoločného s majiteľom a jeho problémami.



Niekedy vyriešenie konfliktu u majiteľa vedie k uzdraveniu choroby u zvieraťa.
Preto sa Steffi často správa k majiteľovi a zvieraťu ako k jednej jednotke. Viac
o tom nájdete na jej vlastnej webovej stránke www.energetik-sr.de.
 
Čoraz viac veterinárov pracuje s oxidom chloričitým bez toho, aby okolo toho
robili veľký rozruch. Koniec koncov, dôležitá je záchrana životov a zmiernenie
utrpenia. Tu je nedávna správa od veterinárneho lekára, ktorý to zverejnil,
dostal sa do problémov s úradmi a potom preukázal morálnu odvahu.



3.6 Veterinár presvedčený oxidom chloričitým
 
Renomovaný hamburský veterinár Dirk Schrader lieči zvieratá veľmi úspešne
rôznymi spôsobmi, vrátane liečby oxidom chloričitým. Pod hrozbou pokuty
vo výške 10 000 eur mu bolo nariadené okamžite ukončiť ošetrovanie
roztokmi oxidu chloričitého. Následne prešiel do protiútoku a podal proti
tomuto rozhodnutiu námietku. Liečbu oxidom chloričitým používal čiastočne
namiesto menej účinných a drahších antibiotík, ale čiastočne aj pre zvieratá,
ktoré by inak museli byť eutanazované ako beznádejné a nevyliečiteľné.
Bezočivý prístup úradu na ochranu zdravia a spotrebiteľa, ich odborná ignorancia a
napokon zákaz zachraňovať zvieratá pred smrťou prinútili pána Schradera k
aktivite. Teraz podal na hamburskej prokuratúre trestné oznámenie na miestne
orgány z dôvodu bežného zneužitia právomoci. Podľa jeho názoru môže
každý lekár v prípade terapeutickej núdze použiť akékoľvek prostriedky a
metódy - aj neschválené.
 
Niektoré zaujímavé pasáže z odôvodnenia
"Najmä v prípade chloritanu sodného/dioxidu chloričitého (MMS), peroxidu
vodíka a chlórnanu (napr. MMS2) sa už pred desaťročiami v rámci základného
imunologického výskumu zistilo (a čiastočne aj "ocenilo" Nobelovými
cenami), že sa vyskytujú alebo vznikajú aj fyziologicky v ľudských/zvieracích
bunkách, napr. v rámci horúčkovej reakcie pri infekcii, rakovine atď.
Rozhodujúcou výhodou oxidačných činidiel je, že mikroorganizmy si voči nim
nemôžu vytvoriť žiadnu rezistenciu, čo je pre "evolúciu" potešujúca
prezieravosť. Z opačného pohľadu ľudské/živočíšne bunky prirodzene
tolerujú určitú úroveň oxidačných látok, zatiaľ čo mikroorganizmy alebo iné
antigény (t. j. patogény spôsobujúce ochorenia) sa ničia pri oveľa nižších
koncentráciách. (…)«
 
Pokračujte:
 
"V tejto súvislosti je súčasný emotívny a nespravodlivý "hon na čarodejnice"
proti oxidačnému činidlu, ktoré sa široko používa už desaťročia, vecne
nepochopiteľný. Len výrazný nedostatok základných vedeckých informácií
mohol viesť k vydaniu správneho rozhodnutia s hrozbou trestu, ktoré sa má
napadnúť. «
 
Považujem tu za veľmi vzrušujúce, že okrem zarytých veterinárov, ako je Dirk
Schrader, používajú MMS/dioxid chlóru úspešne aj alternatívno-medicínsky



a/alebo energeticky pracujúci terapeuti pre zvieratá. Samotný efekt sa zdá byť
presvedčivý!
 
Fakty:
- Veterinár podáva trestné oznámenie po zákaze MMS



4. MMS mediálna návnada
 
Do apríla 2014 vyšlo v nemecky hovoriacich krajinách veľa kníh o MMS a
odhaduje sa, že o ňom počulo alebo ho už použilo pol milióna až milión ľudí.
Napriek tomu to bol skôr tip pre zasvätených. Chceme to zmeniť, a preto sme
podporili Lea Koehofa z Jim Humble Verlag pri organizovaní kongresu Spirit
of Health 2014 v Hannoveri.
 
Podujatie malo veľký úspech a prišlo naň viac ako 1 000 návštevníkov. Zrazu
sa prebudil aj záujem masmédií, na kongres prišlo niekoľko televíznych staníc
a poskytli rozhovory. Prvé správy obsahovali varovania pred MMS, ale
zároveň umožnili účastníkom kongresu vyjadriť sa. Jeden z účastníkov
rozprával o tom, že jeho nádor sa zmenšil o 90 % len v priebehu troch
mesiacov užívania MMS (správa NDR).
 
To malo za následok, že o MMS sa začalo zaujímať celé Nemecko. A hľa - v
masmédiách (ARD Report, ARD Kontraste, RTL Mittagsmagazin, RTL
Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online, NDR Visite, MDR, HAZ,
Bild-Zeitung) sa okamžite zostril tón proti MMS. Zaujímavé je, že rôzni
reportéri rôznych televíznych, internetových a tlačených médií používali na
dehonestáciu aktívnych rečníkov vždy tie isté frázy, nepravdy, nepodložené
obvinenia a staré holubičie reči.
Tieto nepravdivé správy boli pravdepodobne jedným z dôvodov, prečo ľudia
zvolili za slovo roka "lživá tlač". O takzvaných kvalitných novinároch, ktorí
vykonávajú nezávislý výskum s otvorenou mysľou, už nebolo ani reči. Išlo o
prípad porušenia zmluvy a jeden odpísal od druhého. Z tohto dôvodu sa tu
majú jednotlivé výčitky porovnať s faktami, aby si každý mohol vytvoriť
vlastný úsudok o MMS. Namiesto propagandy sa spoliehame na otvorenosť.
 
Fakty:
- Zbierka tupých mediálnych výpadov proti MMS
- Kongres Spirit of Health 2014
- Kongres Spirit of Health 2015



4.1 Obvinenie, že MMS je toxické chlórové bielidlo
 
Ak si vo Wikipédii vyhľadáme pojem chlórové bielidlo, dostaneme sa priamo k
čistému chlóru, a nie k záznamu o oxide chloričitom a ani k východiskovej
surovine MMS, chloritanu sodnému. Ale laik nedokáže rozlíšiť takéto
jemnosti!
 
Definícia: Podľa Hamburskej univerzity sa chlórové bielidlo, známe aj ako
chlórový bieliaci lúh alebo Javellov lúh, vyrába pridaním (elementárneho, t. j.
čistého) chlóru do zriedeného roztoku hydroxidu sodného.
 
V protokoloch aplikácie MMS sa však rozhodne nepoužíva chlórové
bielidlo! Ani surovina chloritan sodný, ani skutočná účinná látka MMS,
oxid chloričitý, nie sú podľa definície chlórovým bielidlom!
 
Okrem toho sa roztok chloritanu sodného neberie sám o sebe, ale iba oxid
chloričitý, ktorý vzniká aktiváciou s kyselinou. Oxid chloričitý sa zasa už viac
ako 100 rokov používa na sterilizáciu pitnej vody - našej potraviny číslo jeden -
a už roky sa ním sterilizuje ovocie a zelenina, ale aj mäso a ryby, čím sa
predlžuje ich trvanlivosť (USA). Nemusí sa ani znovu filtrovať alebo zmývať
z potravín. Napríklad v potravinárskych závodoch na výrobu mliečnych
výrobkov, piva a vína sa potrubia medzi jednotlivými výrobnými dávkami
sterilizujú a čistia.
 
Preto neškodí našim potravinám ani ľuďom a zvieratám, ktoré ich konzumujú.
Netoxickosť roztokov oxidu chloričitého pri perorálnom užívaní bola
dostatočne preukázaná medzinárodne uznávanými štúdiami WHO a EPA
(pozri nižšie). Už Paracelsus tvrdil, že dávka robí jed. Porovnanie toxicity jasne
ukazuje, že oxid chloričitý je v skutočnosti podstatne menej toxický ako
nikotín, káva a aspirín.
 
Fakty:
- Uni Hamburg, definícia chlórového bielidla
- Záznam o oxide chloričitom vo Wikipédii
- Záznam o chloritane sodnom vo Wikipédii
- Heslo o chlóre vo Wikipédii
- Toxicita oxidu chloričitého
 
Záznam o oxide chloričitom vo Wikipédii



"Vyššie organizmy sú relatívne necitlivé na požitie oxidu chloričitého
prehĺtaním. Napríklad v štúdii na ľuďoch sa nezistili žiadne negatívne zmeny
u desiatich zdravých mužov po jednorazovom požití 24 mg oxidu chloričitého
v jednom litri alebo 2,5 mg chloritanu v 500 ml vody. To je desaťnásobne,
resp. stonásobne viac ako maximálne hodnoty pre úpravu pitnej vody v
Nemecku, ktoré sú 0,2 mg na liter pitnej vody. «
 
Fakty:
- Záznam o oxide chloričitom vo Wikipédii
 
Štúdia WHO o orálnom príjme oxidu chloričitého
Existuje štúdia WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) z rokov 1982/1984
o perorálnom požití vodného roztoku oxidu chloričitého na desiatich mužoch
s rôznymi protokolmi a dávkami počas dvanástich týždňov, čo je trikrát dlhšie
ako protokol MMS-1000 Jima Humblea. Monitoroval sa krvný tlak, dychová
frekvencia, pulz a teplota v ústach, robilo sa EKG a rozsiahle analýzy krvi a
moču.
Výsledok: Neboli namerané žiadne významné vedľajšie účinky!
 
Fakty:
- Štúdia WHO o orálnom príjme oxidu chloričitého
 
Štúdie EPA o orálnom príjme oxidu chloričitého
Americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) si tiež objednala
veľké množstvo štúdií na ľuďoch a zvieratách o následkoch orálneho požitia
vodných roztokov oxidu chloričitého alebo ich zhrnula z literatúry.
 
Výsledok: Ani stonásobná koncentrácia ClO2, ktorá je v našej pitnej vode
zákonom povolená, nepreukázala žiadne negatívne účinky na ľudí a zvieratá.
 
Fakty:
- Štúdie EPA o orálnom príjme oxidu chloričitého
 
Záver: Kto ako údajný ochranca ľudí alebo kritický novinár stále nazýva
MMS, chloritan sodný alebo oxid chloričitý "jedovatým chlórovým bielidlom",
zámerne klame a ignoruje dostupné medzinárodné štúdie o netoxicite oxidu
chloričitého pri orálnom požití!
 
Ani MMS, ani východisková látka chloritan sodný, ani skutočná účinná látka
oxid chloričitý nie sú chlórové bielidlá! Týmto perfídnym a úmyselným
zmätkom by sa chceli zavádzať nováčikovia a laici, aby sa v skutočnosti liečili



nebezpečným chlórovým bielidlom namiesto netoxického oxidu chloričitého,
aby sa potom vzniknuté škody zvalili na komunitu MMS!
 
To napĺňa skutkovú podstatu trestného činu úmyselného pokusu o
ublíženie na zdraví!



4.2 Tvrdenie, že MMS je neúčinná
 
Vo všetkých učebniciach chémie sa uvádza, že oxid chloričitý je najlepším
ničiteľom vírusov a baktérií na svete. Prečo by podľa pôvodnej úvahy Jima
Humblea niečo, o čom je známe, že spoľahlivo zabíja všetky choroboplodné
zárodky mimo tela, nemohlo zabíjať aj v tele? Desaťtisíce pozitívnych
ohlasov, vrátane ohlasov licencovaných lekárov, poskytujú úplne iný obraz.
Uvádzajú sa len tvrdenia o neúčinnosti, ale neposkytujú sa žiadne spoľahlivé
dôkazy.
 

4.2.1 Ugandská štúdia o malárii
 
Koncom roka 2012 zdokumentovali tri nezávislé medzinárodné kamerové
tímy štúdiu malárie na stanici Červeného kríža v Ugande. Počas štyroch dní
bolo vyšetrených 781 ľudí, z ktorých 154 bolo nakazených maláriou. Infekcia
sa najprv určila bežným rýchlotestom na maláriu a potom sa každý pozitívny
podozrivý prípad jednoznačne potvrdil krvnými testami pod mikroskopom.
 
U niektorých sa dokonca vyskytla dvojitá infekcia dvoma z celkovo piatich
možných malarických patogénov. Všetci dospelí dostali jednorazovú dávku 18
aktivovaných kvapiek a všetky deti dostali 9 aktivovaných kvapiek MMS na
vypitie. Po 24 hodinách bolo zo 154 preukázaných pacientov s maláriou iba
jedenásť pozitívnych na maláriu. Všetky ostatné boli bez príznakov a
symptómov. Jedenásti, ktorí boli stále infikovaní, uviedli, že ho nevypili celý
alebo krátko po užití zvracali.
 
Pod dohľadom dostali druhú dávku v rovnakom množstve a na druhý deň boli
všetci bez malárie. Táto dobre zdokumentovaná štúdia o malárii však bola v
televíznej reportáži spochybnená. Tvrdilo sa, že neexistuje žiadny dôkaz o
tom, že MMS vylieči maláriu do 24 hodín, pretože nebol prítomný žiadny
lekár, ktorý by to potvrdil. Toto tvrdenie možno úplne vyvrátiť podpismi a
fotografiami. Na druhej strane sa však v televíznej reportáži priznalo, že po
užití MMS boli všetci pacienti s maláriou skutočne bez príznakov. Ako sa to
malo stať? Ortodoxná medicína dodnes nedokáže pacientov s maláriou zbaviť
príznakov v takom krátkom čase.
 

4.2.2 Klinické použitie dioxychloru



 
Dioxychlór je prípravok, ktorý ničí huby, baktérie a vírusy pôsobením
atómového kyslíka. V rámci početných skúšok bol tento produkt ďalej
vyvíjaný a optimalizovaný tak z hľadiska formy výroby, ako aj účinku v úzkej
spolupráci výskumníkov z Bradford Research Institute so Stanfordskou
univerzitou, Národným inštitútom pre rakovinu (NCI) a klinikami Mayo.
Účinnosť tohto kyslíkového prípravku bola preukázaná viac ako 50 000
infúziami na rôzne indikácie na celom svete. Účinnou zložkou dioxychloru je,
ako už názov napovedá, oxid chloričitý.
 
Citát z kliniky Seegarten vo Švajčiarsku:
"Chrípka, herpes I a II, hepatitída B, Epstein-Barrovej, cytomegalovírus, detská obrna,
toxoplazmóza a tuberkulóza. Dioxychlór sa úspešne používa aj na virulentné mykózy, ako
sú Candida albicans a Mycoplasma, na krvné parazity a na pleomorfné baktérie, ktoré sa
zvyčajne vyskytujú pri viacerých alergiách. Ďalšími oblasťami použitia je následná liečba po
dlhodobom užívaní antibiotík a ich následných poškodeniach, ako je syndróm chronickej
únavy (CFS, Epstein-Barrovej, vírus HHV-6). Presvedčivé úspechy liečby dioxychlórom v
Európe a USA rozšírili zoznam indikácií okrem už spomínaných ochorení aj na ďalšie:
zápal ďasien, oslabenie imunitného systému, cystická fibróza, recidivujúci zápal pľúc a
broncho-pneumónia s recidivujúcimi infekciami. «
 
 



4.2.3 Chloritan sodný schválený EÚ ako liek
 
Chloritan sodný je od 19. júna 2013 registrovaný ako liek v registri
Spoločenstva pre lieky na ojedinelé ochorenia pod číslom EU/3/13/1139. Podľa
predloženej štúdie sa zdá, že zastavuje progresiu ALS (amyotrofickej laterálnej
sklerózy) pri liečbe tohto ochorenia.
 
Podľa Wikipédie:
"Chloritan sodný narúša funkciu makrofágov, ktoré sú súčasťou imunitného systému a
podieľajú sa na zápalových procesoch. Predpokladá sa, že pri zriedkavej chorobe
amyotrofickejlaterálnej sklerózy (ALS) dochádza k nadmernej aktivácii makrofágov, čo
vedie k vysokým hladinám cytokínov zodpovedných za poškodenie nervových buniek v
mozgu a mieche. V USA[10] a EÚ[11] má chloritan sodný na liečbu ALS štatút lieku
siroty, čo prináša farmaceutickým spoločnostiam výhody v podobe schválenia lieku. «
 
Myslím, že k tomu už nie je čo dodať.
 

4.2.4 Úspechy v oblasti HIV/AIDS
 
Dr. Klaus Schustereder ako prvý lekár uskutočnil v spolupráci so
zdravotníckymi orgánmi Stredoafrickej republiky štúdiu o účinku oxidu
chloričitého na pacientov s HIV/AIDS. Hoci sa Dr. med. Klaus Schustereder
dištancuje od mnohých liečebných prísľubov Jima Humblea, uznáva liečebný
účinok oxidu chloričitého pri liečbe HIV/AIDS.
 
Je zástancom komplexného klinického skúšania v spolupráci s vládnymi
agentúrami s cieľom lepšie pochopiť potenciál oxidu chloričitého na liečbu
epidemických ochorení. Okrem toho Dr. med. Schustereder požaduje
farmakologické štúdie na pochopenie spôsobu pôsobenia oxidu chloričitého.
 
V tomto rozhovore Dr. Schustereder, MD, vysvetľuje, prečo Afrika potrebuje
terapeutické prístupy, ktoré by mali spĺňať nasledujúce kritériá: Účinnosť,
netoxickosť, nákladová efektívnosť a kultúrna integrovateľnosť. Podľa
Schusteredera oxid chloričitý spĺňa tieto kritériá, a preto vidí v tomto
prostriedku potenciálnu príležitosť pomôcť mnohým ľuďom v treťom svete.
 
Národný inštitút zdravia (NIH), agentúra Ministerstva zdravotníctva a
sociálnych služieb Spojených štátov, uverejnil štúdiu o používaní oxidu
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chloričitého pri čistení krvi darcov, ktorá tento účinok potvrdila aj v
laboratóriu. V štúdii sa skúmal najmä účinok oxidu chloričitého (MMS) na
vírusy AIDS. Použili sa dve zriedenia základného roztoku 15 % kyseliny
mliečnej a približne 2,8 % chloritanu sodného. Roztok zriedený v pomere
1:150 preukázal významnú, ale nie úplnú elimináciu HIV-1, zásobný roztok
zriedený v pomere 1:100 eliminoval sto percent vírusov AIDS prítomných v
krvi v priebehu piatich minút in vitro.
 
Záver: Širokopásmová účinnosť MMS, ktorú hlása Jim Humble pri množstve
chorôb, je viac ako dostatočne preukázaná štúdiami a skúsenosťami!
 
Fakty:
- štúdia o malárii
- Štúdia dioxychloru
- Klinika Seegarten Švajčiarsko
- Chloritan sodný schválený EÚ ako liek
- Záznam o chloritane sodnom vo Wikipédii
- Úspechy v Afrike v súvislosti s HIV/AIDS
- Národný inštitút zdravia, Oxid chloričitý eliminuje vírusy AIDS/HIV
- Patent na dezinfekciu krvi oxidom chloričitým
- Kniha MMS klinicky testovaná



4.3 Obvinenie, že MMS je len zarábanie peňazí
 
Klasická súprava MMS stojí od 15 do 25 € a zvyčajne vydrží dva až tri roky.
Kto chce zbohatnúť na zázračných liekoch, zvyčajne si berie podstatne vyššie
sumy, napríklad v súčasnosti 200 000 eur na chorého za vyliečenie hepatitídy C
pomocou novo vyvinutého lieku. Dávať falošnú nádej vážne chorému človeku
by bolo a je nemorálne na najvyššom stupni. Jim Humble poskytol svoje
vedomosti ľudstvu bezplatne prostredníctvom svojej prvej bezplatnej knihy a
žije výlučne z darov a príjmov z predaja svojich ďalších kníh.
 
Bol som ho navštíviť dvakrát. Pri mojej prvej návšteve Dominikánskej
republiky žil tri hodiny cesty od akéhokoľvek turistického miesta uprostred
slumov miestnych obyvateľov. Vybavenie jeho ubytovania by sa nedalo opísať
dostatočne sparťansky. Dokonca aj mládežnícke ubytovne pred 50 rokmi boli
lepšie vybavené. Dodnes nevlastní auto. Aj domicil v Mexiku počas mojej
druhej návštevy možno označiť za jednoduchý a prostý. Dodnes som na ňom
nevidel žiadne luxusné predmety ani symboly. Od svojho objavu použil všetky
svoje peniaze na šírenie týchto liečivých poznatkov, ktoré sú pre ľudstvo tak
dôležité.
 
Záver: Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa Jim Humble stal vďaka MMS
bohatým človekom, ktorý by teraz žil v luxuse.
 
Fakty:
- Kniha Liečenie je možné, Dr. Andreas Kalcker
- Článok Liek proti hepatitíde C Sovaldi (...), Spiegel online



4.4 Obvinenie Jima Humblea a scientológie
 
Áno, Jim Humble sa rád objavuje v bielom obleku a bielom klobúku s
larimarským kameňom ako svojou ochrannou známkou. "Predstavenie musí
pokračovať," je to Američan skrz naskrz. A áno, bol so scientológmi takmer
od začiatku. Vtedy to bolo hnutie, ktoré využívalo nové techniky (dianetiku)
Rona L. Hubbarda na očistenie mysle od tráum, strachov a falošného
naprogramovania z tohto a predchádzajúcich životov. Výsledkom boli
slobodní a nemanipulovateľní ľudia.
 
Neskôr bolo toto hnutie infiltrované a teraz má podobu "sekty, ktorá žerie
peniaze a vymýva mozgy". Nemôžem to jednoznačne posúdiť, pretože som s
týmto združením ani s jeho členmi vedome neprišiel do kontaktu. Veľmi som
sa však zaujímal o knihu a DVD o dianetike, ktoré sú podľa mňa veľmi
zaujímavé a bez ideológie. Pýtal som sa na to Jima a on mi otvorene odpovedal
na každú otázku.
 
Keď sa v tejto organizácii začali diať negatívne zmeny, ako napríklad vytrvalé
obťažovanie odpadlíkov, podobne ako mnohí iní v tom čase opustil
scientológov. Pre neho je táto kapitola už tri desaťročia úplne uzavretá (!). Na
svojich školeniach MMS, ako aj na všetkých ostatných stretnutiach Jim nikdy
sám nevyťahoval témy z oblasti scientológie a nepoužíval žiadne techniky
manipulácie mysle. To môžem bez akýchkoľvek pochybností potvrdiť. V
skutočnosti je to len obyčajný starý muž s prívetivým úsmevom.
 
Záver: Celosvetové hnutie MMS nemá nič, ale ani absolútne nič spoločné so
scientológiou. Záleží naozaj na tom, čo človek nosí alebo nosil? Alebo sú tieto
osobné ohovárania len preto, aby sa diváci (zásuvka scientológie) nemohli
zaoberať jej skutočným smerodajným obsahom a výrokmi?
 
Fakty:
- Kniha Dianetika. Sprievodca ľudskou mysľou
- DVD Ako používať dianetiku



4.5 Obvinenie Cirkev Genesis II
 
Keďže Jim školil mnohých dobrovoľníkov MMS v niekoľkých afrických
krajinách, zažíval stále tie isté hrozby. Mnohé africké krajiny sú politicky
nestabilné a takmer vždy sú na jednej strane ozbrojení povstalci a na druhej
strane vládne sily. Nech už sú v tejto hre dobrí a zlí chlapci ktokoľvek, on a
jeho pomocníci boli opakovane považovaní za špiónov vlády alebo povstalcov
a hrozilo im, že ich pod hrozbou smrti zabijú. V tom čase si tiež všimol, že
ľudia s preukazom medzinárodnej náboženskej pomoci (Červený kríž,
Červený polmesiac) boli často chránení pred takýmito podozreniami len vďaka
svojmu preukazu.
 
Založil teda cirkev Genesis II a svojim pomocníkom rozdal príslušné preukazy -
celkom dobre to fungovalo. Keďže voľné šírenie neschválených liekov by
mohlo byť v mnohých krajinách aj právne postihované, voda sterilizovaná
pomocou MMS bola v rámci náboženskej slobody bez okolkov premenovaná
na sviatosť (ako napríklad oblátka alebo svätená voda), aby sa právne chránila
distribúcia a rozdávajúci.
 
Medzitým takmer všetci stúpenci jeho celosvetového hnutia MMS prijali túto
myšlienku a pripojili sa k jeho "cirkvi" bez toho, aby v ich krajine existovali
takéto hrozby. Preto to, čo si predstavujeme pod cirkvou v tejto krajine, v
žiadnom prípade neplatí. Nie je to o náboženstve, pretože každý si môže
ponechať svoje predchádzajúce presvedčenie. Je to skôr niečo ako voľné
združenie podobne zmýšľajúcich ľudí. Jediné vyznanie, aby ste sa stali členom,
je: "Buď dobrý a konaj dobro." Aj vy ste už v hre. Neexistuje tu žiadny
formalizmus ani byrokracia.
 
Ľudia vyškolení v MMS majú status reverenda. Ak niekto vyškolil alebo poradil
minimálnemu počtu ľudí s MMS, môže sa stať ministrom zdravotníctva. Tí, ktorí
idú ďalej a vedú školenia alebo majú iný veľký prínos pre hnutie, sú vyhlásení
za biskupa. Tieto tituly nenesú žiadnu skutočnú hierarchiu, práva ani
povinnosti a väčšina ich ani nepoužíva, a ak áno, tak s úsmevom. Všetci sa
navzájom považujú za rovnocenných a je len na nich, čo urobia alebo
neurobia.
 
Za celé tie roky mi nikto nikdy nepovedal, čo by som mal alebo nemal robiť
alebo čo by som mal alebo nemal hovoriť. Každý prispieva tým, čím môže
alebo chce, k dosiahnutiu spoločného cieľa, aby sa každý človek na tejto



planéte dozvedel o možnostiach zdravia pomocou MMS alebo oxidu
chloričitého. Potom necháme na každom, čo chce s týmito vedomosťami
urobiť, a podporíme každého, kto chce vedieť viac. Túto "cirkev" možno tiež
kedykoľvek bez problémov opustiť, čomu Jim prikladá veľký význam.
 
Chcete aj vy prispieť k tomu, aby toto hnutie mohlo úspešne dosiahnuť svoje
ciele? Môžete to urobiť už tým, že budete hovoriť o MMS a distribuovať túto
e-knihu. Samozrejme, dary sú vždy vítané!



4.6 Otázky pre médiá - účinnosť MMS
 
Bez ohľadu na to, akú tému skúmate, všetky veci majú v tejto dualite výhody aj
nevýhody. V prípade správ o MMS to zrejme vyzerá tak, že na jednej strane sa
vznášajú falošné obvinenia s možnými nevýhodami, alebo sa jednoducho veci
zámerne vymýšľajú či zamieňajú. Na druhej strane sa však zámerne ignorujú a
zatajujú úspechy a pozitívne účinky, ktoré MMS mnohokrát dokázal. Je
zrejmé, že sa to robí s cieľom zámerne vyvolať u divákov alebo čitateľov
negatívnu emocionálnu reakciu. Toto sa už nenazýva nezávislá žurnalistika
alebo otvorené spravodajstvo, ale jednoducho propaganda.
 
Vráťme sa k faktom a niekoľkým nepríjemným protiotázkam na týchto
predstaviteľov masmédií.
 

4.6.1 Kde sú správy o dioxychlóre?
 
V rámci početných pokusov bol produkt dioxychlór (účinná látka: oxid
chloričitý) ďalej vyvíjaný a optimalizovaný tak z hľadiska formy výroby, ako aj
účinku v úzkej spolupráci výskumníkov z Bradford Research Institute a
Stanfordskej univerzity, Národného inštitútu pre výskum rakoviny (NCI) a
kliník Mayo. Účinnosť tohto kyslíkového prípravku bola preukázaná viac ako
50 000 infúziami na rôzne indikácie na celom svete. Prečo sa o tejto rozsiahlej
klinickej štúdii o intravenóznom používaní oxidu chloričitého a jej úspechu
nikdy neinformovalo? Možno preto, aby mohli naďalej tvrdiť, že neexistujú
žiadne klinické štúdie o oxide chloričitom?
 
Fakty:
- Štúdia dioxychloru



4.6.2 MMS proti ALS schválená v EÚ!
 
O vtipných stávkach celebrít na ľadové vedro a tých, ktorí si to myslia, ste v
roku 2014 hojne informovali v televízii a na internete. Keď si ľudia vyliali na
hlavu vedro ľadovej vody, držali ste na ňom kamery a tieto nízke
sebaprezentácie sa na celé týždne dostali aj do večerných spravodajských
relácií.
 
Všetko bolo údajne iniciované s cieľom vyzbierať príspevky na tak naliehavo
potrebný výskum ALS. Ale o tom, že v USA a aj v EÚ už existuje sľubný
schválený liek proti ALS, a to na báze MMS/chloritu sodného, ktorý ste tak
kritizovali, nepoviete a nenapíšete ani slovo. Prečo nie? Ste slepý na jedno oko
alebo dokonca na obe?
 
Fakty:
- Chloritan sodný schválený EÚ ako liek
 
 
4.6.3 Patenty na oxid chloričitý v zdravotníctve
 
Pri malom prieskume vo vyhľadávačoch a v našej rodine MMS sa objavuje
čoraz viac schválených farmaceutických výrobkov na báze oxidu chloričitého.
 
Napríklad sprej Ciderm SP na dezinfekciu rán u zvierat, schválený v USA,
je k dispozícii tu od spoločnosti Frontier Pharmaceutical Inc. z Melville, NY
11747 (www.cidermsp.com).
 
Patent US-4035483 z 12.7.1977 na použitie chloritanu sodného ako
netoxického antiseptika. V texte sa uvádza, že je užitočný pri liečbe
popálenín a iných rán a pri liečbe infekcií bez toho, aby zasahoval do
prirodzeného regeneračného procesu.
 
Patent US-4725437 zo 16.2.1988, udelený spoločnosti Oxo Chemie z
Nemecka, týkajúci sa látky, ktorú vynašiel Dr. Friedrich W. Kühne z
Heidelbergu a nazval ju Oxoferin. Spoločnosti sa ho podarilo predať za 45
miliónov dolárov americkej spoločnosti, ktorá zmenila názov na WF-10, ktorý
schválila FDA.
 
Patent US-2701781 z 8.2.1955 týkajúci sa uvádzania antiseptického roztoku
na všeobecné klinické použitie na trh.

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4035483.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4725437.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf


 
Patent US-5019402 z 28.5.1991 udelený spoločnosti Alcide na uvedenie na trh
výrobku obsahujúceho oxid chloričitý na dezinfekciu krvi a krvných
produktov. Dnes sa používa najmä v transfúznej oblasti na prevenciu infekcií.
Dobrý deň, počkajte chvíľu: krv je našou životnou silou a je ošetrená
oxidom chloričitým bez toho, aby spôsobila akúkoľvek škodu? Potom to
nemôže byť také nebezpečné, však?
 
Patent US-5830511 z 3.11.1998 na uvedenie na trh výrobku, ktorého zložka
obsahuje chloritan sodný a je určená na stimuláciu imunitného systému.
Ocenenie získala spoločnosť Bioxy Inc., používa sa u zvierat ako doplnok
krmiva a vedie k zníženiu úhynu, zníženiu vylučovania dusíka, zníženiu
závislosti od antibiotík a vakcinácie a zlepšeniu zdravia zvierat tým, že
prispieva k posilneniu imunitného systému.
 
Patent US-5855922 z 5.1.1999, udelený spoločnosti BioCide International na
uvedenie výrobku na trh, ktorý sa používa na terapeutickú liečbu zle sa
hojacich alebo nezjazvených chronických rán a iných kožných ochorení.
Táto skúsenosť bola zaznamenaná aj v prípade nôh, ktoré boli otvorené roky
(väčšinou u diabetikov).
 
Patent US-6099855 z 8.8.2000 na komercializáciu výrobku používaného ako
stimulátor imunitného systému vydaný spoločnosti Bioxy Inc. Tento výrobok
je určený na zlepšenie zdravia zvierat, zlepšenie využitia krmiva, zníženie
úhynu, zníženie závislosti od antibiotík a očkovania a zlepšenie
celkového zdravotného stavu vďaka zlepšeniu stavu imunity.
 
Patent US-4296102 z 20.10.1981 na uvedenie výrobku na kontrolu amébovej
dyzentérie u ľudí orálnym podávaním oxidu chloričitého na trh, patent
udelený Felipe Lazo, Mexico City.
 
Patent US-6251372 B1 z 26. júna 2001 udelený spoločnosti Procter &
Gamble na uvedenie výrobku na prevenciu zápachu z úst na trh.
 
Patent US-4851222 z 25.7.1989 vydaný spoločnosti Oxo na uvedenie výrobku
na regeneráciu kostnej drene na trh. Fenomenálne!
 
Patent US-4737307 z 2. apríla 1988 na uvedenie výrobku na boj proti
baktériám, hubám a vírusom pri kožných ochoreniach na trh.
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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-US6099855.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6251372.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4737307.pdf


Patent US-4317814 z 2.3.1982 udelený Felipe Lazo z Mexika na
komercializáciu lieku na liečbu popálenín kože.
 
Patent US-5252343 z 12.10.1993 udelený spoločnosti Alcide na uvedenie na
trh výrobku na profylaxiu a liečbu bakteriálnych infekcií, najmä
mastitídy, s použitím až 1 000 ppm oxidu chloričitého.
 
Patent US-5877222 na liečbu demencie spôsobenej AIDS.
 
Patenty US-8029826B2 a US-7105183B2, oba na liečbu
neurodegeneratívnych ochorení.
 
V Maďarsku skupina vedcov z Budapeštianskej univerzity pre technológie a
ekonomiku pod vedením profesora Zoltána Noszticziusa a kliniky Jósa
Andrása vyvinula a patentovala schválený lekársky roztok oxidu chloričitého
(300 až 1 200 ppm), ktorý nie je viazaný na lekársky predpis. Hovorí:
"Solumium (oxid chloričitý) je jedným z najúčinnejších dezinfekčných prostriedkov. Zabíja
všetky patogény, ako sú baktérie, huby, prvoky a vírusy, a to všetko bez poškodenia, nie sú
známe žiadne vedľajšie účinky. "Oblasti použitia zahŕňajú vredy z vredov, herpes,
kožné lézie, otvorené rany, infekcie močového mechúra, kožné infekcie,
plesňové infekcie kože, MRSA, bolesti hrdla, zápal ďasien, paradentózu,
zápach z úst, bolesti zubov, koreňové kanáliky, chirurgické zákroky v ústnej
dutine, nákazlivé ochorenia ústnej dutiny, upchatý nos, angínu, svrbenie,
angíny a vaginálne výplachy a klystír (patenty: EP2069232; US-8512671;
CN101605720).
 
Tento zoznam patentov nie je ani zďaleka úplný. Ak nájdete ďalšie patenty,
pošlite nám ich.
 
Fakty:
- Odkazy na patentové špecifikácie na domovskej stránke
- Solumium, voľnopredajný liek s oxidom chloričitým
- Štúdia oxidu chloričitého ako lokálneho antiseptika
 

4.6.4 USA - armáda: MMS proti ebole úspešná!
 
Celosvetovo pôsobiaca skupina Johnson & Johnson uvádza na trh patent
založený na oxide chloričitom na dezinfekciu miestností a zdravotníckeho
vybavenia prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ClorDiSys Systems.
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Na webovej stránke americkej armády www.army.mil sa jedna z nich chváli
účinnou látkou oxid chloričitý takto:
"Oxid chloričitý je žltozelený plyn so slabým zápachom podobným chlórovému
bielidlu, ale inak je úplne iný. " Aha, takže ak dokážete zarobiť peniaze,
veľmi dobre poznáte rozdiel medzi oxidom chloričitým a chlórovým
bielidlom!
 
"Spoločnosť ClorDiSys je hrdá na to, že môže pomôcť v boji proti šíreniu eboly v Afrike,"
povedal Mark Czarneski, vedúci technologického oddelenia spoločnosti
ClorDiSys Systems.
 
"Oxid chloričitý je širokospektrálny biocíd, ktorý ničí spóry, baktérie, vírusy a plesne.
Doteraz sa nezistilo, že by bol nejaký patogén odolný voči ClO2. Účinne sa
používa proti spóram baktérií, ktoré je oveľa ťažšie zničiť ako vírusy, napríklad ebolu,"
uvádza Dr. Christopher Doona.
 
Takže teraz opäť zásadná otázka Jima Humblea: Ak oxid chloričitý dokáže
bezpečne zničiť všetky tieto zárodky mimo tela - áno, dokonca aj patogén
ebola - prečo by nemal byť schopný urobiť to isté vo vode v tele (t. j. v krvnej
plazme a intersticiálnej tekutine)? No jeden africký lekár z našej globálnej
rodiny MMS už celkom úspešne pracuje na liečbe ľudí trpiacich ebolou. Aby
sme ho však chránili, nebudeme v tejto chvíli uvádzať jeho meno ani miesto.
 
Fakty:
- Armáda USA: Oxid chloričitý proti ebole
- Spoločnosť ChlorDiSys
 

4.6.5 Dvojitý štandard "chlórované kurča
 
Na jednej strane sú MMS a oxid chloričitý v médiách prezentované ako niečo
veľmi toxické a nebezpečné. Na druhej strane tú istú látku vychvaľuje do
nebies ten istý Federálny úrad pre hodnotenie rizík a tá istá televízna stanica,
podľa toho, čo je v danom čase cieľom propagandy.
 
Pre mnohých spotrebiteľov je chlórované kurča kľúčovým emocionálnym
prvkom v diskusii o dohode o voľnom obchode TTIP medzi EÚ a USA.
Súvislosti: V USA sa celé kurčatá alebo časti hydiny v poslednom kroku pred
balením/mrazením zvyčajne ponoria do roztoku oxidu chloričitého, čím sa
dôkladne sterilizujú. Na základe dohody TTIP by sa toto mäso mohlo



predávať aj v EÚ, čo bolo predtým od roku 1997 vylúčené. Oxid chloričitý bol
v EÚ dlho schválený ako konzervačná látka s číslom E926. Aby ARD
vydláždila cestu pre USA, používa zjavne dvojaký meter.
 
Pokiaľ ide o zdravotnú liečbu pomocou MMS, podľa Jima Humblea sú
východiskový produkt chloritan sodný alebo účinná látka oxid chloričitý
"toxickým chlórovým bielidlom", ktoré predstavuje hrozné nebezpečenstvo
pre život a zdravie (ARD Kontraste). Ak sa však tá istá látka používa v USA
na sterilizáciu hydiny, niektorí z tých istých odborníkov a inštitúcií sú vyzývaní,
aby potvrdili neškodnosť tejto látky (správa ARD).
 
Na USA napojená organizácia REPORTER potom nechala experta BfR
Ellerbroeka z toho istého Spolkového úradu pre hodnotenie rizík, aby sa
vyslovil za ošetrenie hydinových výrobkov oxidom chloričitým aj v Nemecku -
ten istý inštitút, ktorý tak dôrazne varuje pred MMS. Aj ďalší vedci, ako
napríklad Reinhard Fries, vedúci Inštitútu pre hygienu a technológiu mäsa na
Slobodnej univerzite v Berlíne, a Thomas Blaha, epidemiológ na Univerzite
veterinárnej medicíny v Hannoveri, poukazujú na jasné výhody a obhajujú
takéto ošetrenie hydinových výrobkov.
 
Všetky tri vyhlásenia však majú spoločné to, že zámerne hovoria len o
"ošetrení zlúčeninami chlóru" a "ošetrení hydiny chlórom". Čistý chlór a
väčšina zlúčenín chlóru sú však vysoko toxické alebo vytvárajú pochybné
zlúčeniny. Účinná látka, ktorá sa tu skutočne používa, konkrétne chloritan
sodný alebo oxid chloričitý, sa tu zámerne výslovne neuvádza, aby sa zabránilo
tomu, že sa MMS a spol.
 
Ako vysvetliť hlúpemu spotrebiteľovi, že potraviny ošetrené oxidom
chloričitým, napríklad hydina alebo pitná voda, sa môžu bez obáv
konzumovať a že v bazénoch sa možno bez obáv kúpať vo vode ošetrenej
oxidom chloričitým, keď ide vlastne o "toxické chlórové bielidlo"? Prečo by
mal byť ten istý prostriedok, ktorý je preukázateľne taký účinný a netoxický
mimo tela, neúčinný a toxický vo vnútri tela? Každá z doterajších
nespočetných oficiálnych štúdií o oxide chloričitom sa nakoniec ukázala ako
ďalší argument v prospech MMS.
 
Ošetrenie hydiny oxidom chloričitým považujem za rozumné a neškodné,
pretože každé piate kurča na bitúnku, a teda aj v supermarkete, je
kontaminované salmonelou. V januári 2013 časopis ZDF Zoom dokonca
zistil, že vo väčšine výrobkov v supermarketoch sa nachádzajú nebezpečné



zárodky MRSA odolné voči antibiotikám. Je zvláštne, že žiaden odborník
nenabáda na osobitnú opatrnosť alebo hygienu pri spracovaní týchto
kontaminovaných výrobkov v súkromných domácnostiach, keď ide výslovne o
ochranu spotrebiteľa. Smažené, pečené alebo varené kurča určite neobsahuje
baktérie. Ale čo nôž alebo napríklad doska na krájanie v kuchyni? V našich
MMS tipoch vám ukážeme, ako môžete napríklad pomocou MMS/CDS
zabezpečiť, aby dosky na krájanie, nože a kuchynské špongie boli úplne bez
baktérií.
 
Fakty:
- Upozornenie Spolkového úradu pre hodnotenie rizík (BfR)
- BfR pre chlórované kurčatá
- Os dobra: Tetrov hlucháň - vták roka
- Der standard.at: Prichádza chlórové kurča
- Politický magazín ARD Report Mainz: Chlórované kurčatá nie sú nezdravšie
- BUND bije na poplach: baktérie v morčacom mäse



5. Tipy MMS pre voľný čas, domácnosť a
dovolenku
5.1 MMS Tip č. 1: Plesne v domácnosti
 
Oveľa častejšie, ako si myslíme, je otvorené alebo skryté zamorenie plesňami v
obytných priestoroch skutočným spúšťačom mnohých intolerancií, alergií a
iných ochorení. Plesne môžu byť spôsobené vlhkým murivom v dôsledku
nesprávnej vonkajšej izolácie alebo dokonca nesprávnych návykov pri vetraní.
Plesne a spóry zvyčajne nepredstavujú pre oxid chloričitý žiadny problém.
Existujú dva spôsoby použitia.
 
Na jednej strane je možné danú miestnosť dezinfikovať pomocou dezinfekcie
oxidom chloričitým. Na tento účel je vhodná len klasická MMS, pretože len tá
spôsobuje silnú tvorbu plynu počas aktivácie. V závislosti od veľkosti
miestnosti sa v sklenenej miske aktivuje 30 až 40 kvapiek MMS, ale nepridáva
sa žiadna voda. Namiesto toho sa reakcia nechá úplne prebehnúť.
 
Túto misku umiestnite do stredu miestnosti, zatvorte okná, dvere a iné štrbiny
a niekoľko hodín (najlepšie cez noc) miestnosť dezinfikujte. Táto metóda
bezpečne ničí nielen plesne a spóry plesní na viditeľných miestach, ale aj tie,
ktoré sú zavesené vo vzduchu. Nakoniec je roztok číry, oxid chloričitý je
odplynený a rozložený.
 
Upozornenie: Počas fumigácie by sa v tejto miestnosti nemali zdržiavať žiadne
osoby ani zvieratá! Hoci sa väčšina oxidu chloričitého po fumigácii už
rozložila, miestnosť by sa mala pre istotu najprv dôkladne vyvetrať.
 
Na druhej strane môžete plesnivé miesta postriekať aktivovaným roztokom
MMS alebo CDS, čistým alebo napríklad zriedeným s vodou v pomere 1:10,
pomocou rozprašovača. V prípade potreby sa ponúka kombinácia oboch
postupov po sebe.
 



Ďalšie oblasti použitia
 
dezinfekcia nemocničných priestorov
Ak má niekto z rodiny nákazlivú chorobu, môže byť užitočné chorú
miestnosť takto vyfumigovať a vydezinfikovať v období medzi ochorením a
po jeho prekonaní. Je to možné opatrenie na prevenciu nákazy ďalších členov
rodiny.
 
Neutralizuje silné pachy
Pri bakteriálnom rozklade organického materiálu vzniká veľmi nepríjemný,
štipľavý zápach, najmä ak v miestnosti dlhší čas leží mŕtvola zvieraťa alebo
ľudská mŕtvola. Fumigácia miestnosti je opäť veľmi účinná a miestnosť je
opäť bez zápachu a úplne sterilizovaná.



5.2 MMS-Tip č. 2: Dezinfekcia chladničky, auta a izieb
 
Tento tip som dostal od samotného Jima. Počas môjho školenia ma pozval do
svojho malého bytu v Barahone v Dominikánskej republike a povedal mi, že
má veľmi praktický tip na MMS. Rozžiarili sa mi oči, očakával som úplne nový
tip, ako ešte rýchlejšie odstrániť život ohrozujúce choroby, ako je rakovina.
Namiesto toho mi chcel vysvetliť, ako sterilizuje svoju chladničku pomocou
MMS.
 
Najprv som bol sklamaný, ale tento tip sa stal veľkým hitom na mojich
seminároch MMS. Podľa Jima sa baktérie z kedysi prevrátených alebo
pokazených potravín často prenášajú na novo uskladnené, ktoré potom
nemajú takú dlhú trvanlivosť. Tieto baktérie môžu byť nebezpečné aj pre vaše
zdravie. Okrem toho bol príliš lenivý na to, aby najprv dôkladne vyčistil
zapáchajúcu chladničku a potom ju utrel vlhkú, najmä preto, že tu často stačí
baktérie len potrieť. Takže tu je tip:
 
Aktivujte 10 až 15 kvapiek klasického MMS v sklenenej miske, nepridávajte
vodu a vložte misku na noc do chladničky. Hotovo! Počkať, počkať, počkať.
Čo obsah chladničky? Nebojte sa, nič sa mu nestane. Plynný oxid chloričitý
zaplní celý priestor a sterilizuje každý povrch v chladničke - aj na ovocí,
zelenine, mäse atď., pričom potraviny nepoškodí. Na druhý deň je roztok v
miske krištáľovo čistý a chladnička je úplne sterilizovaná.
 
Všetok oxid chloričitý je zvyčajne odplynený a následne aj rozložený. Zvyšky
aktivovaného MMS, ktorý už nie je potrebný, Dr. Andreas Kalcker rád dáva
do sklenenej fľaše, pričom uzáver nechá otvorený. Vloží fľašu do chladničky,
čím zabezpečí na rozdiel od vyššie uvedenej jednorazovej sterilizácie trvalú
pomalú kontinuálnu sterilizáciu chladničky v priebehu niekoľkých dní. Takže
už nikdy nebudete mať zhnité ovocie alebo zeleninu, ale len vyschnú a pomaly
zvädnú. Jediný obsah chladničky, ktorý by mohol byť skutočne poškodený, sú
drahé špeciálne syry, ktoré majú bakteriálny alebo plesňový povlak.
 
Ďalšie oblasti použitia
 
Sterilizácia auta/klimatizácie
V určitom okamihu sa kondenzovaná voda v hadiciach ventilácie a na
kondenzátore klimatizačného systému vozidla znečistí a po zapnutí ventilácie
je v aute cítiť nepríjemný zápach.



 
Okrem toho majú napríklad majitelia psov často problém s tým, že auto,
najmä autosedačky, zapáchajú. Je to spôsobené bakteriálnym rozkladom
organických látok, napríklad slín. Garáže ponúkajú aspoň sterilizáciu
klimatizačného a ventilačného potrubia za približne 70 eur. Tu je tip, ako to
urobiť za 5 centov:
 
Aktivujte približne 15 až 20 kvapiek klasického MMS v sklenenej miske a
umiestnite ju do prednej časti priestoru pre nohy. Teraz prepnite ventilátor na
najvyšší stupeň a nastavte vetranie tak, aby sa nenasával vonkajší vzduch, ale
len vzduch z interiéru (nastavte ventilátor na recirkuláciu namiesto čerstvého
vzduchu).
 
Teraz zatvorte všetky okná a dvere a nechajte plynný oxid chloričitý cirkulovať
v aute približne 15 až 20 minút. Keďže plne zapnutý ventilátor môže citlivo
vybiť autobatériu, môžete nechať motor krátkodobo zapnutý. Potom by sa
celá vec nemusela nevyhnutne realizovať na obytnej ulici. Keďže tento postup
sa vykonáva len zriedka, vplyv výfukových plynov pri voľnobehu na životné
prostredie je podľa môjho názoru pri dnešných moderných motoroch
zanedbateľný.
 
Upozornenie: Počas fumigácie by sa v aute nemali nachádzať žiadne osoby
ani zvieratá! Potom by sa auto malo z bezpečnostných dôvodov dôkladne
vyvetrať.



5.3 MMS tip č. 3: šetrič dovolenky (fľaša s CDS sprejom)
 
Jedna choroba vám môže pokaziť celú zaslúženú dovolenku. Podľa WHO je
väčšina hnačkových ochorení na dovolenke spôsobená kontaminovanou
pitnou vodou. Okrem toho existujú infekcie, ktorými sa možno nakaziť
napríklad cez pokazené alebo kontaminované potraviny a cez infikované rany.
 
V komunite MMS máme náš univerzálny prostriedok na riešenie problémov:
fľašu s rozprašovačom CDS. Už 10 ml sklenená fľaša s rozprašovacou
hlavicou (dostupná u niektorých dodávateľov ako dávkovacia pomôcka alebo
sada) a dovolenka je zachránená.
 
MMS:
Aktivujte 6 až 15 kvapiek priamo do 10 ml sklenenej fľaštičky a zvyšok
doplňte vodou.
 
alebo
 
CDS/CDSplus:
Do sklenenej fľaše nalejte 2 až 5 ml žltého roztoku pripraveného na použitie a
zvyšok doplňte vodou.
 
Túto zmes môžete teraz nosiť v kabelke až 14 dní bez chladenia.
Rozprašovacia hlavica zabraňuje príliš rýchlemu úniku plynného oxidu
chloričitého. Čím vyššia je teplota, tým vyššie je uvedené dávkovanie.
 
Postup na dovolenke:
- Pripravte si túto fľašu s rozprašovačom tesne pred dovolenkou.
- Do puzdra zabaľte súpravu MMS alebo aktivovaný CDSplus.
- Fľaštičku s rozprašovačom možno prepravovať v príručnej batožine v
  priehľadné vrecko, pretože obsah je menší ako 100 ml.
 
Poznámky:
Vo väčšine nasledujúcich oblastí použitia je v podstate jedno, či je roztok
vyrobený pomocou MMS alebo CDS, pretože sa rozprašuje vodná hmla s
rozpusteným oxidom chloričitým a nie čistý, a teda prípadne nebezpečný
plynný oxid chloričitý! Roztok vytvorený pomocou MMS má práve kyslé pH a
vo väčšom množstve by mohol ľahko napadnúť textílie (trochu závisí od
zriedenia!).
 



Možné aplikácie:
 
1. toalety na palube
Pre 400 ľudí v lietadle sú k dispozícii len tri až štyri toalety. V súlade s tým je
hygienická situácia. 1 až 2 streknutia na kľučky dverí a na veko toalety vyriešia
problém za niekoľko sekúnd.
 
2. chorí spolucestujúci
Vedľa vás v lietadle alebo autobuse sedí niekto prechladnutý, neustále na vás
kýcha, a tak šíri svoje bacily vo vzduchu. Už si predstavujete, ako trávite
všetok čas na dovolenke zháňaním liekov proti kašľu a nachladnutiu v
lekárňach, zatiaľ čo ostatní chodia na pekné výlety. Nastriekajte 1 až 2 ťahy
vysoko do vzduchu. Je dokázané, že to sterilizuje vzduch. Túto hmlu v spreji
môžete aj vdychovať, aby sa vaše dýchacie cesty opäť zbavili baktérií. Nemajte
obavy, ide o aerosól roztoku oxidu chloričitého, nie o čistý plynný oxid
chloričitý, takže je bezpečný!
 
3. uvítací nápoj
Po príchode do hotela vás čaká welcome drink. To je často v poriadku, ale
kocky ľadu zvyčajne nie. Väčšina strojov na výrobu kociek ľadu je úplne
neškodná. 1 až 2 streknutia do pohára, krátky čas počkajte - aj tento problém
sa dá ľahko obísť.
 
4. hotelové izby/kúpeľne
Z televíznych reportáží vieme, že kúpeľne v hoteloch vyzerajú povrchne čisto.
Pod UV svetlom sa však často ukáže, že baktérie boli iba votreté. Postriekajte
teda poklopy, umývadlá a armatúry, krátko počkajte a potom opláchnite alebo
utrite. Na čas vašej dovolenky už máte k dispozícii prijateľnú kúpeľňu.
 
5. zatuchnutá hotelová izba
V krajinách s vysokou vlhkosťou vzduchu hotelové izby, pohovky alebo
postele často zapáchajú zatuchlinou. To svedčí o vysokej záťaži baktériami,
pretože zápach je takmer vždy spôsobený procesmi bakteriálneho rozkladu.
Opäť môže byť užitočné niekoľko postrekov. Ak ide o celú miestnosť, bola
by tu užitočná dezinfekcia miestnosti, ako je uvedené v predchádzajúcich tipoch
MMS. Toto funguje len s klasickou správou MMS.
 
6. klimatizácia
V horúcich dovolenkových krajinách sa vždy používajú aj klimatizácie. Keďže
teplý vzduch môže prenášať viac vlhkosti ako studený vzduch, v týchto



zariadeniach sa usadzuje kondenzát. Tie majú tendenciu časom klíčiť, takže
klimatizácia a jej prívodné potrubie môžu tiež neustále znečisťovať miestnosť
baktériami. Ďalšia oblasť použitia našej fľaše s rozprašovačom.
 
7. jedlo/pitná voda
Na cestách na trhu alebo v horách sa môžete spoľahnúť na pitnú vodu zo
zdrojov, ktoré nie sú bezpečné. Ovocie a zelenina v teplých krajinách môžu
tiež prenášať hepatitídu A. Niekoľko postrekov do pitnej vody alebo na
ovocie/zeleninu vám opäť zabezpečí, že si budete môcť naďalej užívať
dovolenku.
 
8. dezinfekcia rán
Ak sa na pláži porežete o mušľu alebo sa poraníte pri turistike, môžete si ju
postriekať a zabrániť tak infekcii rany.
 
9. zápach z tela a úst
Ak na dovolenke spontánne stretnete niekoho pekného, môžete zvýšiť svoje
šance na úspech tým, že si telo postriekate CDS. Váš pot zapácha len vtedy,
keď ho baktérie na vašej pokožke premenia na kyselinu maslovú. Žiadne
baktérie - žiadny telesný zápach! Jimovi sa to v Dominikánskej republike
osvedčilo. Tiež si nastriekajte niekoľko obláčikov do úst a nechajte ich minútu
alebo dve nasiaknuť medzi zubami spolu so slinami. Už žiadny nepríjemný
zápach z úst vám nebude stáť v ceste na sľubné rande. Nebojte sa, milé dámy,
zápach oxidu chloričitého úplne zmizne v priebehu niekoľkých minút po
oboch aplikáciách.
 
10. otrava jedlom zo skazených rýb alebo mäkkýšov
Otrava jedlom zo zlých rýb alebo mäkkýšov je životu nebezpečná. Sám som
mal raz takmer týždeň neustále vracanie a hnačku. V tom čase som ešte nemal
MMS. Dr. Andreas Kalcker sám v takejto situácii užíval 6 aktivovaných
kvapiek MMS a potom dvakrát každú hodinu. Potom všetky sťažnosti prestali
a telo vyhralo preteky v tejto super infekcii.
 
Viem, že nadmerná hygiena môže spôsobiť aj citlivosť a ochorenie. To bolo
kedysi prehnane zhromaždené všetko, kde MMS môže vykonávať zmysluplnú
pomoc v dovolenke. Každý si z tohto spektra môže vybrať to, čo ho osloví.
Možno vás napadnú ďalšie zaujímavé možnosti. Pomôžte zlepšiť tento
príspevok!



5.4 Tip MMS č. 4: Biofilmy v kúpeľni, WC a kuchyni
 
Máme predstavu, že baktérie plávajú jednotlivo a množia sa. Baktérie v
skutočnosti často žijú v kolóniách a okolo svojej kolónie vytvárajú ochrannú
vrstvu slizu (biofilm). Vďaka tomu sú baktérie odolné a chránené pred
mimoriadne nepriaznivými hraničnými podmienkami, ako je napríklad
hodnota pH prostredia.
 
Tento biofilm ich chráni aj zvonku pred inými hrozbami, ako sú mnohé
biocídy alebo antibiotiká, a poskytuje najlepšie životné podmienky pre ich rast
vo vnútri. Napríklad v kuchyniach a kúpeľniach sa tieto biofilmy môžu
prejaviť ako červenkasté alebo čierne šmuhy na škárach dlaždíc alebo v nich.
Tieto biofilmy sa však tvoria aj v nádržiach na vodu, vodných filtroch,
potrubiach, odtoku vody v chladničke alebo na vždy vlhkej kuchynskej
špongii. Oxid chloričitý má v porovnaní s mnohými inými biocídmi veľmi
zvláštnu vlastnosť:
 
Oxid chloričitý môže veľmi rýchlo preniknúť do biofilmov a úplne ich
rozpustiť.
 
To znamená, že baktérie sú voči oxidu chloričitému bezbranné a sú dôkladne
usmrtené. Tento efekt sa využíva napríklad v pivovaroch a závodoch na
spracovanie mlieka. Potrubia a nádoby sa pravidelne preplachujú oxidom
chloričitým, čím sa dezinfikujú.
 
Podobne aj choroboplodné zárodky v tele ľudí a zvierat vytvárajú biofilmy na
ochranu svojich kolónií. Možno práve táto vlastnosť oxidu chloričitého je
popri silnej oxidačnej sile vysvetlením rýchleho a dôkladného dezinfekčného
účinku v tele. Pri antibiotikách by sme museli používať stále vyššie a vyššie
dávky, aby sme sa cez tento biofilm dostali, a potom by sme museli bojovať s
prispôsobivosťou baktérií, ktoré si mutáciou vytvárajú rezistenciu. Našťastie,
oxid chloričitý tieto problémy rieši.
 



Pokyny:
Jednoducho si pripravte fľašu s rozprašovačom MMS/CDS podľa tipu MMS
č. 3 a každých desať minút niekoľkokrát postriekajte biofilm a nechajte ho
pôsobiť, kým sa nebude dať ľahko opláchnuť.
 

5.5 Tip č. 5 pre MMS: Obnovenie čistoty DMSO
 
DMSO sa často predáva čistý (približne 99,9 % čistoty). Ak sa skladuje dlhší
čas, môže priťahovať vlhkosť, a tým aj vodu. Zvyčajne poznáme len spôsoby,
ako niečo zriediť. Vyššie zahustenie kvapalín poznáme vlastne len pri varení.
 
Tento postup nemôžeme použiť v prípade DMSO, pretože by sa zničila
chemická štruktúra. Jednu vlastnosť DMSO však môžeme využiť celkom
jednoducho: DMSO sa pod 18 stupňov stáva kryštalickým, a teda pevným,
najmä ak sa dodáva v zimných mesiacoch. Ak teraz vložíme fľašu s DMSO do
chladničky na noc, DMSO vo vnútri stuhne, ale voda pri teplote chladničky
ešte nezmrzne a usadí sa na povrchu. Teraz jednoducho vylejeme oddelenú
vodu a fľašu znovu uzavrieme. Potom vložíme fľašu s DMSO do tepla alebo
ju zohrejeme v teplom vodnom kúpeli (nie v mikrovlnnej rúre!). Týmto
jednoduchým postupom sme opäť zvýšili koncentráciu DMSO takmer na sto
percent.



5.6 MMS tip č. 6: roztok DMSO v jazve
(podľa Dr. Hartmuta Fischera, www.pranatu.de)
 
Tento skvelý tip pochádza od samotného odborníka na DMSO Dr. Hartmuta
Fischera. Dokonca aj roky staré jazvy po úrazoch a operáciách môžu takmer
úplne zmiznúť. Zdá sa, že DMSO nejakým spôsobom pôsobí pri obnove
buniek a obnovuje starú bunkovú štruktúru a poriadok. DMSO môže tiež
opraviť poškodenie DNA, napríklad v dôsledku poškodenia radiáciou, a mal
by byť po ruke ako pohotovostný prostriedok pri akejkoľvek rádioterapii.
 
Miešanie roztoku na jazvy:
Najprv sa v 1 litri vody rozpustí 35 gramov chloridu horečnatého. Fľaštička s
rozprašovačom alebo kvapkadlom (pozri časť Zdroje zásobovania) sa potom do
polovice naplní DMSO a pridajú sa 2 ampulky prokaínu. Túto zmes doplňte
horeuvedenou horčíkovou vodou, kým sa fľaša nenaplní. DMSO nesmie prísť
do kontaktu s plastmi! Na prenos tekutín z ampuliek je najlepšie použiť
injekčnú striekačku s kanylou. Potom tento roztok uložte v tme! Na túto zmes
potrebujete 100 ml sklenenú fľašu!
 
Použitie roztoku na jazvy:
Ak je dobre znášaný, raz denne ním hojne navlhčite jazvy (vatovým
tampónom alebo prstom) a nechajte pôsobiť dlhší čas, než si na ne opäť
oblečiete oblečenie.
 
Zvyšnú magnéziovú vodu jednoducho uschovajte alebo denne spotrebujte
plný pohár zriedený v nápoji. Je to skvelý prostriedok na čistenie ciev.
 
Mimochodom: Každý človek má jazvu: na pupku. Z vlastnej skúsenosti
môžem povedať, že to môže vyvolať aj veľmi intenzívne duchovné a
mentálne procesy. Tak si ľahnite, odokryte pupok, kvapnite, zavrite oči a
užívajte si!
 
Zdroje dodávok:
pozri na www.mms-seminar.com v časti Zdroje zásobovania.
- Chlorid horečnatý, DMSO a dávkovacia súprava (striekačka a fľaša s
kvapkadlom), 2 ks Procain Pasconeural, 2 %, 5 ml ampulky (lekáreň)



6. záver
Na základe predložených faktov, štúdií a správ o klinických skúsenostiach je
možné dospieť k nasledujúcemu overiteľnému záveru:
 

- Oxid chloričitý sa nesmie zamieňať s čistým chlórom alebo
dokonca chlórovým bielidlom!

 
- Oxid chloričitý nie je toxický ani karcinogénny!

- Nakoniec sa rozloží na vodu, kyslík a kuchynskú soľ.

- Oxid chloričitý je najlepší zabijak baktérií na tejto planéte!

- Perorálny príjem roztokov oxidu chloričitého má
žiadne známe alebo trvalé vedľajšie účinky!

- Oxid chloričitý nie je mutagénny a nepoškodzuje potomstvo!

- Jednotlivé dávky podľa protokolov aplikácie MMS Jima Humblea
sú bezpečné! (štúdia EPA)

- Trvanie aplikácie MMS sa zaznamenáva podľa Jima
Humble je v bezpečí! (štúdia WHO)

- Oxid chloričitý má rozsiahle pozitívne účinky na zdravie
Účinky na telo!

- Oxid chloričitý okrem iného úspešne pôsobí proti malárii,
HIV/AIDS a dokonca ebola!

- Proti nim prebieha úmyselná nepravdivá ohováračská kampaň.
MMS v masmédiách!

- MMS by mal byť v každej domácnosti, aby bola pripravená na
krízu.
byť na sklade.

Okrem toho v súčasnosti existuje ďalší vývoj MMS, ako napríklad pH-
neutrálny CDS alebo CDSplus. Ide o roztoky oxidu chloričitého, pri ktorých



už laici nemusia narábať s vyššími koncentráciami chemikálií. Nebezpečenstvo
spôsobené nesprávnou manipuláciou je tak do značnej miery vylúčené.



Okrem toho v súčasnosti existuje ďalší vývoj MMS, ako napríklad pH-
neutrálny CDS alebo CDSplus. Ide o roztoky oxidu chloričitého, pri ktorých
už laici nemusia narábať s vyššími koncentráciami chemikálií. Nebezpečenstvo
spôsobené nesprávnou manipuláciou je tak do značnej miery vylúčené.
 
Buď už v krajine básnikov a mysliteľov neexistuje kvalitná žurnalistika
otvorená výsledkom, založená na dôkladnom výskume, alebo sa zámerne a
úmyselne vytvára nepravdivý obraz o oxide chloričitom. Zatajovanie
dôležitých častí pravdy sa pre mňa rozhodne rovná úmyselnému klamstvu.
Moja otázka znie: "Cui bono? " Komu to prospieva? Sledujte stopu peňazí a
nájdete vinníkov!
 
Konečný záver si tu môže a mal by urobiť každý sám za seba. Na základe
overiteľných faktov a zdrojov tu uvádzam svoje osobné zhrnutie. MMS je
veľmi všestranná a dokáže rýchlo a účinne pomôcť pri jednoduchých
infekciách až po život ohrozujúce ochorenia, ako je malária, otrava krvi
(sepsa), otrava jedlom, infekcia MRSA, AIDS/HIV, malária, horúčka dengue,
SARS, prasacia chrípka, ebola, rakovina a cukrovka, alebo má na to potenciál.
Ako náhrada antibiotík je zaujímavý preto, lebo bezpečne zabíja aj zmutované
baktérie odolné voči antibiotikám a nezanecháva žiadne škody v črevnej flóre.
MMS môže chrániť pred známymi a pravdepodobne aj budúcimi neznámymi
zárodkami, o ktorých sa predpokladá, že môžu spôsobiť pandémie, t. j.
celosvetové epidémie.
 
Najväčšou výhodou je však pravdepodobne to, že veľmi veľa ľudí môže
jednoducho používať MMS na šťastie pri známych aj neznámych chorobách,
pretože nie je známe žiadne vážne akútne alebo trvalé poškodenie z
perorálneho požitia oxidu chloričitého pri odporúčaných protokoloch,
prípravkoch a dávkach.
 
Napriek týmto pôsobivým účinkom nie je MMS pre mňa všeliekom. Neverím,
že niečo také existuje na čisto fyzickej úrovni. Vždy hovorím: MMS vám
poskytuje životný čas a kvalitu života. Tento čas by ste mali využiť na to, aby
ste našli duchovné príčiny svojej choroby a odstránili ich. V opačnom prípade
používate alebo zneužívate MMS ako konvenčný liek, výlučne na zmiernenie a
-potlačenie príznakov. Ale iba liečba skutočnej príčiny vedie k trvalému
riešeniu alebo k úplnému uzdraveniu. Preto sa tu odvolávam na webové
semináre a e-knihy Back2Balance a Back2Health s novými cestami späť k
fyzickej a duševnej rovnováhe.
 



V knihe Back2Balance uvádzam päť hlavných ciest (napríklad prekyslenie a
slanosť), ktoré môžu viesť k otravám alebo príznakom nedostatku v tele.
Našťastie môžete všetky tieto cesty aj obrátiť, a tak nájsť cestu späť k
rovnováhe. Back2Health je o moderných, rýchlych a účinných technikách na
sledovanie a riešenie tráum, strachov, fóbií, neuróz, psychóz, ale aj problémov
ako vina, hanba, smútok a odpustenie na mentálnej a emocionálnej úrovni.
Podľa mojich skúseností len s týmito vedomosťami a technikami je možné
získať ucelený obraz o holistickom pohľade na zdravie a chorobu.
 

6.1 Semináre a workshopy MMS
 
Medzitým už neorganizujem semináre a workshopy MMS. Namiesto toho som
nahral sedemhodinový webinár a bezplatne ho sprístupnil na webovej stránke
www.mms-seminar.com. Spolu s touto bezplatnou knihou a stovkami
skúsenostných videí v mnohých jazykoch by to malo stačiť aj tým
najzvedavejším záujemcom o MMS. Prihláste sa tam na odber noviniek a
prihláste sa na odber môjho nemeckého kanálu Telegram AKASHA.TV.
 
Na tento účel budem alternatívne organizovať kongres AKASHA
BACK2HEALTH. Viac informácií nájdete na stránke www.akasha-
congress.com!



6.2 Webové semináre MMS
 
Na ďalšie šírenie týchto vzrušujúcich liečebných poznatkov sú k dispozícii aj
webové semináre o MMS. Sú to nahrané online videá s rovnakým obsahom
ako dvojdňové semináre MMS. Každý tak môže ušetriť náklady na cestu,
nocľah, stravu a vstupné na workshop MMS na mieste. Odpadajú aj problémy
s plánovaním a priestorovým usporiadaním. Spustite webinár MMS, kedy
chcete a kde chcete, a opakujte zaujímavé časti tak často, ako chcete. Ušetrím
aj náklady na cestovné, ubytovanie, prenájom miestnosti a čiastočne aj na
reklamu takýchto podujatí a rád vám to sprostredkujem prostredníctvom
výrazne znížených cien za webináre MMS. Ak aj napriek tomu oceníte výhody
osobného stretnutia, ste samozrejme vítaní na mojich podujatiach AKASHA
Congress BACK2HEALTH na mieste.
 

6.3 Osobné poradenstvo
 
Na základe skúseností z mojich seminárov som sa nemohol vyhnúť
holistickému pohľadu na zdravie. Hoci na jednej strane môžu byť potrebné
opatrenia na fyzickej úrovni, ako napríklad aplikácia MMS, je potrebné
pracovať aj na problémoch spôsobujúcich chorobu na duchovno-
emocionálnej úrovni. Niektoré duchovno-emocionálne techniky, ako napríklad
čistenie aury, Power-Light (druh Reiki bez hraníc) a CQM (čínska kvantová
metóda podľa Gabriele Eckerta) som sa osobne naučil a aplikoval na
dobrovoľníkoch s veľmi zaujímavými výsledkami. Postupom času sa moja
vlastná technika 3 kroky späť vyvinula zo zmesi týchto techník a niektorých
nových prvkov. Tieto individuálne stretnutia ponúkam vždy, keď sa naskytne
príležitosť, a žiadam, aby sa na ne prihlásili len ľudia, ktorí s týmito otázkami
alebo so mnou rezonujú. Prvýkrát som v podstate robila očistu aury a niektoré
ďalšie veci, ako napríklad opätovné spojenie s dušou. Toto prebudenie je
podľa mojich skúseností základom. Ľudia sú potom oveľa stabilnejší a CQM a
iné duchovné techniky idú rýchlejšie a efektívnejšie alebo už často nie sú
potrebné. Toto úvodné sedenie môže trvať jeden a pol až tri hodiny a
vykonáva sa na základe daru. Potom by ste si už nemali brať viac. V 99
percentách prípadov je to zatiaľ jediné sedenie, pretože všetky ostatné
problémy by ste mali zvládnuť sami. Duchovné liečenie nie je schválená
lekárska technika a nemôžem vopred sľúbiť žiadny účinok. Vždy sa to deje



tak, ako vám to vaša duša dovolí. Okrem toho nič neliečim, ale pomáham vám
liečiť sa.
 

6.4 Nová platforma MMS
 
Funkcionalita webovej stránky www.mms-seminar.com bola výrazne
rozšírená. Po registrácii pomocou e-mailovej adresy alebo jednoducho
pomocou konta na Facebooku máte k dispozícii množstvo bezplatných
informácií o MMS a ďalších alternatívnych prostriedkoch a metódach. Okrem
tejto e-knihy si môžete bezplatne pozrieť úvodný webinár o MMS, prečítať si
novinky o MMS alebo si vymieňať informácie s ostatnými používateľmi.
Okrem toho máte k dispozícii aktuálny zoznam kníh a zdrojov dodávok, ako
aj neustále sa rozširujúcu databázu skúseností. Okrem týchto bezplatných
ponúk sú k dispozícii aj webové semináre a e-knihy na iné holistické zdravotné
témy za poplatok.
 

6.5 Žiadne ďalšie výzvy na dary!
 
Táto kniha vás len informuje o alternatívnych prostriedkoch a metódach. Jeho
cieľom je dať ľuďom v núdzi nádej a ukázať im spôsoby, ako prevziať
zodpovednosť za seba späť do vlastných rúk. Všetky tieto informácie boli
zhromažďované roky s veľkou láskou, časom, nákladmi a osobným úsilím a sú
vám tu poskytované väčšinou bezplatne.
 
Ak tieto poznatky akýmkoľvek spôsobom pomohli vám, vašej rodine,
priateľom a známym alebo vašim domácim miláčikom, potom aj vy môžete
podporiť šírenie alternatívnych liečebných poznatkov vo všeobecnosti alebo
konkrétne celosvetové aktivity hnutia Jima Humblea.
 
UPDATE: Všetky účty Paypal boli pozastavené a táto banka, ktorá nikdy
nebola bankou, mi doživotne zakázala prístup. Hneď po prvom darovaní mi
bolo zrušené aj moje konto Ing-Diba. Andreas Kalcker a Kerri Rivera môžu
spievať rovnakú pieseň. Tu môžete vidieť, ako veľmi sa temná strana bojí
jednoduchej pravdy o oxide chloričitom.
 
Z tohto dôvodu sa zdržiavam akýchkoľvek peňažných darov!
Pravda si nájde cestu aj týmto spôsobom!
 



6.6 Potrebujeme aj vašu pomoc!
 
Preklady
Jazykové bariéry sú jedným z hlavných dôvodov, prečo poznatky o
alternatívnych prostriedkoch a metódach často zostávajú lokálne. Ak hovoríte
viacerými jazykmi a chceli by ste, aby bol obsah tejto e-knihy dostupný aj
ľuďom v iných jazykoch, pomôžte mi, prosím, preložiť alebo opraviť túto
knihu. Prioritou sú pre mňa preklady do angličtiny, španielčiny, portugalčiny,
turečtiny a francúzštiny. Vítané sú však aj iné jazyky.
 
Distribúcia
Veľmi veľa ľudí ešte nepočulo o poznatkoch z tejto knihy. Hovorte o MMS a
pošlite túto e-knihu e-mailom. Pomôžte šíriť tieto poznatky všade, napríklad v
práci, v klube, na iných platformách a na sociálnych sieťach.
 
Prejavte ducha komunity a prispejte k spoločnému dobru!



6.7 Poznámky Jima Humblea
 
"Mnohí z vás majú tiež dojem, že sa na tomto svete deje veľa zlého. Aj to je
pravda a v dnešnej dobe sa to bude ešte stupňovať. Staroveký boj medzi
dvoma základnými pólmi dobra a zla vrcholí. Prorokovaný takzvaný "zlatý
vek" nepríde sám od seba. Žiadne vyššie sily ako anjeli, energetické bytosti
alebo mimozemšťania, ktorých existenciu nechcem popierať, nás neprídu
zachrániť.
 
Je to naša vlastná práca. Preto ste práve teraz tu. Prevezmite teda
zodpovednosť za seba, svoj život, svoje zdravie a svoje životné prostredie.
Najprv sa očistite na fyzickej a duchovnej úrovni.
 
Potom nadviažte kontakty s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a nezabudnite na
svoju skutočnú úlohu. Túto poslednú veľkú rozhodujúcu bitku nevyhráme
žiadnymi zbraňami a ani navonok. Na to sa musíte zahĺbiť do seba a uznať a
prijať, že v tomto vesmíre neexistuje väčšia sila ako vy. MMS nie je koniec, je
to len začiatok..."
 
(Úryvky z rozhovoru s Jimom Humbleom v Mexiku, december 2014).
 
- KONIEC -
 
 



O autorovi
 
 

Dipl.-Ing. Ali Erhan - strojný inžinier a IT konzultant, ktorý sa k
alternatívnym liečebným metódam dostal cez vlastné utrpenie. Úspešná
samoliečba MMS a školenie trénera s objaviteľom Jimom Humbleom mu
osobne ukázali jeho budúcu cestu. Ako samostatný vedúci seminárov už roky
vedie večerné semináre a praktické workshopy na tému "Liečenie pomocou
MMS?" v nemecky hovoriacich krajinách. Tu sa dozviete všetko o Jimovi
Humbleovi, jeho objave, spôsobe pôsobenia a aplikácii MMS alebo oxidu
chloričitého.

 
Týmto sa kriticky poukazuje na šance, ale aj na riziká a vedľajšie účinky, ako

aj na limity MMS, ktoré ďaleko presahujú doteraz známe publikácie. Okrem
toho podrobne opisuje novší vývoj, ako napríklad oveľa lepšie tolerovaný a
pH neutrálny roztok oxidu chloričitého (CDS). Je pre neho dôležité, aby opäť
posilnil osobnú zodpovednosť každého jednotlivca a sprostredkoval ucelený
obraz zdravia a procesu ochorenia.
 
 
... a je nás čoraz viac!
 
 
 
Odpoveď je 42.
Odpoveďou je láska!
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