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Heroji človeštva
Veliko ljudi je plačalo visoko osebno ceno za raziskovanje, razvoj, uporabo in
širjenje alternativnih zdravil in metod. Izgubili so službe, ugled, premoženje,
domove, družine, svobodo, zdravje in nekateri celo življenje.
Kljub temu jih je večina do konca zastopala njihova stališča in interese.
Nekatera imena mi pridejo na misel takoj, drugi pionirji pa so delovali v času,
ko še ni bilo interneta za širjenje njihovih spoznanj ali njihovega preganjanja in
zatiranja. Zato bi bilo nepravično, če bi na tem mestu izrecno omenili le nekaj
imen in jih tako izpostavili.
Kaj je vse te ljudi gnalo, da so kljub vsem preganjanjem in grožnjam
nadaljevali z delom? Empatija in dobrodelnost! "Vem nekaj, kar lahko mnogim
ljudem olajša trpljenje ali jih reši pred prezgodnjo smrtjo, in ne morem mirno
spati, dokler ves svet ne izve vsaj za to možnost. «
Zato so takšni ljudje zame junaki človeštva in humanosti. Mi in generacije za
nami veliko dolgujemo tem pionirjem, zato bi se jih morali pogosteje
spominjati!
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Izjave o zdravljenju, zavrnitev odgovornosti
in licence
Informacije v tej knjigi, e-knjigi, na naših spletnih straneh ali na naših
seminarjih in delavnicah so zgolj informativne narave in niso zdravilo ali
nadomestilo za zdravljenje. Tveganje, povezano z napačno diagnozo ali
zdravljenjem, lahko zmanjšate le s posvetovanjem z zdravniki. Terapija,
diagnosticiranje in zdravljenje bolezni so po zakonu rezervirani izključno za
zdravnike, alternativne zdravnike in psihoterapevte.
Če so na naših straneh ali na naših dogodkih navedene indikacije, odmerki ali
uporaba določenih postopkov, ne prevzemamo nobene odgovornosti za
morebitne zdravstvene namene ali postopke. Uporabniku svetujemo, da se
posvetuje z zgoraj navedenimi strokovnjaki, da ugotovi, ali smernice in
priporočila veljajo v konkretnem primeru. Za vsakršno uporabo, odmerjanje
ali terapijo je uporabnik vedno odgovoren in jo izvaja na lastno odgovornost.
Vsebina knjige/elektronske knjige/ spletne ponudbe
Avtor/ predavatelj Dipl.-Ing. Ali Erhan ni zdravnik ali alternativni zdravnik,
temveč strojni inženir in strokovnjak za IT. V tej knjigi, e-knjigi, na svojih
seminarjih in delavnicah vam predstavi povzetek literature in izjave s svojega
osebnega usposabljanja za trenerja MMS pri odkritelju MMS Jimu Humbleu.
Poleg tega so bili v knjigo vključeni tudi vpogledi iz intervjujev, med drugim s
strokovnjaki Dr. Andreasom Kalckerjem, Kerri Rivero, Leom Koehofom in
Dr. med. Antje Oswald, ter nadaljnje raziskave. Vse to naj vam kot
svobodnemu in samoodločujočemu bitju služi le kot informacija za
samoodgovorno delovanje. Avtor/predavatelj nikomur ne priporoča, naj kaj
naredi ali naj česa ne naredi. Avtor/predavatelj sam ni odkril ali našel
nobenega zdravila -ali metode in ni zdravil nikogar razen sebe.
Avtor/predavatelj ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe
opisanih metod, zlasti ne za izboljšanje ali poslabšanje vašega zdravstvenega
stanja. Te publikacije in dogodki so namenjeni le razpravi in širjenju
zanimivega zdravilskega znanja. Avtor si pridržuje pravico, da ne odgovarja za
aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij.
Zahtevki za odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi uporabe kakršnih koli

zagotovljenih informacij, vključno
informacijami, bodo zato zavrnjeni.

z

nepopolnimi
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nepravilnimi

Upoštevati je treba navodila za uporabo in opozorila ter varnostne liste
omenjenih sredstev. Vse ponudbe se lahko spremenijo in niso zavezujoče.
Avtor si izrecno pridržuje pravico do spremembe, dopolnitve ali izbrisa delov
strani ali celotne ponudbe brez posebnega obvestila ali do začasne ali trajne
prekinitve objave.
Reference in povezave
V primeru neposrednega ali posrednega sklicevanja na zunanja spletišča
(hiperpovezave), ki so zunaj avtorjevega področja odgovornosti, bi obveznost
odgovornosti začela veljati le, če bi bil avtor seznanjen z vsebino in bi bilo zanj
tehnično mogoče in razumno, da bi preprečil uporabo v primeru nezakonite
vsebine. Avtor izrecno izjavlja, da v času ustvarjanja povezav na povezanih
straneh ni bilo mogoče zaznati nezakonite vsebine.
Avtor nima vpliva na sedanjo in prihodnjo obliko, vsebino ali avtorstvo
povezanih strani. Zato se izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih
strani, ki so bile spremenjene po vzpostavitvi povezave. Ta izjava velja za vse
povezave in sklice v lastni spletni ponudbi ter za zunanje zapise v knjigah
gostov, diskusijskih forumih, imenikih povezav, poštnih seznamih, ki jih je
vzpostavil avtor, in v vseh drugih oblikah baz podatkov, do katerih vsebine je
mogoč zunanji pisarniški dostop.
Za nezakonite, nepravilne ali nepopolne vsebine in zlasti za škodo, ki nastane
zaradi uporabe ali uporabe tovrstnih predstavljenih informacij, je odgovoren
samo ponudnik strani, na katero se sklicuje, zlasti za to, ki se sklicuje le na
ustrezno publikacijo.
Avtorsko pravo in pravo blagovnih znamk
Avtor si prizadeva spoštovati avtorske pravice za slike, graﬁke, zvočne
dokumente, videoposnetke in besedila, uporabljena v vseh publikacijah. Poleg
tega si prizadeva uporabljati slike, graﬁke, zvočne dokumente, videoposnetke
in besedila, ki jih je ustvaril sam, ali pa uporablja graﬁke, zvočne dokumente,
videoposnetke in besedila brez licence.
Za vse znamke in blagovne znamke, ki so omenjene v e-knjigi ali spletni
ponudbi in jih po potrebi ščitijo tretje osebe, brez omejitev veljajo določbe
veljavnega zakona o blagovnih znamkah in lastninske pravice zadevnih

registriranih lastnikov. Zgolj omemba blagovne znamke ne pomeni, da ni
zaščitena s pravicami tretjih oseb! Avtorske pravice za objavljene predmete, ki
jih je ustvaril avtor sam, ima izključno avtor strani. Brez soglasja avtorja ni
dovoljeno komercialno razmnoževanje ali uporaba predmetov, kot so
diagrami, zvoki ali besedila, v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah.
Pravna veljavnost te izjave o omejitvi odgovornosti
To izjavo o omejitvi odgovornosti je treba obravnavati kot del knjig, e-knjig in
spletnih publikacij, na katere ste bili napoteni. Če deli ali posamezni izrazi te
izjave niso zakoniti ali pravilni, to ne vpliva na vsebino ali veljavnost drugih
delov.
Licence brezplačne različice in plačljive polne različice
Avtor se je odločil, da bo celotna knjiga brezplačno na voljo skupnosti v obliki
e-knjige. Celotna različica je na voljo v formatu PDF ali na običajnih
platformah za e-knjige in vsebuje vsa pomembna dejstva, aktualne recepte in
protokole uporabe ter tveganja in stranske učinke na temo MMS.
Poleg tega boste našli zanimive informacije o MMS, od katerih nekatere še
nikoli niso bile objavljene v knjigah. V kazalu vsebine si lahko ogledate, ali so
tudi za vas zanimive teme. Celotna različica je na voljo tudi v tiskani različici s
trdo ali mehko vezavo in na vseh platformah za e-knjige za mobilne naprave. S
praktično različico e-knjige imate na pametnem telefonu ali tabličnem
računalniku vedno pri roki vse praktično znanje o MMS, na primer na
potovanjih ali počitnicah.
Avtorske pravice za vsebino te knjige ima avtor Dipl.-Ing. Ali Erhan. Vendar
lahko e-knjigo posredujete, na primer po elektronski pošti, prenesete ali
natisnete v zasebne namene, toliko ljubečim ljudem, kolikor želite, pod
pogojem, da ničesar ne odstranite, dodate ali spremenite. Distribucija mora biti
vedno brezplačna in brezpogojna. Distribucija plačane polne različice kot
tiskane različice je pridržana samo za avtorja. Veljajo izključno pravice
zadevnih distribucijskih platform.
Seznam virov in literature
Vse izjave v tej knjigi temeljijo na študijah, publikacijah ali drugih preverljivih
izjavah tretjih oseb. Na spletni strani www.mms-seminar.com si lahko
brezplačno ogledate tudi skoraj sedemurni spletni seminar Zdravljenje z
MMS? Tam boste na koncu poglavja pod navedenimi dejstvi našli tako
neposredno povezavo kot povezavo do arhivirane različice.

POZOR: Prevodi
Ta knjiga je bila prvotno napisana v nemškem jeziku. Nato je bil strojno
preveden v številne jezike, ki jih lahko prenesete s spletne platforme
www.mms-seminar.com. Ročno popravljene različice vedno prepoznate po
tem, da je različici dodana črka R, npr. različica 5.5.7-R. Če je samodejni
prevod nečisti, nepravilen ali zavajajoč, je avtor prost vsakršne odgovornosti.
Sporne odlomke preverite v drugih jezikih ali v izvirnem jeziku. Če dobro
obvladate jezike, lahko od mene dobite različico v Wordu in jo sami popravite.

Predgovor
Aplikacije MMS za ljudi in živali postajajo vse bolj priljubljene. Zaradi lastnih
uspehov MMS pogosto priporočajo drugim. Tako v MMS prihaja vedno več
zainteresiranih ljudi. Ti imajo veliko željo po znanju. Na žalost se stare in nove
informacije o aplikacijah MMS v internetu pojavljajo druga ob drugi in si delno
nasprotujejo. Nekateri stari protokoli uporabe so odmerjeni previsoko in
hitreje privedejo do neprijetnih stranskih učinkov, ki se jim je mogoče izogniti.
Jim Humble zato izrecno priporoča, da ne uporabljate starih protokolov
iz njegove prve knjige The Breakthrough! Na svojih seminarjih se pogosto
srečujem s tem, da začetniki delajo s temi popolnoma zastarelimi protokoli, z
njimi niso uspešni ali so le malo uspešni in zaradi razočaranja predčasno
obupajo. Na žalost obstaja tudi veliko spletnih mest s temi zastarelimi
informacijami o MMS. Zato je namen te knjige ali e-knjige hitro in izčrpno
seznaniti stare in nove začetnike s trenutnim stanjem znanja o svetovni družini
MMS. Če ste to e-knjigo prejeli od prijateljev ali znancev, na spletnem mestu
www.mms-seminar.com preverite, ali imate tudi vi najnovejšo različico, in jo
po potrebi brezplačno prenesite.
Vsaka nova različica raste in vsebuje nova poglavja z osnovami ali nova
poročila o izkušnjah z MMS za uporabo na področju zdravja ljudi in živali.
Poleg tega se povečajo tudi praktični nasveti za uporabo izdelkov s klor
dioksidom doma, na vrtu in na počitnicah. Poleg tega vsaka nova različica
vsebuje popravke napak in izboljšave že objavljenih poglavij.
Ta knjiga je nastajala več let in je rezultat dela skupnosti, svetovne družine
MMS. Pomagajte nam s konstruktivno kritiko, pomembnimi poročili o
izkušnjah ali celo novimi nasveti za MMS!
Vse novince prosim, da res temeljito preučijo tržni pregled izdelkov s klor
dioksidom, njihovo aktivacijo in protokole uporabe. Tu se dogajajo
najpogostejše napake. Aplikacije z MMS ali klorovim dioksidom niso primerne
za takojšnje samozdravljenje z bežnim pogledom v knjigo. Če veste, kaj
počnete, so vam s to vsestransko, a tudi neprijetnega vonja in okusa aktivno
snovjo na voljo nedoumljive možnosti.
Želim vam zdravljenje na vseh ravneh v skladu z vašo voljo in načrtom
vaše duše!

HeartLight
Vaš Ali Erhan
... in postajamo vse bolj in bolj!

Predgovor 2020
Leto 2020 je prineslo velik preobrat za vse človeštvo. Zdi se, da je zdravje vseh
ljudi na tem planetu nenadoma ogrozil patogen z imenom Covid-19. Ta
patogen iz družine koronarnih virusov je skoraj hkrati s svojim prvim pojavom
sprožil pandemijo. Ne želim se spuščati v končno bitko med dobrim in zlim, ki
divja v ozadju, in v politične motive posameznih agitatorjev - drugi avtorji
lahko to zagotovo storijo bolje. Kolikor vem, gre za načrtovano pandemijo z
vsaj dvema različnima nevarnima patogenoma.
Zdi se, da je Evropa v prvem valu prejela skoraj samo neškodljivo različico. Tu
se je pandemija razširila bolj s skrajnimi medijskimi pretiravanji, testi PCR, ki
niso bili primerni za diagnosticiranje, in pretiranimi omejitvami v vsakdanjem
življenju. Iz drugih delov sveta, na primer iz Bolivije in Mehike, pa so poročali
o povsem drugačnih šokantnih dogodkih. Po besedah Andreasa Kalckerja so
okuženi ljudje in zdravniki tu umirali kot muhe na tisoče. Celo posebne maske
za zdravnike naj ne bi zagotavljale nobene zaščite. Šele v tej stiski, ob smrtni
nevarnosti za lastno življenje, so se nekateri zdravniki spomnili številnih
predavanj Andreasa Kalckerja v Južni Ameriki na temo MMS/CDS/klorov
dioksid. Vzpostavili so stik z njim, ga nato jemali oralno in zelo veliko jih je
preživelo hudo bolezen. Zdaj je bil pritisk trpljenja tako velik, da je vse več
zdravnikov uporabljalo CDS in uspehi so se širili kot požar. Po besedah
Andreasa Kalckerja je bil CDS v Boliviji po hitrem postopku zakonsko
odobren za zdravljenje bolnikov z zdravilom Covid 19. Tako se je umrljivost
bolnikov v dveh mesecih zmanjšala z več kot 90 odstotkov na manj kot štiri
odstotke.
Univerze v Boliviji zdaj v velikih količinah proizvajajo raztopine klorovega
dioksida, ki se večinoma brezplačno razdeljujejo prebivalstvu in klinikam. Ob
koncu leta 2020 je Andreas Kalcker poročal, da zdaj obstaja mednarodno
zdravniško združenje, ki združuje skoraj 4 000 zdravnikov iz več kot 20 držav,
in da so poročali o več kot 140 000 uspešnih zdravljenjih pri bolnikih z
zdravilom Covid 19. Po štirih dneh peroralnega zdravljenja so bili vsi bolniki
brez simptomov in zunaj smrtne nevarnosti. Dejstvo, da o tem v medijih
najverjetneje še niste slišali, veliko pove o farmacevtski industriji, množičnih
medijih in politiki ter njihovih načrtih. Z MMS/CDS obstaja preprosto,
poceni, varno, zelo učinkovito in zanesljivo zdravilo za najhujšo grožnjo
človeštvu, to znanje pa se širi zelo počasi.

Postanite junak! Rešite življenja! Ni vam treba biti zdravnik ali zdravilec. Vse,
kar morate storiti, je, da to knjigo posredujete čim več prijateljem in znancem.
Če bodo storili enako, bodo te informacije sčasoma našle osebo, ki ji bodo
pomagale rešiti se neizbežne smrti in/ali zmanjšale njeno trpljenje! Za to se bo
lahko zahvalil vam. To je moja gonilna sila že več kot devet let. Zaradi tega
sem bil napaden, obsojen in sem utrpel veliko gospodarsko škodo. Vendar me
to še danes žene. Verjamem, da boste ravnali pravilno.

1. zdraviti z MMS?
To je polna različica V5.5.7 knjige/e-knjige Zdravljenje z MMS? Ročno
popravljene različice prevodov vedno prepoznate po tem, da je različici
dodana črka R, npr. različica 5.5.7-R.
Ustavite se! Preden nadaljujete, najprej preverite, ali imate najnovejšo
različico. Najnovejšo različico lahko vedno brezplačno prenesete v obliki
datoteke PDF na spletni strani www.mms-seminar.com. Tudi tiskane različice
in e-knjige za Apple, Google Android in Amazon Kindle so vedno
posodobljene in povezane z njimi. To ni obvezno, vendar če se tam prijavite
na novice, boste vedno pravočasno prejeli najnovejšo različico in najnovejše
informacije.

1.1 Konvencionalna medicina in osebna odgovornost
Sodobna ortodoksna medicina ima danes zame dva obraza. Desni obraz je
obraz kirurgije in obrtništva. Razvoj v zadnjih 50 letih je bil zelo hiter. Tudi pri
zapletenih in hudih poškodbah, na primer zaradi prometne nesreče, se lahko
funkcionalnost kosti, sklepov, kit, živcev, krvnih žil in kože zelo pogosto
povrne na več kot 90 odstotkov. Spoštovanje! V tem pogledu sem vesel, da
živim v današnjem času. Nujna medicina in intenzivna medicina sta rešili
življenja mnogih ljudi.
Na žalost je še vedno prisoten levi obraz konvencionalne medicine: izjemno
donosen poskus zdravljenja bolezni z umetnimi snovmi, ki se v naravi ne
pojavljajo. Na tem področju že 50 let obstaja le vzorec F brez hitrega razvoja
ali preboja kot v kirurgiji. Znane in zelo učinkovite naravne aktivne snovi se
namerno omalovažujejo, prepovedujejo s trga in nadomeščajo z umetno
proizvedenimi snovmi, ki imajo malo ali nič učinka in povzročajo veliko
stranskih učinkov. Ker pa so novi in umetni, jih je mogoče patentirati in tako
prodajati z nezaslišano visokimi dobički (nobena industrija nima višjih
dobičkov!).
Na žalost je bolnik v ozadju.
Poleg tega je bila v preteklosti osebna odgovornost v celoti v lastnih rokah. V
zadnjih petdesetih letih so nas vzgojili tako, da za vsako malenkost tečemo k

zdravniku in v čakalnici pri garderobi oddamo ne le svojo jakno, ampak tudi
osebno odgovornost. Takrat smo le v vlogi žrtvenega jagnjeta in napeto
čakamo na nekatere laboratorijske vrednosti in njihovo interpretacijo s strani
zdravnika, da bo lahko presodil našo nadaljnjo usodo.
Če istega bolnika z enakimi simptomi pošljete k petim različnim zdravnikom,
boste včasih dobili pet različnih diagnoz in pet različnih predlogov za
zdravljenje. Od "takoj operiraj" do dajanja zdravil in "najprej pojdi domov in
ga nekaj časa opazuj" - vse je lahko na voljo. Ali je ta pristop res znanstveno
utemeljen? In predvsem: kje je natančna ponovljivost uporabe tega znanja?
Vendar pa to ne sme biti očitek lečečemu zdravniku.
Možnosti vplivanja na razvoj bolezni so veliko bolj zapletene, kot se običajno
uči; poleg tega je vsak človek posameznik z zelo individualnimi telesnimi
značilnostmi. Poleg tega je pomembno tudi, kdaj se je zdravnik šolal in kakšne
izkušnje ima. Za bolnika pa to pogosto pomeni razliko med "nogo brez in
nogo z nogo" ali pa je to vprašanje preživetja.
Medtem so neželeni učinki zdravil in zdravniške napake najpogostejši
vzrok smrti, zlasti v bogatih državah (glej študijo Smrt zaradi zdravil).
Zato je tudi danes zelo pomembno, da na zdravnika ne gledamo kot na
polboga v belem, temveč kot na dobrega svetovalca. Če ima človek na voljo
nasvete več svetovalcev, se ne sme pustiti voditi strahu, temveč občutku, ki mu
je nakazal, kakšno terapijo bi rad uporabil. Večina smrti na tem planetu
namreč ni posledica raka ali bolezni srca in ožilja, temveč bolezni strahu.
Strah vas spravi iz središča, iz ravnovesja in vam odvzame moč. Le tako imajo
mikrobi in bolezni možnost. Zato že na začetku dobite dva najpomembnejša
nasveta za preživetje:
1. vedno zaupajte, zaupajte svojemu občutku in poslušajte, kaj vam
govori vaše srce, ne programirana podzavest!
2. ponovno prevzemite odgovornost zase in za svoje telo - z znanjem
krepite svoje zdravje!
To so lahko najpomembnejši koraki k popolni ozdravitvi in pogosto
prispevajo k uspehu bolj kot nejevoljno prenašanje domnevno boljše terapije.
Dejstva:
Š

- Študija Smrt zaradi zdravil (smrt zaradi zdravil in zdravljenja)
Viri in bibliograﬁja
Vse izjave v tej knjigi temeljijo na študijah, publikacijah ali drugih preverljivih
izjavah tretjih oseb. Na spletni strani www.mms-seminar.com lahko
rezervirate spletni seminar Zdravljenje z MMS? Tam boste za vsak vir,
naveden na koncu poglavja pod dejstvi, našli neposredno povezavo in povezavo
do arhivirane različice.

1.2 Kaj je MMS?
Klorov dioksid je najmočnejši uničevalec virusov in bakterij, kar jih pozna
človeštvo, in se že desetletja uporablja po vsem svetu, med drugim za temeljito
in varno razkuževanje pitne vode. Samozdravljenje bolezni s farmacevtsko
neodobrenim MMS in njegovo dejansko učinkovino klor dioksidom je v
zadnjih letih po zaslugi knjig Jima Humblea postalo znano po vsem svetu.
Američan Jim Humble iz ZDA je pestra osebnost z mnogimi poklici. Potem
ko je med drugim delal kot inženir za NASA, je sodeloval pri optimizaciji
rudarskih postopkov v rudnikih zlata. O tem je napisal tudi več knjig. Nekega
dne je bil spet na eni od svojih odprav v rudnike zlata globoko v džungli, pet
dni stran od civilizacije, ko sta dva njegova sodelavca zbolela za malarijo. Ker
pa naj na tem območju ne bi bilo malarije, s seboj niso imeli nobenih
pomirjujočih zdravil (običajnega zdravila proti malariji ni).
Zato je popisal predmete in sredstva, ki so jih nosili s seboj, in naletel na
sredstvo za sterilizacijo pitne vode. K problemu je pristopil povsem logično,
imel je briljantno zamisel in s sterilantom mu je uspelo uspešno zdraviti
malarijo, kar je pozneje opisal v svoji knjigi MMS - preboj.
Pravzaprav se je zadeve lotil precej inženirsko. Vedeti morate, da so inženirji
leni sodobniki - to smem reči. Ko je treba rešiti težavo, inženirji vedno najprej
poiščejo podobne, že znane težave in preverijo, ali je rešitve, ki so tam že na
voljo, mogoče nekako uporabiti ali prilagoditi trenutni težavi.
Osnovna zamisel Jima Humblea pri odkritju MMS je bila torej
naslednja: Obstaja dobro znana težava močno onesnažene vode, ki jo želite
uporabiti za pitje. Že razvita rešitev je bila dezinfekcijsko sredstvo za pitno
vodo, ki zanesljivo uniči vse patogene organizme tudi v močno onesnaženi
vodi, tako da jo je mogoče piti brez pomislekov. Trenutna težava je bila
malarična bolezen zaposlenih, ki jo je povzročil patogen, zaradi katerega so
zboleli. Človeško telo je sestavljeno iz približno 70 do 80 odstotkov vode.
Logična rešitev: Zakaj sredstvo, ki uniči vse mikrobe v pitni vodi, ne bi
moglo uničiti bolezenskih mikrobov v vodi, tj. v krvi ali intersticijski tekočini
človeka ali živali? Zaradi pomanjkanja drugih možnosti in življenjske
ogroženosti zaposlenih se je teorija hitro spremenila v prakso in zaposleni so
peroralno jemali razredčeno raztopino.

V samo štirih urah so izginili vsi simptomi malarije, vse do vročine in bolečin.
Nekaj dni pozneje je tudi Jim Humble zbolel za malarijo in s tem zdravilom se
je spet hitro pozdravil. Šele pozneje je odkril dejansko aktivno sestavino tega
razkužila, tj. klor dioksid, in ga iz minerala natrijevega klorita (MMS) pridobil z
različnimi formulacijami.
Pri malariji je učinkovala takoj in večkrat. Jim je to znanje razširil med številne
afriške narode in bil zaradi tega večkrat preganjan. Šele pozneje so mu
uporabniki z vsega sveta poročali, da je MMS mogoče zelo uspešno uporabljati
tudi pri številnih drugih boleznih, kot so gripa, akutna ali kronična vnetja
mehurja, grla, zob in zobnih korenin do zastrupitev s hrano in krvjo ter
črevesnih glivic.
Na podlagi številnih pričevanj se zdi, da so mikrobi in zastrupitve vzrok za
veliko več bolezni (na primer raka in sladkorne bolezni), kot jih pozna
konvencionalna medicina. Zelo hitro so se okoli Jima zbrali ljudje, ki so bili
uspešni, in po vsem svetu se je popolnoma birokratsko razvila družina MMS.
Tej družini ne pripadajo le aktivni laiki, temveč tudi številni visoko cenjeni
strokovnjaki z najrazličnejših področij. Cilj tega svetovnega gibanja MMS je
širjenje tega zdravilnega znanja.
Kako hitro se je to znanje razširilo in koliko ljudi na svetu zdaj pozna MMS in
ga uspešno uporablja, prikazujemo z nekaj številkami: Družina MMS je imela
konec leta 2014 več kot 2.051 aktivnih članov v 163 bazah v 110 državah. Za
uporabo MMS se je usposabljalo 1465 ljudi, trenutno pa je 82 inštruktorjev
MMS, med katerimi sem bil eden prvih. Menim, da je edina stvar, ki lahko v
tako kratkem času združi toliko ljudi različnih ras, jezikov, ver in kultur,
preverljiv in ponovljiv učinek MMS. Samo v nemško govorečem svetu je zdaj
na voljo več kot 18 knjig MMS s skupno naklado več kot 300.000 izvodov (od
leta 2014). Na mojih seminarjih in delavnicah o MMS redno sodelujejo
zdravniki, veterinarji, zobozdravniki, alternativni zdravniki, farmacevti in
psihoterapevti, pa tudi sodniki, odvetniki, kriminalisti in patologi, ki sedijo
poleg zainteresiranih laikov, na katere je prepričljiva logika predstavljenega
večinoma naredila vtis. Pojav množične domišljije je zato pri MMS mogoče
popolnoma izključiti.
Vrnimo se k vprašanju, kaj MMS pravzaprav je. MMS ali njegova aktivna snov
klor dioksid nista rastlinska, organska in po besedah Jima Humblea tudi ne
homeopatska. Pravzaprav sploh ne sodi v sedanji trend nežnih zdravil in

metod, kljub temu pa ga vedno več predstavnikov teh področij popolnoma
sprejema.
Klorov dioksid (ClO2) je preprosta kemijska spojina, sestavljena iz enega
atoma klora in dveh atomov kisika. Je zelo hlapen plin, težji od zraka. Zato se
običajno proizvaja iz minerala natrijevega klorita (ne smemo ga zamenjati z
natrijevim kloridom = kuhinjska sol) s pomočjo aktivacijske kisline tik pred
uporabo. Pri sobni temperaturi je plin jantarne barve z ostrim, kloru
podobnim vonjem, podobnim vonju zaprtega bazena.
Toda za razliko od čistega klora je klor dioksid nestrupen! To je zelo
pomembno, saj ga nepošteni kritiki namerno zamenjujejo s čistim, strupenim
klorom ali s klorovim belilom. Klorov dioksid po kratkem času, tudi po
uporabi, razpade na sestavine, kot so voda, kisik in neškodljiva kuhinjska sol.
Klorov dioksid je znan že od leta 1811, njegov širokopasovni učinek in
neškodljivost sta dobro raziskana in se med drugim uporablja po vsem svetu
kot sredstvo za beljenje brez klora v industriji celuloze, za razkuževanje živil in
za razkuževanje pitne vode.
Jim Humble torej ni izumil ničesar novega, le na drugačen način je uporabil
nekaj znanega. Tako mu ni bilo treba dokazovati, da deluje in da je neškodljiv!
Izdelki za dezinfekcijo pitne vode na osnovi klorovega dioksida so zakonito na
voljo za industrijsko in zasebno uporabo. Tukaj opisane zdravstvene aplikacije,
tj. uporabo komercialnih izdelkov za dezinfekcijo pitne vode v druge namene,
izvaja vsakdo na lastno odgovornost.
Vsi poskusi pretiranih kritikov, da bi prepovedali MMS ali klorov dioksid kot
nedovoljeno zdravilo, so na sodni ravni že večkrat propadli, saj so tudi izdelki
s klorovim dioksidom na številnih povsem zakonitih področjih uporabe.
Kljub temu organi v povezavi z obrekovalnimi kampanjami v medijih vedno
znova in po mnenju nekaterih specializiranih pravnikov deloma povsem
nezakonito poskušajo ustaviti, ovirati ali ustrahovati ponudnike. V tem
primeru naj bi vam javno dostopna in preverljiva dejstva pomagala pri
oblikovanju lastnega mnenja o tej temi.

1.3 Kako deluje MMS?
Klorov dioksid, zaužit peroralno ali prek kože, vstopa v telo prek krvne
plazme - in ne, kot se domneva, prek rdečih krvničk - povsod. To pomeni, da
imamo z MMS nenadoma na voljo klor dioksid kot drugi sistem, ki lahko
prenaša kisik v telesu.
MMS ali njegova dejanska aktivna sestavina klor dioksid je oksidator, kar
pomeni, da reakcijskim partnerjem odvzame elektrone in tako uniči njihovo
biokemično strukturo. Bakterije, glive, pršice, spore, prione (BSE) in majhne
zajedavce tako varno uniči. Pri virusih se zdi, da z blokiranjem beljakovin
ustavlja njihovo razmnoževanje.
Zanimivo je, da klorov dioksid (učinkovitost 99,9999 odstotka) razkužuje
približno tisočkrat temeljiteje kot na primer znano gospodinjsko čistilo
Sagrotan (učinkovitost 99,9 odstotka). Zdi se, da je ta izjemno visoka čistilna
moč povezana tudi z dejstvom, da lahko molekula klorovega dioksida
reakcijskemu partnerju (kalčku) odvzame pet elektronov.
"Če MMS uničuje vse bakterije, potem mora napadati moje dobre črevesne
bakterije. " To je najpogostejši ugovor proti peroralnemu uživanju MMS.
Vendar pa zgoščena poročila o izkušnjah kažejo, da MMS ne škoduje dobri
črevesni ﬂori niti pri daljšem neprekinjenem jemanju. To je potrdil tudi
veterinar Dirk Schrader z vzorci blata psa pred in po zdravljenju s CDS.
Za to nimamo znanstveno dokazanih razlag, imamo pa verjetne in logične
modele razlage: klorov dioksid je oksidant. Vodikov peroksid in ozon sta zelo
močna oksidanta in lahko uničita telesne celice in dobre bakterije. Naslednji
šibkejši oksidant je kisik. Naše telesne celice in dobre črevesne bakterije
(redoks potencial 1,45 volta) so sposobne obdržati svoje elektrone ob
prisotnosti kisika, močnega oksidanta. To moč zadrževanja elektronov
imenujemo redoks potencial.
V nasprotnem primeru bi vsak vdih, ki ga naredimo, uničil več tisoč celic v
našem telesu. Klorov dioksid je veliko šibkejše oksidativno sredstvo. Če lahko
celice uspešno branijo svoje elektrone pred močnim oksidantom, lahko to še
bolj uspešno storijo pred šibkejšim klorovim dioksidom (redoks potencial 0,95
volta).

Zanimivo je, da ima večina patogenih klic (mimogrede, bolezenske klice so
pogosto anaerobne in običajno ne uporabljajo kisika) nižji redoks potencial kot
klorov dioksid, zato jih MMS najprej napade. V protokolih za uporabo MMS
so običajno priporočene le koncentracije, pri katerih se ohranja dobra črevesna
ﬂora.
Zaključek: Klorov dioksid ne napada telesnih celic ali "dobrih" bakterij!
Citat iz švicarske klinike Seegarten, ki že leta uspešno uporablja MMS/klor
dioksid v obliki patentiranega dioksiklora:
"Dioksiklor ob stiku z virusi, bakterijami in glivami proizvaja atomski kisik (O1), s
katerim se porušijo zaščitne membrane večine mikroorganizmov (npr. pri virusu otroške
paralize že pri koncentraciji pod 1 ppm = 1 molekula klor dioksida na 1 milijon molekul
vode!). Diosiklor uniči tudi sproščene ribo- in deoksiribonukleinske kisline, zlasti njihove
gvaninske nukleinske baze. To zanesljivo preprečuje nastanek novih generacij
mikroorganizmov. «
MMS lahko z oksidacijo odstrani tudi težke kovine in druge okoljske toksine
ali pa jih s tvorbo soli naredi vodotopne in jih tako izloči z urinom. Zato deluje
razkuževalno, razstrupljevalno in odpravlja težke kovine. Poleg tega se zdi, da
z aktiviranjem mitohondrijev tudi na električni ravni znatno poveča skupno
presnovo telesa.
Vsi telesni procesi se okrepijo in pospešijo. Z odpravo številnih virov vnetij in
nevtralizacijo izločkov teh mikrobov, ki nas zamegljujejo, povzroči prijetno
jasnost in budnost na duševno-čustveni ravni ter tako omogoči odpravo
morebitnih dolgo nakopičenih težav na teh področjih.
Pri številnih vrstah raka se izklopijo celične elektrarne za izgorevanje sladkorja,
mitohondriji. Sladkor se nato uporabi le za alkoholno vrenje. To povzroči tudi
hudo lokalno zastrupitev s celičnimi toksini. Podobno kot kanadske raziskave
o dikloroacetatu (DCA), kemičnem sorodniku klorovega dioksida, lahko
klorov dioksid zlasti v tem primeru spodbudi in obnovi delovanje
mitohondrijev. Po drugi strani pa tumorske celice storijo samomor,
programirano celično smrt (apoptozo). V nasprotju z DCA pa klorov dioksid
ne povzroča stranskih učinkov, kot so otrple noge zaradi aktivnih vodikov.
Pet učinkov MMS/klorovega dioksida:
1. uničevanje vseh vrst patogenih mikrobov z oksidacijo

2. Odstranjevanje in odvajanje težkih kovin (nastajanje soli)
in okoljski toksini.
3. Povečanje skupnega električnega prometa v telesu (več energije!)
4. programirana celična smrt rakavih celic (apoptoza) z
aktiviranje mitohondrijev in dodaten kisik v
celica
5. z dodatnim kisikom zmanjšuje prekisanje telesa.
6. ima pH-selektivni učinek! Najraje sprošča kisik v telesu, kjer je pH
najbolj kisel. Zanimivo: povsod, kjer je rak, je pH kisel!
7. spodbuja prebujanje duhovnosti (da, prav, več o tem drugje).
več o tem na drugem mestu)
Zaključek: MMS deluje veliko bolj ciljno in širokopasovno kot na primer
antibiotiki in ima še eno veliko prednost: MMS uniči tudi vse gensko mutirane
mikrobe. Odpornost na antibiotike, kot je trenutno življenje ogrožajoče
širjenje mikrobov MRSA v bolnišnicah (ali na primer na zamrznjenih
piščancih), tako izgubi strah.
Dejstva:
- Knjiga Zdravljenje je mogoče, Dr. Andreas Kalcker
- Zdravnik za raka Dr. Helmut Ehleiter
- Klinika Seegarten Švica
- Biološki center za tumorje Allgäu
- Študija dioksiklorja
- Ameriška vojska: Klorov dioksid proti eboli
- Podjetje ChlorDiSys

1.4 Tveganja in neželeni učinki
Klorov dioksid po peroralnem zaužitju v telesu ne deluje dlje kot dve uri.
Nato razpade na kisik, vodo in kuhinjsko sol, ki so naravne sestavine krvi.
Tako v njem ni ostankov, kot je to pri zdravilih, ki jih mora telo razgraditi ali
odstraniti. Glavni neželeni učinki so lahko slabost do bruhanja in driska v
primeru prevelikega odmerjanja. To je pogosto kratkotrajno. Ne zdi se, da bi
bil vzrok za to preobčutljivost na dejansko aktivno sestavino, temveč
preprosto njena prevelika natančnost.
Velike količine preostalih odpadkov po uničenih bakterijah in glivah nato
plavajo v krvi in jih je treba odstraniti. To v telesu sproži alarm za zastrupitev
in telo začne izvajati program za izredne razmere, tako da izpusti vse, kar je
zgoraj in spodaj. Pri MMS gre le za delno aktiviran natrijev klorit, ki se lahko v
želodcu, odvisno od kislinskih razmer, reaktivira še več ur in tako proizvaja
dodaten klor dioksid. To ne velja za CDS, pripravljene za uporabo, ali
aktivirane CDSplus®.
Dr. Andreas Kalcker meni, da je nekaj smrtnih primerov, ki so v literaturi
znani v zvezi s klor dioksidom, posledica vdihavanja velike količine plinastega
klor dioksida (na primer zaradi napake v tehničnem sistemu) - niti enega
smrtnega primera ni mogoče pripisati oralnemu zaužitju vodne raztopine klor
dioksida.
Iz pričevanj, o katerih so mi poročali, lahko sklepam še na en stranski učinek:
Kožni izpuščaj. Pri nekaterih se razstrupljanje verjetno izvaja tudi prek kože.
To lahko povzroči rdečkast in srbeč izpuščaj. To je le začasno in se je doslej
vedno zacelilo brez trajnih poškodb. Ali gre za najmanjše parazite, ki zapustijo
telo, ali za agresivnejše toksine, je treba še raziskati.
V poskusu na živalih so podganam več tednov dajali piti 400 mg klorovega
dioksida. Odmerek 400 mg ustreza desetkratnemu odmerku, ki bi ga uporabil
človek. Nobena od živali ni poginila ali zbolela. V kontrolni skupini brez klor
dioksida je poginilo nekaj živali.
Tako vnos klor dioksida dejansko podaljša pričakovano življenjsko
dobo.

Tudi pri desetkratnem prevelikem odmerku ni bilo znakov zastrupitve ali
smrti. Raziskovalci so bili presenečeni, da so podgane celo prostovoljno pile
raztopino klorovega dioksida. Nobena podgana ni zbolela za rakom.
Zato aktivna sestavina klor dioksid ni niti strupena niti rakotvorna niti
pri desetkratnem prevelikem odmerjanju.
Kasneje je rejec kuncev več tisoč živalim v daljšem časovnem obdobju dajal
400 mg klor dioksida. Ni bilo niti ene mutacije, bilo pa je več in bolj zdravih
potomcev (večja porodna teža).
Klorov dioksid torej tudi ni mutagen (ne spreminja genov) in ne more
škodovati plodnosti.
Po besedah Andreasa Kalckerja odmerek 400 mg ustreza približno
štirim letom vnosa klor dioksida pri ljudeh!
Dejstva:
- Knjiga Priročnik MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Knjiga MMS klinično preizkušena

1.4.1 Opozorilo Zveznega urada za oceno tveganja
Zaradi popolnosti in pravičnosti je treba omeniti tudi opozorilo Zveznega
urada za oceno tveganja (BfR) z dne 2.7.2012 o MMS.
Mnenje BfR št. 025/2012 z dne 2. julija 2012 (izvleček)
"Miracle Mineral Supplement ("MMS") je na internetu naprodaj kot raztopina
v dveh majhnih stekleničkah. Po poročilih iz tujine lahko ta izdelek vpliva na
zdravje potrošnikov. Poročali so o prebavnih motnjah, kot so bolečine v
trebuhu, slabost, bruhanje in driska, včasih z motnjami krvnega tlaka in veliko
izgubo tekočine. Neposreden stik z nerazredčeno ali nepravilno zmešano
raztopino, pripravljeno za uporabo, lahko povzroči draženje kože in sluznice
ter celo kemične opekline. Medtem so bili tudi v Nemčiji znani posamezni
primeri neželenih učinkov po zaužitju MMS. Del ponudbe vsebuje navedbo,
da lahko to sredstvo služi za dezinfekcijo vode. Na nekaterih spletnih straneh
zagovorniki uporabe "MMS" poudarjajo možnost oralnega vnosa izdelka. BfR
močno odsvetuje uživanje in uporabo "čudežnega mineralnega dodatka"
("MMS") (...)"
Če to opozorilo podrobno preberete, boste opazili naslednje: Čeprav medtem
več kot milijon ljudi v Nemčiji pozna MMS in ga uporablja že več let (od leta
2014), ta urad ni menil, da so lastne preiskave potrebne. Navajamo le
opozorila iz tujine. Pravzaprav vse države navajajo le opozorilo ameriške FDA
(Federal Drug Administration), ki na primer doslej ni videla nikakršnega
problema v dovoljenju za zdravju zelo škodljivi Aspartam. Zato stopnja
ogroženosti ne more biti tako visoka, če se ne izvajajo lastne preiskave. V tem
opozorilu
- brez smrtnih primerov
- brez življenjsko nevarnih situacij.
- brez trajnih poškodb
po zaužitju MMS. Ostanejo le začasne motnje v počutju. To so slabost,
bruhanje in driska, ki so bile doslej omenjene v vseh knjigah o MMS. Po drugi
strani pa obstaja na tisoče poročil o uspehu tudi pri boleznih, ki veljajo za
neozdravljive. To pomeni, da mora vsakdo na lastno odgovornost pretehtati
argumente.
Na kratko: zgornje opozorilo zveznega urada je dejansko najboljše navodilo za
uporabo za MMS/CDS/klorov dioksid. Družba Bayer bi želela imeti tako

neškodljivo navodilo za uporabo za svojo uspešnico Aspirin. Na žalost so v
njem zapisane tudi grde stvari, kot so trajne spremembe krvne slike in
krvavitve iz želodca. Dr. Friedrich Hagenmüller s klinike Asklepios v
Hamburgu ocenjuje, da je samo v Zvezni republiki Nemčiji število smrtnih
primerov zaradi neželenega učinka aspirina - krvavitve iz želodca - od 1.000 do
5.000, število neprijavljenih primerov pa je verjetno še veliko večje. Ker dvomi
tudi v uporabnost vsestranskega zdravila za zdravljenje bolečine, se zavzema
za omejitev trgovine. Po podatkih Philippa Mimkesa (The Aspirin Lie) je bilo
to zdravilo leta 2000 s 16 500 smrtnimi primeri med 15 najpogostejšimi vzroki
smrti v Ameriki.
O kakšni potencialni nevarnosti torej govorimo v primeru MMS/klor
dioksida?
Dejstva:
- Knjiga Zdravljenje je mogoče, Dr. Andreas Kalcker
- Opozorilo Zveznega urada za oceno tveganja BfR
- Hamburška klinika: opozorilo pred aspirinom
- Študija Philipp Mimkes

1.5 Interakcije in kontraindikacije
Tisti, ki imajo izjemno redko alergijo na klor, MMS ne smejo uporabljati ali pa
le zelo previdno. Poleg tega MMS rahlo redči kri. Bolniki z Marcumarjem
morajo to upoštevati, zlasti pred operacijo.
MMS in vitamin C, antioksidant, se medsebojno izničita. Če ste vzeli preveč
MMS, lahko neprijetne stranske učinke zmanjšate z jemanjem vitamina C ali
ustreznih sokov. Teoretično so možne reakcije s hrano in zdravili v želodcu,
vendar kljub dolgoletni uporabi MMS po vsem svetu doslej ni bilo znanih
skoraj nobenih konkretnih interakcij.
Dr. Andreas Kalcker meni, da osebe z naslednjimi značilnostmi ne smejo
uporabljati MMS, MMS2 ali CDS oziroma morajo biti pri zdravljenju zelo
previdne:
- med dolgotrajnim zdravljenjem
- z znano alergijo na klor
- za motnje v delovanju jeter
- če so hemoﬁliki.
- med zdravljenjem z antikoagulanti
- po travmatični izkušnji zastrupitve s plinom
Najbolj mi je všeč priporočilo Dr. Klinghardta (www.ink.ag), da se jemanje
MMS izvaja zjutraj do približno 18. ure, potrebna zdravila in/ali prehranska
dopolnila (NEM) pa naj se jemljejo s 3- do 4-urnim zamikom, torej po
približno 21./22. uri. Konkretne interakcije z drugimi farmacevtskimi zdravili
do zdaj niso znane. V primeru dvoma je treba izbrati časovni razmik od 2 do 4
ur.
Protistrup za prevelik odmerek in hude neželene učinke
Čajno žličko natrijevega bikarbonata (imenovanega tudi natrijev
hidrogenkarbonat, natrijev bikarbonat, soda Cezar ali Bullrichova sol) lahko
raztopite v kozarcu vode in jo zaužijete ali na primer pojeste jabolko.
Alternativno lahko jemljete tudi vitamin C.
Iztrebljevalec

Pri notranji uporabi klorovega dioksida za uničevanje mikroorganizmov se ob
njihovem odmiranju sproščajo številni toksini. Te toksine je treba izločiti iz
telesa prek razstrupljevalnih organov, kot so jetra, ledvice in limfni sistem.
Pogosto imajo ljudje, ki so dolgo časa bolni, ne pijejo dovolj vode ali jedo
nezdravo, raﬁnirano hrano, blokirane organe za razstrupljanje.
Tu jim lahko koristi jemanje razstrupljevalnih sredstev, ki odprejo
razstrupljevalne kanale.
Dobro zeliščno sredstvo za razstrupljanje se imenuje izpiranje. O vseh teh
sredstvih in- ukrepih za razstrupljanje bom podrobneje govoril v svoji drugi
knjigi.
Dejstva:
- Knjiga Priročnik MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Knjiga MMS klinično preizkušena
- Zdravilo LAVAGE - www.detoxmetals.com

1.6 Pregled trga izdelkov iz klor dioksida
1.6.1 Prva faza razvoja: klasični MMS
Izdelki s klorovim dioksidom so zakonsko odobreni za dezinfekcijo pitne vode
pod določenimi mejnimi pogoji in so zakonito na voljo na trgu. Klorov
dioksid je plin, ki je težji od zraka in hitro uhaja. Zato ga ni mogoče dolgo
skladiščiti in pogosto nastane s kemično reakcijo tik pred uporabo. Za to sta
potrebni raztopina natrijevega klorita NaClO2 in aktivacijska kislina.
Jim Humble je v ta namen prvič uporabil limonin sok. Nato je priporočil
najprej 10-odstotno in nato 50-odstotno citronsko kislino z različnimi razmerji
mešanja. Drugi ponudniki so ponujali tudi MMS z vinsko in mlečno kislino
kot aktivatorjema. Vendar skupina Jim-Humble takšnega priporočila doslej še
ni podala, zato ga tukaj ne podpiramo!
Po dolgih poskusih in napakah ter pozitivnih izkušnjah Kerri Rivera o veliko
boljši združljivosti s posebej občutljivimi avtističnimi otroki je zdaj na voljo
novo aktualno priporočilo. Kot aktivator se priporoča le 4 do 5-odstotna
klorovodikova kislina, saj je to edina anorganska kislina (brez molekule
ostanka ogljika), ki je zakonsko odobrena za čiščenje pitne vode.
Od februarja 2013 Jim Humble priporoča le naslednjo formulo MMS:
25 % raztopino natrijevega klorita (NaClO2) in
4 do 5 odstotkov klorovodikove kisline (HCl) kot aktivatorja
mešalno razmerje je vedno 1:1
čas aktivacije je vedno 45 sekund.
Ne skrbite, zdaj vam ni treba zavreči obstoječega kompleta MMS. Klor dioksid
je klor dioksid in deluje. Vendar morate pri prihodnjih nakupih poskrbeti, da
bomo vsi uporabljali enako formulacijo. Tako bomo imeli ponovljive
protokole uporabe in enake koncentracije klorovega dioksida, številne razlike
med primeri in poizvedbe uporabnikov o tem, kako to narediti s tem in kako s
tem kompletom, pa bodo končno odpravljene.
Aktivacija in odmerjanje

Odmerki za MMS so v vseh knjigah in protokolih uporabe navedeni v številu
"aktiviranih kapljic", aktivirana kapljica pa je dejansko sestavljena iz dveh
kapljic: kapljice natrijevega klorita in kapljice aktivacijske kisline.
Privzeta aktivacija MMS:
1. Vzemite suho in čisto steklo (keramično lahko, vendar ne kovinsko).
2. V kozarec na primer kapnite 3 kapljice raztopine natrijevega klorita
(25 odstotkov NaClO2).
3. V kozarec kanite enako količino aktivatorske klorovodikove kisline (4
do 5 odstotkov HCl).
4. Steklo držite pod kotom, da se kapljice srečajo in reagirajo druga.
5. Počakajte približno 45 sekund, da zmes postane rumeno-rjava in diši
po notranjem bazenu.
6. Nato kozarec napolnite z želeno količino vode (približno 150 do 250
ml).
7. To raztopino uporabite takoj, saj se želi plinski klor dioksid sprostiti.
Opozorilo: Z nosom se ne približujte steklu in ne vdihavajte plinov, ki se
sproščajo.
Če je voda že v kozarcu, ne pride do kemične reakcije. Ni pomembno, katero
od obeh komponent vnesete prej. Količina vode, ki jo porabite, je odvisna od
vas. Če vam je všeč močno razredčen, morate spiti več tekočine. Če ne morete
popiti toliko tekočine, bo okus močnejši. Pomembno je, da je količina klor
dioksida vedno enaka.
Ozadja
Čisti klor
Pri tej reakciji ne nastane le klorov dioksid, temveč vedno tudi majhna količina
čistega klora. Čisti klor je zelo reaktiven, zato lahko nastanejo majhne količine

strupenih kloratov. Ta mikrostrupenost je lahko še en razlog, da občutljivi
ljudje začnejo čutiti slabost.
Močno kislo
V nasprotju s prejšnjimi navedbami v ustreznih knjigah MMS se aktivirna
kislina med proizvodnjo klorovega dioksida ne porabi. Tako ni preostale
kisline, ampak ostane celotna kislost, kar pomeni, da je pH proizvedene
raztopine zelo kisel (2,5 do 3). Kronično bolni ljudje so pogosto močno
prekisljeni in med drugim zato slabše prenašajo klasični MMS. Pri tem so zelo
koristni nadaljnji razvojni dosežki, kot sta CDS in CDSplus®.

1.6.2 Druga faza razvoja: rešitve CDS, pripravljene za
uporabo
Dr. Andreas Kalcker je pri zdravljenju rejnih živali naletel na omejitve MMS.
Prežvekovalcem, kot so krave, zaradi biokemičnih mejnih pogojev v želodcu
ni mogoče dajati klasičnega MMS peroralno v večjih količinah. Bakterijska
prebava se lahko popolnoma ustavi in povzroči smrt živali.
Klasičnega aktiviranega MMS doslej ni bilo mogoče vbrizgati zaradi njegove
zelo nizke pH-vrednosti (2,5 do 3). Zato je v postopku destilacije izdelal pH
nevtralno raztopino klorovega dioksida (pH vrednost 5,5 do 7 pri 3 000 ppm)
za intramuskularno uporabo. To je imenoval CDS (raztopina klornega
dioksida). V postopku destilacije se klasični MMS aktivira brez naknadnega
dodajanja vode. Nastali plin se nato vodi v drugo posodo s hladno vodo,
dokler voda ne postane rumena.
Opozorilo: Laiki ne smejo uporabljati proizvajalčevih postopkov za CDS, ki
so navedeni v YouTubu. Po eni strani laik težko prilagodi dejansko
koncentracijo klor dioksida. Po drugi strani pa je v primeru izbire napačnega
materiala ali previsoke koncentracije plina povsem mogoče, da bo
koncentracija plina eksplozivna. Če vdihnete preveč plinastega klor dioksida,
lahko pride do življenjsko nevarne cianoza.
Zaključek: Samostojno izdelavo CDS je treba raje prepustiti tehnično
izkušenim ljudem!
Raztopine CDS, ki so pripravljene za uporabo, so dobavljene le v eni
steklenički z rumenkasto vsebino. Aktivacija tu ni več potrebna.
Priporočena standardna koncentracija za CDS je 3.000 ppm ali 0,3-odstotna
raztopina. Zaradi pravnih razlogov, povezanih z deklaracijo izdelka, večina
dobaviteljev ostane tik pod to vrednostjo (npr. 0,29 odstotka).
Prednosti CDS:
0. - pH-nevtralen
1. - manj vonja
2. - manj okusa

3. - veliko bolje prenaša
4. - se lahko odmeri veliko večji odmerek
5. - manj neželenih učinkov
Vendar obstajajo tudi nekatere slabosti. Na postopek destilacije vplivajo
temperatura, tlak in čas. Koncentracijo klorovega dioksida lahko s testnimi
trakovi izmerimo le z redčenjem in v zelo ozkem območju. Druge merilne
metode zahtevajo drago laboratorijsko opremo. To je eden od razlogov za zelo
različne koncentracije klorovega dioksida (od 800 do 5000 ppm) pri
posameznih dobaviteljih in izdelkih.
Poleg tega je treba sveže napolnjeno steklenico že pri dobavitelju shraniti na
hladnem mestu, da se izhajanje plinskega klor dioksida vsaj upočasni.
Teoretično je treba hladno verigo ohraniti tudi med poletnim prevozom.
Vendar se to iz praktičnih razlogov redko zgodi. Če uporabnik steklenico
odpre takoj po prejemu, ne da bi jo pred tem vsaj za šest ur postavil v
hladilnik, iz nje uide velik del klorovega dioksida.
Poleg tega je ne glede na to, ali stekleničko uporabite, rok uporabe omejen na
tri do štiri mesece v hladilniku in ga ni mogoče podaljšati na noben drug način.
Zato se pogosto ne splača kupiti več stekleničk pripravljenih CDS za
uporabo, da bi jih shranili na zalogo ali kot previdnostni ukrep v kriznih
razmerah. Koncentracija aktivne sestavine se stalno zmanjšuje takoj po
proizvodnem postopku, med skladiščenjem, dostavo in pri kupcu.
Zaključek: Za protokol uporabe sistema CDS, ki je vedno enak in ponovljiv
po vsem svetu, je tako žal težko vedno doseči enak odmerek z enako
koncentracijo klorovega dioksida s pripravljenim in dobro toleriranim
sistemom CDS.
Ozadja
Nihajoča in padajoča koncentracija
Na žalost vse to pogosto privede do tega, da uporabniki pripravljenih sistemov
CDS vedno delajo z neznano in stalno padajočo koncentracijo klor dioksida,
kar neizogibno vodi do različnih odmerkov in rezultatov.
Čisti klor
Ker je večina raztopin CDS, pripravljenih za uporabo, pridobljena iz
aktiviranega klasičnega MMS po postopku destilacije, je tudi tu prisotno enako

majhno onesnaženje s prostim klorom. Med destilacijo v raztopino ne preide
le želeni plinasti klor dioksid, temveč tudi majhne količine čistega klora. Za
posebej občutljive osebe veljajo enake možne pomanjkljivosti kot pri
klasičnem MMS.
Ni stabilizirano
Glede na študijo Univerze v Marburgu je CDS, proizveden z destilacijo, slabo
stabiliziran in se precej hitro razgradi (tudi v hladilniku).
UPDATE: Odmerjanje CDS, pripravljenih za uporabo
Na začetku je bilo pri odmerjanju CDS storjenih veliko napak. Dr. Andreas
Kalcker iz poskusov s prašičjimi želodci na več univerzah v Španiji ve, da se
po zaužitju MMS v želodčni kislini razmnoži do sedemkrat več klorovega
dioksida. Zato so bili prvi pretvorbeni faktorji MMS v CDS z 1:4 ali 1:7 na
podlagi kapljic veliko prešibki. Določitev znanstveno pravilnega pretvorbenega
faktorja tudi ni mogoča, saj gre za dinamičen proces, na katerega vplivajo
številni parametri, kot so temperatura, gostota itd.
Dr. Andreas Kalcker priporoča odmerjanje CDS samo v mililitrih in ne s štetjem
kapljic. Za enakomerno odmerjanje po vsem svetu se priporoča dozirna pipeta
z označevanjem ml (plastična brizga brez kanile).
Približni pretvorbeni faktor MMS v CDS je:
Za zunanjo uporabo:
3 aktivirane kapljice MMS ustrezajo približno 1 ml CDS
(za CDS s približno 0,3-odstotno raztopino klor dioksida, tj. 3.000 ppm)
Za peroralno uporabo (z učinkom želodčne kisline):
1 aktivirana kapljica MMS ustreza približno 1 ml CDS
(za CDS s približno 0,3-odstotno raztopino klor dioksida, tj. 3.000 ppm)
Če smo torej doslej oralno zaužili 3 aktivirane kapljice klasičnega MMS, je z
uporabo CDS to zdaj 3 ml, torej trikratna količina!

1.6.2.1 NOVO: Ampule CDSpure®
Od sredine leta 2021 se je zgodil še en nov trend, pri katerem sem pomembno
sodeloval:
CDSpure® je raztopina klor dioksida visoke čistosti z 2 990 ppm, saj je treba
od 3 000 ppm naprej na izdelek namestiti bistveno več opozorilnih oznak.
V ta namen se v posebnem proizvodnem postopku v temeljito
demineralizirani in nanoﬁltrirani vodi raztopi čisti plinski klor dioksid.
CDSpure® je pH-nevtralen in tako kot CDSplus® ne vsebuje klora (ne
vsebuje elementarnega in zato strupenega klora).
CDSpure® se sprva dobavlja v 5 ml steklenih ampulah za mobilno
dezinfekcijo pitne vode. Zaradi steklene ampule jih je mogoče hraniti v
hladilniku vsaj pet let (!). Poleg tega je steklena ampula izdelana iz prozornega
stekla, tako da sta rumeni odtenek in s tem vsebnost klorovega dioksida v
raztopini CDS neposredno vidna.
CDSpure® je raztopina CDS, pripravljena za uporabo, ki se odmerja in
uporablja na enak način kot običajne raztopine CDS/CDL ali CDSplus®. V
primerjavi z raztopinami CDS ima to prednost, da je več let stabilen brez
hlajenja.

*pravno obvestilo:
CDSpure® in CDSplus® sta registrirani blagovni znamki družbe AQUARIUS
pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).

1.6.3 Postopki, ki niso več priporočljivi
V nadaljevanju so na kratko opisane nekatere druge metode za izdelavo rešitev
CDS, vendar jih zaradi njihove zapletenosti, možnosti napak in novejših ter
boljših rešitev ne priporočamo širši množici uporabnikov.
Pri klasični aktivaciji MMS je vedno prisoten presežek kisline. Zato so že zelo
zgodaj poskušali nevtralizirati presežek kisline, na primer z dodatkom konice
noža natrijevega bikarbonata (imenovanega tudi natrijev hidrogenkarbonat,
soda Kaiser, Bullrichova sol ali soda bikarbona). Pri tem se za kratek čas speni.
Medtem se je skupina Jim Humble Group po vsem svetu odpovedala temu
postopku, saj se zdi, da zmanjšuje učinkovitost klorovega dioksida. Zdaj se kot
protistrup uporablja natrijev bikarbonat in preveliki odmerki MMS. Poleg tega
obstajajo boljše metode in sredstva za pridobivanje pH nevtralne raztopine.
Pri tako imenovani Gefeuovi metodi se natrijev klorit popolnoma aktivira s
količino kisline, ki se izračuna posebej glede na aktivator, da se doseže največji
možni izkoristek plinskega klorovega dioksida. Vendar pa raztopina ni pHnevtralna in njene prednosti se mi niso zdele smiselne.
Ker je komplet MMS mogoče kupiti precej poceni in običajno družini
zadostuje za več kot dve leti, so predvideni prihranki lahko le minimalni. Ni
dovolj jasnih izkušenj o tem, ali popolnoma aktiviran MMS deluje bolje ali se
bolje prenaša v še vedno kislem pH okolju.
Poleg tega morda k boljšemu učinku (retard) prispeva prav naknadna aktivacija
MMS v želodcu, ki jo je ugotovil Dr. Andreas Kalcker. Poleg tega se Gefeuova
metoda priporoča tudi z vinsko kislino in drugimi kislinami kot aktivatorjem,
česar Jim Humble nikoli ni omenjal ali priporočal. Organski aktivatorji so
izrecno izključeni tudi pri dezinfekciji pitne vode, ki jo zelo natančno ureja
zakonodaja, saj potem v raztopini ostane ostanek molekule in vse skupaj
hitreje spet postane kužno. Nekateri alternativni zdravniki izrecno svarijo pred
uporabo zlasti vinske kisline. Priporočene so tudi povsem drugačne
koncentracije in odmerki kot v protokolih MMS/CDS-1000 Jima Humblea.
Sprašujem se, kje so zbrali veliko bazo izkušenj, preden so javno objavili
takšna priporočila.
Številna vprašanja o razumevanju, ki se vedno znova pojavljajo tudi na
forumih ali mojih seminarjih, me spodbujajo, da te metode ne priporočam

množicam. Ta neodvisno razvita stranska roka se po eni strani distancira od
Jima Humblea, po drugi strani pa uspehe z istimi boleznimi knjiži na račun
svoje metode. Poleg tega je metoda Gefeu, kolikor vem, v svetovni skupnosti
MMS zunaj Nemčije popolnoma neznana.
CDH je bil poskus skupine MMS, da bi raztopina CDS, pridobljena z
destilacijo, delovala dlje. V ta namen je bil natrijev klorit po merjenju s testnimi
trakovi vedno znova kanjen v CDS. To je nekaj za strokovnjake in zame
preveč zapleteno za množice; poleg tega ta metoda ponovno pripelje le do
raztopine, ki ni pH nevtralna.
CDI (injekcije klor dioksida) je namenjen intramuskularnemu ali
intravenskemu vbrizgavanju raztopine klor dioksida. Dr. Andreas Kalcker v
razredčeno morsko vodo vnese plinski klor dioksid. Tako je pH nevtralen in
ima tudi ustrezno vsebnost soli, podobno kot kri. Poleg tega se zdi, da hladna
in ﬁno ﬁltrirana morska voda deluje zelo poživljajoče in pospešuje procese
zdravljenja, kar je na kongresu Spirit of Health 2014 predstavil Francisco Coll,
vodja laboratorijev Quinton International Alicante.
OPOZORILO: Infuzije z raztopinami klor dioksida so rezervirane za
zdravnike, alternativne zdravnike in drugače usposobljeno medicinsko
osebje. Vedno jih je treba izvajati pod nadzorom! Vse komercialno
dostopne različice MMS, CDS in CDSplus niso primerne za infuzije.
Viri oskrbe:
glej na spletni strani www.mms-seminar.com pod viri oskrbe.

1.6.4 Tretja stopnja razvoja: CDSplus® - trajni in stabilni
CDS
Tretja in najnovejša razvojna stopnja, ki se tukaj imenuje CDSplus®, združuje
prednosti klasičnega MMS z boljšo toleranco CDS. Tu dobite stekleničko s
tekočo sestavino in ločeno, natančno usklajeno aktivacijsko tableto. Zaradi
nizke koncentracije ta tekoča komponenta ni nevarna in tudi ni jedka (kot na
primer MMS). V neaktiviranem stanju se lahko ta izdelek hrani v hladilniku več
let, tako kot klasični MMS.
Aktivacija CDSplus:

Po potrebi vmešajte aktivacijsko tableto iz vrečke v tekočo komponento,
zaprite in na kratko pretresite stekleničko ter počakajte na predpisani čas
aktivacije. Pri sobni temperaturi in višji temperaturi je to približno 24 ur.
Tako se celotna vsebina stekleničke aktivira naenkrat in v celoti. Tudi sam
postopek aktivacije je zelo varen, saj ne pride do spontane, silovite kemične
reakcije niti do nastanka plina in tlaka.
Po aktivaciji imate običajen, vendar svež, stabiliziran CDS s
standardizirano koncentracijo 3.000 ppm.
Takoj po aktivaciji je pH nevtralen, brez vonja in okusa, zato se odlično
prenaša. Tako kot CDS, ki je pripravljen za uporabo, ga je treba po končani
aktivaciji shraniti v hladilniku (po podatkih proizvajalca ga je mogoče hraniti
približno šest do devet mesecev) in se prav tako odmerja na popolnoma enak
način kot prejšnji CDS, ki je pripravljen za uporabo.
Poleg roka uporabnosti je velika prednost tudi ta, da po aktivaciji vedno dobite
svež CDS s standardizirano koncentracijo klor dioksida. To pomeni, da je zdaj
končno mogoče vedno proizvesti ponovljiv in enak odmerek po vsem svetu.
Razvoj sistema CDSplus® je zaščiten s patentom,* vendar je kljub temu na
voljo pri vse več trgovcih po vsem svetu.

UPDATE: Odmerjanje zdravila CDSplus®
Ker je CDSplus® po aktivaciji skoraj enak raztopinam CDS, pripravljenim za
uporabo, vsa naslednja pojasnila in navodila za odmerjanje za CDS veljajo tudi
za CDSplus®.
Za zunanjo uporabo:
3 aktivirane kapljice MMS ustrezajo približno 1 ml CDS
(za CDS s približno 0,3-odstotno raztopino klor dioksida, tj. 3.000 ppm)
Za peroralno uporabo (z učinkom želodčne kisline):
1 aktivirana kapljica MMS ustreza približno 1 ml CDS
(za CDS s približno 0,3-odstotno raztopino klor dioksida, tj. 3.000 ppm)
Če smo torej doslej oralno zaužili 3 aktivirane kapljice klasičnega MMS, je z
uporabo CDS to zdaj 3 ml, torej trikratna količina!
Za enakomerno odmerjanje po vsem svetu je priporočljiva dozirna pipeta z
označevanjem ml (plastična brizga brez igle).
Ozadja
Aktivacija
Pri CDSplus® je treba pred uporabo enkrat aktivirati celotno stekleničko.
Standardizirana koncentracija
Enostavno in varno aktiviranje stekleničke zagotavlja popolnoma svežo
raztopino klor dioksida, ko je to potrebno. Zaradi natančnega ujemanja tekoče
komponente in aktivacijske tablete je koncentracija klorovega dioksida vedno
zelo natančno 0,3 odstotka ali 3.000 ppm, kot je želeno. Samo s to
koncentracijo, ki jo lahko vsak laik vedno pripravi na enak način, je mogoče
ponoviti natančnost kot pri klasičnih protokolih uporabe MMS.
Čisti klor
Postopek formulacije in aktivacije CDSplus® je edini meni znani postopek, pri
katerem takoj po aktivaciji ni mogoče izmeriti prostega klora. Tako ne more
priti do morebitne mikrostrupenosti s klorati kot pri MMS in CDS. Zdi se, da
je bila ta lastnost sistema CDSplus® doslej povsem podcenjena, kot kažejo
prva poročila s terena v nadaljevanju.
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Stabiliziran
Patentiran puferski sistem, ki se uporablja v sistemu CDSplus®, zagotavlja, da
je proizvedena raztopina klorovega dioksida stabilizirana in ima zato na
splošno daljši rok trajanja kot raztopine CDS, pripravljene za uporabo
(proizvedene z destilacijo). Kljub temu je priporočljivo shranjevanje v
hladilniku, da se rok uporabnosti podaljša na šest do devet mesecev.
* Pravno obvestilo:
CDSplus® je registrirana blagovna znamka družbe AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).

1.6.5 Primerjava izdelkov iz klorovega dioksida
Proizvodi ClO2
Aktivacija
Potrebno
Rok trajanja pred
aktiviranjem
Rok trajanja po
aktivaciji
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45–50 %
2 x 100 ml
približno 18-22
€

80–100 %
100 ml
približno 15-30
€

90–100 %
100 ml približno
25 € 250 ml
približno 49 €

do 5 let

do 7 let
9-12 mesecev

Razlage
* Brez klora: V nasprotju s prejšnjimi domnevami pri aktiviranju klasičnega
MMS ne nastane le želena aktivna sestavina klor dioksid, temveč vedno tudi
majhne količine čistega klora. Čisti klor zelo agresivno reagira s skoraj vsemi
reakcijskimi partnerji, zato obstaja nevarnost nastanka klorata.
Klorati, kot je na primer Weed-Ex, so lahko v teh majhnih količinah poleg
močnega vonja in okusa tudi razlog za slabšo toleranco MMS. Tudi CDS,
proizveden z destilacijo (iz aktiviranega MMS), vsebuje majhne količine
prostega klora. Ta prosti klor je mogoče dobro vezati, če vsakemu odmerku
MMS ali CDS tik pred zaužitjem dodate vsaj eno kapljico DMSO (glejte
poglavje o DMSO). Pri novem CDSplus® pa je nastanek čistega klora med
aktivacijo varno izključen s patentiranim postopkom.

1.6.6 Kdaj kaj vzamem?
Ali naj ob vseh teh prednostih uporabljam samo CDSplus®? Ne, še naprej
uporabljam MMS, na primer za kopeli nog in celotne kopeli (CDS/CDSplus®
bi bil pri nas predrag) in povsod, kjer želite zapliniti in s tem razkužiti rane ali
prostore in predmete.
Proizvodnja velikih količin plinskega klor dioksida je mogoča le pri klasičnem
MMS. Za peroralni vnos pa uporabljam predvsem CDSplus®. Iz seminarjev
vem, da pet do šest od desetih novincev predčasno prekine zdravljenje z MMS
zaradi vonja, okusa in/ali slabosti. Pri CDSplus® pa jih vseh deset običajno
ostane do konca.
Poleg tega se CDSplus® lahko uporablja v veliko večjih odmerkih pri akutnih
boleznih brez najmanjših stranskih učinkov (dosedanje izkušnje). Zaradi
dolgega roka uporabnosti brez hlajenja (pred aktivacijo) in ponovljive enake
koncentracije klorovega dioksida bo praktičnejši CDSplus® verjetno
srednjeročno prevladal nad izdelki CDS, pripravljenimi za uporabo, in upajmo,
da se bo tudi cena znižala. V številnih državah z dolgimi in vročimi poletji
CDS, pripravljenih za uporabo, ne bi bilo mogoče odpremiti več mesecev.

1.6.7 Poročila o prvih izkušnjah s CDSplus®
Dr. Andreas Kalcker vidi prednosti CDS med drugim v tem, da ga je mogoče
dozirati veliko bolj, tj. v telo je mogoče vnesti večjo količino klorovega
dioksida na dan kot pri klasičnem MMS. Pri teh količinah bi bila driska
stranski učinek MMS preprosto zaradi kislosti. V svoji knjigi CDS/MMS Heilung ist möglich (CDS/MMS - ozdravitev je mogoča) poroča o ženski z rakom
dojke v zadnjem stadiju, ki je z visokimi dnevnimi odmerki CDS v šestih
mesecih dosegla sicer izjemno redko spontano ozdravitev. Lastnosti sistema
CDS so tako prenosljive na sistem CDSplus®.
Kerri Rivera, avtorica knjige Cure Autism, je navdušena nad preprostostjo
izdelave standardiziranih CDS z uporabo CDSplus®, ki se aktivira s tabličnim
računalnikom. Dolg rok uporabe v neaktiviranem stanju je do zdaj poznala le
pri klasičnem MMS. Samo ponavljajoča se natančna proizvodnja raztopine
klorovega dioksida v koncentraciji 3.000 ppm brez znanja kemije in brez
merilnih trakov omogoča standardizirano uporabo po vsem svetu. Prav tako
sumi, da je dejansko očitno boljša združljivost CDSplus® temelji na popolni
odsotnosti čistega klora. To doslej ni bilo mogoče pri MMS in CDS z
destilacijo. Zanje so zdaj možni celo skupni odmerki do 50 ml CDS na dan.
Dr. Wassil Nowicky, razvijalec alternativnega zdravila proti raku Ukrain, ki
ga pridobivajo iz zelencev, je poročal o lastnih izkušnjah. Presenečen je bil, da
so mu stare bradavice odpadle že po treh do štirih dneh oralnega vnosa in
vtiranja z zdravilom CDSplus®. S svojim Ukrajincem je to opazil: Bolj ko je
telo čisto, bolj intenzivno lahko deluje Ukrajina (do 500-krat!).
Dr. Nowicky je povedal, da se po učinkovitem začetnem dajanju ukrajine
učinek z naslednjimi odmerki žal zmanjšuje zaradi razpadnih produktov, ki
nastajajo pri tem. Zato je zdaj svoj ukrajinski protokol združil z dajanjem
zdravila CDSplus®.
Bolnik najprej dobi 5 dni zdravila Ukrain, nato pa 5 dni 20 ml CDSplus® na
dan s protokolom za peroralno uporabo CDS-1000. Nato bolnik 10 dni
prejema zdravilo Ukrain in še 10 dni zdravilo Ukrain z visokim odmerkom
vitamina C. Nato se med prekinitvijo zdravljenja z Ukrajino 20 dni uporablja
protokol CDS-1000 z 20 ml CDSplus® na dan. Nato se izmenjuje 20 dni
dajanja zdravila Ukrain z 20 dnevi dajanja zdravila CDSplus®. Opomba:

Ukrajin je trenutno na voljo le pri njem na Dunaju in le za namene medicinske
študije.
Dr. Dietrich Klinghardt, mednarodno priznani alternativni zdravnik s
klinikami v ZDA in Nemčiji, je bil presenečen nad visoko čistostjo CDSplus®
(sto odstotkov brez klora neposredno po aktivaciji). Herxheimerjeva reakcija
pojasnjuje le nekaj primerov indispozicije po zaužitju raztopin klorovega
dioksida. Deleži čistega klora v aktiviranem MMS in destiliranem CDS ter s
tem povezana možna tvorba klorata bi lahko bili precej bolj zanesljiva razlaga.
S tem čistim izdelkom so zdaj mogoči veliko večji odmerki brez znanih
stranskih učinkov. Dr. Klinghardt je eden prvih svetovno znanih in priznanih
alternativnih zdravnikov, ki v svoje protokole zdravljenja odločno vključuje
uporabo MMS-/CDS, zlasti klistirje.

1.6.8 MMS za pripravljenost na krize
Krizne razmere lahko nastanejo tudi v osrčju Evrope iz številnih razlogov:
pandemija, ki se trenutno namerno spodbuja, domnevna teroristična grožnja,
naravne nesreče, zlom valute, državljanska vojna, spremembe sončne
aktivnosti ali podnebja.
V primeru krize se pogosto najprej zgodi, da za nedoločen čas zmanjka
elektrike. Veliko Ukrajincev vam lahko o tem nekaj pove. Le malokdo ve, kako
zelo je to dejstvo razširjeno v razvajeni Evropi. Brez elektrike črpalke ne
delujejo in voda ni pod pritiskom. Voda lahko še nekaj časa teče iz pipe v
pritličju, vendar morajo vsa nadstropja nad njo dobivati vodo od drugod.
Poleg tega po podatkih krizne študije niti dva odstotka bencinskih črpalk v
Nemčiji nima generatorja za izredne razmere, kar pomeni, da ni več mogoče
natočiti ali natočiti goriva. V naslednjih dneh to pomeni, da tovornjaki v mesto
ne morejo več pripeljati hrane in pijače, prav tako pa se po mestu valijo smeti.
Ljudje lahko običajno zdržijo do 30 dni brez hrane, ne pa tudi tri dni brez
pitja. Zdaj je treba zbirati deževnico ali zajemati vodo iz bližnje reke ali ribnika
in jo shranjevati. Vendar se v skladiščeni vodi po nekaj dneh začnejo pojavljati
alge in kalčki ter nastajajo nevarni bioﬁlmi. Brez kuhanja bi bila poraba
življenjsko nevarna.

Pri tem je mobilni komplet MMS zelo uporaben za sterilizacijo vode iz virov
neznane čistosti in njeno varno shranjevanje. Ker pa je zaradi pomanjkanja
vode omejena tudi osebna higiena in čiščenje kuhinje, zaradi pomanjkanja
higiene grozijo tudi bolezni. Za preprečevanje je lahko zelo koristno tudi na
primer izpuščanje plina iz stanovanja (glejte nasvete MMS) ali škropljenje telesa
ali predmetov s pršilom MMS.
Če moramo v primeru dolgotrajnejše krize zapustiti stanovanje, nam ne bodo
več pomagali nobeni stacionarni ﬁltri za vodo, ki delujejo le na pritisk vode,
ampak naši dve enostavno prenosni steklenički MMS. Zato vam ni treba biti
zagovornik ali aktivni uporabnik oralnega nanašanja MMS, da bi izdelke za
čiščenje pitne vode uporabljali razumno.
Na kakovost pitne vode iz pipe se ne morete stoodstotno zanesti niti v bolj
običajnih časih, kot je opisano zgoraj. Žal je bilo konec leta 2013 v Warsteinu
zaradi legionele v pitni vodi na stotine bolnikov in nazadnje vsaj trije umrli.
Odpadne vode pivovarne so bile močno onesnažene s klicami, čistilna naprava
pa jih ni mogla popolnoma očistiti.
Zaključek: Po mojem mnenju sodi komplet MMS v vsako gospodinjstvo že
zaradi pripravljenosti na krizne razmere. Je poceni, vzdržljiv, zavzame malo
prostora in je večnamenski, podoben švicarskemu nožu.

1.6.9 Viri proizvodov za pitno vodo
Izdelki s klorovim dioksidom so po vsem svetu zakonsko odobreni, med
drugim za dezinfekcijo pitne vode, in so zakonito na voljo na trgu.
Vendar po besedah Jima Humblea ne prosite ponudnikov za protokole
aplikacije MMS!
Ti zaradi pravnih razlogov ne smejo in ne bodo posredovali nobenih
informacij o tem. Enako velja za dobavitelje kalcijevega hipoklorita (MMS2)
kot čistila za bazene. Ta "druga vrsta" uporabe kot zdravilo ni odobrena in
tudi takšno samozdravljenje se vedno izvaja na lastno odgovornost.
Kot je opisano v poglavju MMS za preprečevanje kriz in v nasvetih za MMS, ki so v
nadaljevanju, po mojem mnenju MMS sodi v vsako gospodinjstvo, tudi če ne
želite izvajati zdravstvenih aplikacij po mnenju Jima Humblea.
Ker veliko povpraševanj po virih dobave izdelkov s klor dioksidom prihaja iz
številnih držav, v katerih obstajajo različni proizvajalci, dobavitelji, formulacije
in kakovost, in ker vseh ne moremo ves čas testirati, objavljamo naslednji vir
dobave izdelkov za pitno vodo blagovne znamke AQUARIUS pro life:
www.aquarius-prolife.com
Izdelki so v celoti izdelani v skladu s strogo nemško uredbo o pitni vodi,
ustrezajo najnovejšim formulacijam in razvojnim stopnjam (vključno s
CDSplus®), so varno pakirani in opremljeni z navodili v enajstih jezikih. Poleg
tega je spletna trgovina na voljo v več kot enajstih jezikih, predvsem pa
omogoča dostavo po vsem svetu.
Poznamo kakovost teh izdelkov. Zagotovo obstajajo tudi drugi viri z
dostojno kakovostjo in podobnim poimenovanjem, vendar z njimi
nimamo izkušenj in jih ne komentiramo. Vedno je treba upoštevati
informacije o izdelku in varnostne liste posameznih proizvajalcev.
Upoštevajte tudi opozorila o zastarelih izdelkih in formulacijah v
spodnjem razdelku Pomembna opozorila!

1.6.10 Pomembna opozorila
Številni uporabniki nenehno postavljajo vprašanja, ki nakazujejo, da je bilo
nekaj napačno razumljeno ali storjeno. Zato je tu nekaj pomembnih opozoril.
Komponent MMS in CDSplus® ne uporabljajte ločeno
Pri dvokomponentnih izdelkih (na primer pri klasičnem MMS ali CDSplus®)
nikoli ne uporabljajte samo ene od komponent! Prav tako nikoli ne pogoltnite
aktivacijske tablete CDSplus®. Služi izključno za aktiviranje posebne tekoče
komponente, ki je priložena izdelku. Ta tekoča sestavina ni čista voda!
Izdelki z višjimi koncentracijami od 3.000 ppm ali 0,3 odstotka
Nekateri dobavitelji ponujajo raztopine CDS s koncentracijami nad 0,3
odstotka ali 3.000 ppm. Pri znatno višjih koncentracijah lahko koncentracija
plina nad gladino tekočine v steklenici doseže eksplozivne vrednosti. Poleg
tega se pri prehodu na protokole za nanašanje 3 000 ppm zlahka zmedete in
uporabite premalo ali preveč.
Izdelki CDS/CDL, ki niso pH nevtralni pri 3.000 ppm
Mnogi od teh izdelkov, ki se oglašujejo s CDS ali CDL, pri koncentraciji 3.000
ppm niso pH nevtralni, zato dejansko kupujete le nekaj kapljic zelo dragega
aktiviranega konvencionalnega MMS. Po opredelitvi Dr. Andreasa Kalckerja je
glavna lastnost sistema CDS pH nevtralnost raztopine klorovega dioksida
pri koncentraciji približno 3.000 ppm.
Destilata CDS ne proizvajajte sami!
Prosimo, da nikoli sami ne izdelujete destilata CDS v skladu s ﬁlmi Andreasa
Kalckerja na YouTubu. Že zaradi izbire napačnega materiala cevi se lahko cevi
zlepijo. To povzroča vedno večji pritisk, zaradi katerega lahko žile popokajo.
Druge metode destilacije (na primer metoda hladilnika s plavajočim steklom)
dajejo le slabo koncentracijo 300 ppm, nato pa je treba vse protokole ponovno
pretvoriti.
Aktivirajte največ 30 kapljic MMS naenkrat
Nikoli ne aktivirajte več kot 30 kapljic klasičnega MMS. Tudi če jih potrebujete
več, na primer za sterilizacijo velike cisterne za deževnico, aktivirajte največ 30
kapljic in jih dodajte v vodo, ki jo želite sterilizirati. Nato aktivirajte še 30
kapljic in jih dodajte vodi in tako naprej. S temi količinami, večjimi od 30

kapljic, vedno delajte v dobro prezračenih prostorih. Bolje in varneje je doseči
cilj postopoma, kot pa aktivirati vse naenkrat.
V primeru razlitja vedno razredčite z vodo
Če ste razlili aktivirani klasični MMS, ga vedno sperite in očistite z veliko čiste
vode, saj je pH-kisel. Enako velja v manjši meri za rešitve CDS/CDSplus®.
CDS/CDSplus® je pH nevtralen, vendar ima lahko klorov dioksid še vedno
rahlo oksidacijski in s tem razbarvalni učinek na tkanine in površine.
Drugi postopki in formulacije
Za proizvodnjo klorovega dioksida, zlasti iz dveh povsem suhih sestavin,
obstajajo številni drugi postopki. Kolikor vem, so v Nemčiji odobreni za druge
tehnične namene in ne za čiščenje pitne vode.
Ne uporabljajte industrijskih velikosti posod
Za uporabo izdelkov s klor dioksidom v industrijskih posodah morate opraviti
obsežno usposabljanje za ravnanje s klor dioksidom. Tveganje eksplozije ali
zadušitve zaradi cianoza je pri tako velikih količinah aktivne sestavine zelo
realno. Prihranki pri stroških niso tako veliki, da bi tvegali.
DMSO vse poglobi in razbarva oblačila
Previdno je treba ravnati tudi z ojačevalcem učinkovine DMSO
(dimetilsulfoksidDMSO je močno organsko topilo, kar pomeni, da razbarva
številne snovi. Če se DMSO razlije, ga je treba absorbirati ali sprati z veliko
vode. DMSO lahko raztopi gumo (na primer gumijaste rokavice), vendar ni
jedek. DMSO v globlje tkivo poleg klorovega dioksida vnese vse, vključno z
umazanijo. Zato na območju uporabe vedno delajte čisto. Več o tem boste
izvedeli v poglavju 1.7.3.

1.7 Dodatni pripomočki
1.7.1 MMS2 - kalcijev hipoklorit
Jim Humble je za razširitev možnosti uporabe pri hudih boleznih, pri katerih
MMS1, tj. natrijev klorit in aktivacijska kislina, ali raztopine CDS niso
pomagale ali niso pomagale dovolj, priporočil MMS2. MMS2 temelji tudi na
kemikaliji, ki je odobrena za sterilizacijo pitne vode. Kalcijev hipoklorit se
jemlje v obliki zrnc v kapsuli. Aktivator je v tem primeru voda. Tako v telesu
nastaja hipoklorova (hipoklorna) kislina.
Imunski sistem telesa običajno sam uporablja to hipoklorovo kislino za
uničevanje mikrobov. Bele krvničke obkrožijo patogeni klic in ga s to kislino
razgradijo. Teorija pravi, da kronično bolni ljudje proizvajajo premalo te
kisline, na primer zato, ker jim je zmanjkalo začetnih snovi za njeno tvorbo.
Dr. Andreasu Kalckerju je zdravnik specialist poročal, da imajo ljudje, ki imajo
pomanjkanje mieloperoksidaz (MPO) v krvi, takšno slabost pri uničevanju
dovolj mikrobov. To bi bilo vsekakor treba dodatno raziskati.
Protokol zaužitja kapsul MMS2
Jim Humble priporoča jemanje do 4 x 1 kapsule dnevno, od katerih vsaka
vsebuje 400 mg kalcijevega hipoklorita, vsako z 2 do 3 velikimi kozarci vode.
Najbolje bi bilo uporabiti protokol MMS-2000. Tu je izmenično jemanje
kapsul vključeno v protokol MMS-1000-/CDS-1000, tako da enkrat vzamemo
MMS1/CDS, naslednjo uro pa MMS2-kapsule. Dr. Oswald svetuje, da jemljete
veliko manjše odmerke na kapsulo.
POZOR: Ne jemljite poškodovanih kapsul! V primeru stika z granulami
vse temeljito sperite z veliko vode!
Če se kapsula med požiranjem zlomi ali če se po zaužitju kapsule slabo
počutite, vedno spijte več vode. Pri tem najbolje pomaga redčenje!
Sam sem se moral po 20 do 30 minutah po zaužitju kapsule vedno pogosteje
zjokati, pri čemer se je širil vonj, kot da bi med plavanjem popil ves bazen. O
tem so poročali tudi številni udeleženci delavnic, vendar je to bolj smešno kot
neprijetno ali nevarno. Nekaj jih je začutilo rahlo slabost, vendar so jo hitro
odpravili z novim velikim kozarcem vode. O drugih neželenih učinkih doslej
niso poročali.

Izkušnje z MMS2
Vse naše znanje o MMS temelji na strnjenih izkušnjah uporabnikov in njihovih
povratnih informacijah. Z MMS2 imamo približno 100- do 200-krat manj
poročil o izkušnjah kot z MMS1. Ne jemljemo ga za vsakodnevne
nepomembne okužbe, temveč takrat, ko so bolezni življenjsko nevarne.
Kljub temu so poročila o izkušnjah, o katerih sem poročal, zelo obetavna,
zlasti v primeru hudih bolezni, pri katerih konvencionalna medicina preprosto
ni mogla diagnosticirati znane bolezni. Poznam dva uporabnika, ki sta lahko
ustavila nadaljnji potek svoje bolezni in kjer se je začelo celo zdravljenje. Poleg
tega poznam uporabnika, ki že več mesecev jemlje MMS2 zaradi razpršenega
raka na prostati, z njim se počuti veliko bolje in je v veliki meri prenehal jemati
konvencionalna zdravila.
Gospa iz Berlina je imela skoraj vse parazite, od borelije do trihomonad in
Morgellona, in je bila zelo bolna. Z MMS1 in MMS2 se je njeno stanje stalno
izboljševalo. Še ni povsem prešla na to področje, vendar pravi, da bi brez
MMS2 komaj preživela dan.
Zanimivo je, da dobim veliko poročil o uspehih pri konjih. Lastniki so na
primer vsebino kapsul raztopili v veliki količini vode in jo dali živali piti.
Okreval je po zelo hudi okužbi, čeprav je veterinar po njegovih neuspešnih
ukrepih priporočal, naj ga uspavajo. Tudi pri pogostem laminitisu (aseptično
vnetje kopitne skorje) smo imeli velike uspehe, če smo kopita položili v vedro
z majhno količino raztopljenega granulata MMS2.
Viri oskrbe/trajnost
Dobaviteljev kapsul s kalcijevim hipokloritom je vedno manj, saj zakonske
zahteve zahtevajo usposobljenega varnostnega uradnika v podjetju, ki izdelek
ponuja. Poleg tega ima MMS2 le omejen rok trajanja, saj kapsule zaradi
oksidativne vsebine hitro postanejo krhke in razpadejo.
Viri oskrbe:
glej na spletni strani www.mms-seminar.com pod viri oskrbe.
Nekaj povsem drugega ...
Če bi imel bazen ali cisterno za deževnico ali lasten vodnjak, ki je vedno
zakaljen in vsebuje alge, bi kupil kalcijev hipoklorit v obliki granul v majhnem
vedru. Po mojem mnenju je izdelek melklorit 70/G (na primer na spletni

strani www.melkam.de) glede na moje internetne raziskave najbolj kakovosten.
Ne pozabite navesti, da je namenjen samo za vaš rezervoar za
deževnico. En kilogram stane le približno 10 EUR, vendar so stroški
pošiljanja kemikalij nekoliko višji! Pri drugih dobaviteljih je bilo v laboratoriju
izmerjenih do 15 odstotkov netopnih sestavin. Ta izdelek z Japonske vsebuje
le 1,6 odstotka, zato je verjetno najčistejši in najvarnejši za ravnanje z
granulami na trgu. Če na primer na eBayu kupite želatino ali, še bolje,
celulozne prazne kapsule velikosti 0, lahko sveže napolnite svoje razkužilne
kroglice. Dobra stran tega je, da lahko začnete z odmerjanjem s četrtino ali
polovico napolnjenih kapsul, odvisno od vaših potreb, in naredite le toliko
kapsul, kolikor jih potrebujete.
POZOR: Pri ravnanju s kalcijevim hipokloritom in njegovi obdelavi je
treba nositi zaščitna očala in rokavice, prostor pa mora biti dobro
prezračen. Plini iz tako majhnega vedra granul lahko dražijo oči in dihalne
poti. Ravnajte na lastno odgovornost in na lastno odgovornost ter upoštevajte
varnostni list izdelka!
... Prav tako ne vem, zakaj sem se šele zdaj domislil te teme.

1.7.2 Nadomestek MMS2 na osnovi natrijevega
hipoklorita
Pred kratkim je bila kot nadomestek za MMS2 na voljo šibka (< 1 %)
raztopina natrijevega hipoklorita. Tudi ta bo sčasoma v telesu povzročil
nastanek hipoklorove kisline kot MMS2 na osnovi kalcijevega hipoklorita. Ta
raztopina se odmerja v kapljicah namesto v kapsulah, ki jih poznamo iz
MMS2. Tudi tu je voda aktivator.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in z njo številni zdravstveni organi
po vsem svetu priporočajo razkuževanje s 5,25-odstotno raztopino natrijevega
hipoklorita v primeru okužbe z virusom ebola (sobe, postelje, oblačila itd.).
Zanimivo je, da je natrijev hipoklorit sorodnik MMS2 (kalcijevega hipoklorita),
ki se prav tako uporablja za dezinfekcijo pitne vode.
Če torej natrijev hipoklorit že temeljito uniči virus ebole, lahko klor dioksid, ki
je 15-krat učinkovitejši (člen 11 Uredbe o pitni vodi, 2001), to stori še bolj
učinkovito. Klorov dioksid z redoks potencialom 0,95 V zagotovo ne more
škodovati zdravim telesnim celicam s celično napetostjo 1,4 V, Na
triumhipoklorit z 1,49 V pa lahko; vendar je tudi tu vsekakor odvisno od
koncentracij.
Dobila sem tudi stekleničko, vendar je zaradi pomanjkanja časa še nisem
poskusila. Ker nimam lastnih izkušenj in dovolj velike baze izkušenj
uporabnikov, ne morem in ne želim podati priporočila. Predvidevam, da lahko
zaradi veliko nižje koncentracije aktivne snovi kot v kapsulah MMS2
uporabimo več te raztopine (na primer 2 x 10 kapljic zjutraj in zvečer). Vendar
bom ostala na tekočem!
Ta rešitev se še ni uveljavila.

1.7.3 Aktivni ojačevalec DMSO
DMSO (dimetilsulfoksid) je naravna spojina, organsko topilo, ki je bistro in
ima rahlo neprijeten vonj po česnu. DMSO nastaja med razmaščevanjem
drevesnega lesa. Vendar je ta naravni DMSO preveč onesnažen s kemikalijami,
katerih odstranitev bi bila predraga. Zato se DMSO vedno proizvaja umetno.
Vendar je po kemijski strukturi in učinku popolnoma enak naravi. DMSO je
izjemen in fascinanten že zaradi svojih ﬁzikalnih in kemijskih lastnosti.
Vendar pa jih očitno presegajo njegove različne biokemične lastnosti in načini
delovanja. Neverjetno združuje učinke številnih posameznih zdravil in sredstev
v eni sami rešitvi.
Najprej je DMSO približno petkrat manj strupen od kuhinjske soli, zato je
zelo varno terapevtsko sredstvo. Edina znana neželena učinka sta rdečica in
draženje kože, vendar sta vedno začasna. Zelo redko se lahko zgodi, da so
ljudje preobčutljivi na DMSO, kar je mogoče izključiti s preprostim testom
pred uporabo. To storite tako, da nekaj kapljic DMSO vtrete v roko in
počakate dve do tri ure. Samo če se pojavijo jasne bolečine v jetrih ali kožne
reakcije, ni priporočljivo nadaljevati z uporabo DMSO. DMSO se lahko
uporablja zunanje in notranje.
Med procesom razgradnje v telesu medtem nastane tudi MSM
(metilsulfonilmetan), znan kot prehransko dopolnilo. Verjetno je prav ta
metilirana žveplova komponenta tako koristna za številne terapevtske namene.
Lastnosti DMSO
DMSO hitro in globoko prodre v živo tkivo, ne da bi povzročil kakršno koli
poškodbo. Zato se med drugim uporablja pri krioprezervaciji. Celice
zamrznejo, ne da bi se razpočile, saj se voda v celici, ki se je spremenila v led,
razširi. Zato se organi za presaditev pogosto nameščajo v raztopine DMSO.
Poleg tega se uporablja v mazilih kot transportno sredstvo in ojačevalec
učinkovine.
POZOR: Ker se z DMSO v telo vedno prenesejo najmanjše nečistoče, je treba
dati prednost najčistejši kakovosti Ph. EUR. Številni dobavitelji se med seboj
prekašajo v speciﬁkacijah glede odstotka čistosti in se hkrati podirajo po ceni.
Pri tem je priporočljiva največja previdnost in raje uporabljajte izdelke
blagovnih znamk.

Tukaj je delni seznam učinkov DMSO:
- Hitro prodre v živo tkivo brez poškodb
- prenaša druge snovi globoko v tkivo.
- analgetik (hitrejši in z manj stranskimi učinki kot aspirin)
- dekongestiv
- protivnetno
- germicidni
- pospešuje celjenje ran
- vnaša red v tkivo (glejte nasvete MMS pod raztopino za brazgotine).
- nevtralizira proste radikale.
- poveča prepustnost
celic in omogoča boljše razstrupljanje celic.
- lajša alergijske reakcije.
- dehidracija
- sproščanje mišic
- lahko tudi skoraj v celoti odpravi staro brazgotinsko tkivo.
Izkazalo se je, da je odličen pri sklerodermi, opeklinah, vnetnih in bolečinskih
stanjih, športnih poškodbah, kot so modrice in hematomi, artritisu in
revmatoidnem artritisu, okužbah sinusov, intersticijskem cistitisu, herpesu in
šinšlju, multipli sklerozi, sistemskem eritematoznem lupusu, sarkoidozi,
tiroiditisu, ulceroznem kolitisu, gobavosti, raku in drugih bolezenskih stanjih.
DMSO je znan že skoraj 150 let, njegove terapevtske koristi raziskujejo že več
kot 60 let, zato bi si mislili, da je z več kot 40.000 študijami in strokovnimi
članki dovolj dobro poznan in priznan. Kljub temu je njegova uradna
odobritev kot zdravila še vedno omejena na nekaj bolezni (zdravljenje
intersticijskega cistitisa, bolečega vnetja sečnega mehurja). Poleg tega mora biti
DMSO povsod po svetu, kjer se za zdravljenje raka uporablja radioterapija, na
voljo kot sredstvo za nujne primere. Z njim je namreč mogoče hitro ublažiti in
učinkovito zdraviti poškodbe kože in tkiv zaradi sevanja.
V aplikacijah MMS-/CDS po besedah Jima Humblea je DMSO z veseljem
viden pripomoček. Po eni strani lahko 1 do 2 kapljici DMSO vežeta majhne
količine neželenega čistega klora po aktivaciji klasičnega MMS, po drugi strani
pa je pomemben ojačevalec učinka. Uporablja se lahko pri zunanjem in
notranjem zdravljenju s klor dioksidom.

Pri tem DMSO hitro prenese klorov dioksid v globlje tkivo, kjer lahko začne
učinkovati ali se absorbira skozi krvni obtok in razporedi po telesu. To je zelo
jasno razvidno iz ustne vodice MMS-/CDS. Medtem ko uporaba čistega
MMS-/CDS razkuži le površino ustne sluznice, jezika in zob, lahko z
dodatkom DMSO učinkovito zdravimo tudi globlje ležeča vnetja dlesni,
čeljustnih kosti in zobnih korenin. Tudi peroralna uporaba MMS ali CDS se v
kombinaciji z DMSO znatno okrepi.
DMSO pa se lahko doda šele po popolni aktivaciji klasičnega MMS (torej
zmešajte kapljice v razmerju 1:1, počakajte 45 sekund in dodajte vodo) in
vedno le neposredno pred dejanskim nanosom. Če zjutraj pripravite na primer
steklenico z 1 litrom vode z aktiviranim MMS, ne smete dodati DMSO.
Vsakič, ko si nalijete porcijo, jo je treba dodati tik pred zaužitjem. Kratkoročno
se klorov dioksid in DMSO medsebojno podpirata, dolgoročno pa skupaj
delujeta precej kontraproduktivno. Praviloma je treba vedno dodati natanko
toliko kapljic DMSO, kolikor kapljic MMS je bilo aktiviranih.
Neverjetnih možnosti DMSO se lahko na tem mestu dotaknemo le površno.
Če želite izvedeti več, se ne morete izogniti priročniku DMSO, ki ga je napisal
Dr. Hartmut Fischer.
Pozor: DMSO postane kristaliničen in trden pod 18 stopinjami. Zato se lahko
zgodi, da boste pozimi dobili steklenico s trdo vsebino. Segrejte ga v topli
vodni kopeli (ne v mikrovalovni pečici!) in ga nato shranite na sobni
temperaturi (ne v hladilniku!).
Vse zunanje posege z DMSO je treba opraviti z raztopino DMSO, razredčeno
na približno 70 odstotkov (7 delov 99,9-odstotnega DMSO in 3 deli vode).
Območje, ki ga je treba obdelati, mora biti čisto in ne sme biti pokrito, dokler
se raztopina popolnoma ne vpije. DMSO lahko raztopi barvilo iz tekstila in ga
tudi vnese v tkanino. Prav tako je treba vse, kar je narejeno iz gume, na primer
gumijaste rokavice, držati stran od DMSO, saj ta raztaplja tudi gumo in njene
sestavine prenaša s seboj v kožo.
Viri oskrbe:
glej na spletni strani www.mms-seminar.com pod viri oskrbe.
Dejstva:
- Knjiga DMSO Manual, Dr. Hartmut Fischer
- Predavanje DMSO, Dr. Hartmut Fischer

- Knjiga DMSO - naravni zdravilec, ang. prevod. Dr. Morton Walker
- DMSO - napačno razumljeno čudežno zdravilo? , revija Nexus
- Toksičnost klorovega dioksida

1.7.4 Zeolit in bentonit
V povezavi s protokoli MMS po besedah Jima Humblea se pogosto
uporabljajo dodatne podporne pomožne snovi. Zeolit in bentonit lahko zaradi
svoje mikroporozne strukture in električnega naboja absorbirata in zadržita
velike količine drugih snovi. Te lastnosti se uporabljajo za vezavo in
odstranjevanje težkih kovin in drugih okoljskih toksinov. V sodelovanju z
alternativnim zdravnikom Ekkehardom Sirianom Schellerjem sem razvil
optimalno mešanico obeh snovi, ki znatno okrepi njune posamezne učinke.
Po eni strani je velikost zrn tako majhna, da je efektivna površina maksimalna.
Po drugi strani pa niso vključeni nobeni nanodelci! Tako je nastal
GAIAgold®. Ta je bil dodatno informiran in energiziran infopatsko v skladu z
alternativnim zdravnikom Ekkehardom Sirianom Schellerjem (posredovanje
informacij za celostno samozdravljenje motenih in razdraženih sistemov).
Zjutraj in zvečer dodajte 1 čajno žličko praška v kozarec vode, premešajte in
popijte raztopino. Uporabljajte samo plastično ali leseno žlico, saj kovina
negativno vpliva na električni naboj in s tem na sposobnost vezave teh
praškov.
Zjutraj in zvečer lahko spijete kozarec raztopljenega "peska" ali "vulkanskega
pepela". Neželeni učinki, da, tudi preveliki odmerki tu niso znani. V zadnjem
času lahko kupite tudi GAIAgold® CAPS v veganskih kapsulah. Pri tem
zadostujejo 3 do 4 kapsule na odmerek.
Obe snovi in njune številne možnosti uporabe so podrobno opisane v drugi
knjigi Back2Balance.
* pravno obvestilo:
GAIAgold® je registrirana blagovna znamka družbe AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).

1.8 Protokoli zunanje aplikacije MMS
1.8.1 Izpirala za usta
Ustna votlina je zaradi stalnega stika s hrano, toploto in vlago verjetno najbolj
onesnaženo mesto v celotnem telesu. Določeno obliko vnetja srčne
mišicekonvencionalna medicina pripisuje tudi določenemu mikrobu iz ustne
votline. Jim Humble trdi, da obstaja na stotine bolezni, ki izvirajo iz ust in zob.
Zato kot preventivni ukrep priporoča tri do štiri izpiranja ust z MMS na teden.
Z MMS:
Vzemite 6 aktiviranih kapljic MMS in po aktivaciji napolnite kozarec do
polovice z vodo (150 ml).
S sistemom CDS/ CDSplus®:
V kozarec vode (150 ml) z dozirno pipeto dodajte približno 2-3 ml CDS ali
CDSplus®.
Vzemite po en požirek naenkrat in grgrajte ter si do 3 minute izpirajte usta.
Naj raztopinašumi med zobmi. Uporabite lahko tudi zobno ščetko brez zobne
paste in hkrati masirajte dlesni in nebo. Slab zadah in površinski mikrobi bodo
hitro in temeljito odstranjeni. Zelo zanesljivo deluje tudi proti gingivitisu in
krvavitvi.pripravljeni aktivirani raztopini dodati nekaj kapljic (ali toliko kapljic
kot MMS) organskega ojačevalca učinka DMSO (dimetilsulfoksid).
DMSO povzroči, da MMS prodre do 2 cm globoko v tkivo. S tem lahko
uspešno zdravimo tudi vnetja zobnih korenin s tremi do štirimi izpiranji na
dan v enem do dveh dneh. Kdor si zelo pogosto izpira usta, naj MMS zamenja
za CDS/CDSplus®, saj lahko preveč kisline dolgoročno prizadene zobno
sklenino.

1.8.2 Kopeli za noge in polne kopeli
MMS je zelo primeren kot dodatek za kopeli za noge in celotne kopeli. Za
polno kopel sprva aktivirajte 16, pri kasnejših kopelih pa lahko povečate
na 60 aktiviranih kapljic MMS (CDS/ CDSplus® bi bilo tu predobro in

predrago) in jih dajte v čisto kad, napolnjeno samo z vodo - vedno brez
dodatnih mil ali dodatkov za kopel.
V njej se kopajte približno 20 minut pri prijetni, a po možnosti nizki
temperaturi. Upoštevajte, da se pri preveliki vročini plinski klor dioksid po
nekaj minutah popolnoma izloči in ne more več delovati.
Za kopeli nog vzemite ustrezno manjšo količino (10 do 20 aktiviranih kapljic).
V kopelih MMSpomaga hitro povečati toleranco oralnega vnosa MMS pri
posebej občutljivih ljudeh.

1.8.3 Plinska vreča MMS
Za to zanimivo aplikacijo MMS sem izvedel od Jima iz Do minske republike.
Cilj je, da klor dioksid pride v kri in s tem v telo ter v celoti zaobide prebavila.
Ta metoda je še posebej primerna za ljudi,MMS/CDS sploh ne prenašajo
peroralno ali ga ne morejo jemati zaradi napredovanja bolezni. Priskrbite si
veliko plastično vrečo, v kateri se lahko do vratu popolnoma izgubite.
Po potrebi zlepite dve veliki vrečki na strani odprtine in na eni strani izrežite
dno. Ne hodite v najbližjo trgovino s strojno opremo in ne prosite za plastične
vrečke, v katere lahko spravite celega človeka. Zaradi tega vas lahko aretirajo
zaradi ogrožanja človeštva in vas čudno pogledajo.
Poleg vrečke potrebujete srednje veliko stekleno ali keramično posodo. V tej
posodi aktivirajte 40-60 kapljic MMS, pri tem ne uporabljajte vode. CDS in
CDSplus® ne delujeta s protokoli zaplinjevanja. Skledo postavite na sredino
odprte vreče, nato pa se v vrečo preoblecite tako, da je skleda med vašimi
nogami in se ne more prevrniti. Zdaj potegnite vrečko do vratu in zaprite
odprtino z rokami na spodnjem delu vratu.
V tem položaju lahko iz zaprte vreče gleda le vaša glava. To je pomembno, ker
mora biti nastali plin na vaši koži in ne v pljučih. Vseeno pa to uporabo
izvajajte v dobro prezračenih prostorih. Poskusite tako ostati zaviti približno
10 do 15 minut. Ne skrbite, ne boli, dolgočasno stanje je pravi napor.
Če imate pri tem težave, lahko v vrečko položite tudi stolček in sedite na njem.
Nato izstopite iz vrečke, raztopino prelijte v umivalnik z veliko vode in
prezračite prostor. Po tem se lahko tudi oprhate, vendar se tako ne morete bolj

očistiti ali znebiti mikrobov. Plinska vreča MMS je ena izmed najbolj
intenzivnih aplikacij, ki sem jih osebno doživel.

1.8.4 Kapljice za oči, ušesa in nos
Vnetja v očeh (na primer konjunktivitis), ušesih (na primer vnetje srednjega
ušesa) in nosu ali sinusov je mogoče zelo enostavno in učinkovito zdraviti z
MMS. Najprej pripravimo razredčeno osnovno raztopino, ki jo lahko
uporabimo za vse tri načine uporabe.
Z MMS:
Dajte 2 aktivirani kapljici MMS v kozarec ali steklenico s približno 150 ml
vode. MMS je treba jemati zaradi njegove kislosti, vendar le v nujnih primerih.
S sistemom CDS/ CDSplus®:
Dodajte 1 do 2 ml CDSplus® v kozarec ali vialo s približno 20 ml vode, tj.
razredčite v razmerju 1:10 ali več.
Pri tem bi vedno raje izbral pH-nevtralni CDS/CDSplus®, ki ne draži kože ali
sluznic. Z razredčeno raztopino klor dioksida lahko začnete izvajati spodaj
naštete postopke.
Kapljice za oči
Glavo nagnite nazaj in z enim prstom oblikujte spodnjo veko v žepek. Nato v
ta žepek s pipeto kanite 1 do 2 kapljici razredčene raztopine. Nato zaprite
veko in premikajte oko naprej in nazaj. V primeru akutnega vnetja lahko to
ponovite vsako uro do dvanajstkrat na dan, običajno pa ste uspešni že po
tretjem nanosu.
Zdi se, da rahlo pekoč občutek na začetku ni posledica MMS, temveč dejstva,
da uporabljamo vodo, ne da bi upoštevali vsebnost soli v očesni tekočini. To
bi bilo treba odpraviti tudi z 0,9-odstotno izotonično ﬁziološko raztopino
namesto z vodo. To je treba omeniti zaradi popolnosti, vendar ni nujno
potrebno za zdravljenje vnetja.
Nikoli ne kapljajte v oko samo ali nerazredčeno sestavino MMS!
Ušesne kapljice
Pri tem je pomembno, da 2 do 4 kapljice zgoraj razredčene osnovne
raztopine dosežejo bobnič, da bi dosegli tudi vnetje za njim. Najprej se lotite

enega ušesa in ostanite 1 do 2 minuti v ležečem položaju na boku, nato se
lotite drugega ušesa, sicer bo raztopina spet prehitro stekla iz ušesa. Pri
akutnem vnetju lahko to ponovite vsako uro do dvanajstkrat na dan.
Dr. Andreas Kalcker mi je dal dober nasvet, ko imajo ljudje težave, da
kapljice pridejo do bobniča. Približno 6 kapljic klasičnega MMS aktiviramo v
kozarcu, katerega odprtina lahko v celoti zapre uho. Sedaj ne dodajamo vode,
temveč položimo glavo bočno na pokončno stoječi kozarec tako, da je uho
popolnoma zaprto z robom kozarca, in ostanemo v tem položaju približno 1
do 2 minuti. Nastali plinski klor dioksid tako lahko vstopi neposredno v uho
brez tekočine. Aktivirana snov ostane v steklu in ne pride v stik z ušesom. Gre
za lokalno zaplinjanje ušes, posebno različico lokalnega delnega zaplinjevanja
delov telesa s klorovim dioksidom.
Kapljice za nos
Pri zdravljenju čelne votline in sinusov lahko uporabite precej več kapljic pH
nevtralnega CDSplus kot pri zdravljenju oči in ušes. To storite tako, da se
uležete z glavo, ki visi čez rob kavča, tako da lahko raztopina steče v desno
čelno votlino ali sinusno votlino. Po kapljanju ostanite v tem položaju 1 do 2
minuti, nato pa se obrnite na levo stran. V lekarni so na voljo tudi kompleti za
izpiranje nosu, v katere lahko namesto slane vode napolnite vodo z 1 do 2 ml
CDSplus in si z njo izpirate nos.
Po potrebi lahko to opravite tudi večkrat na dan. Tudi tukaj se zdi, da je
morebitno rahlo pekoč občutek na začetku povezan z manjkajočo vsebnostjo
soli v vodi in ne z MMS/CDS. Pri inhalacijah MMS to raztopino razpršite v
stekleničko s črpalko in vdihavajte aerosol z zrakom. S temi aerosolnimi
pripravki MMS lahko hitro odpravite okužbe pljuč in bronhijev.

1.8.5 Črevesni in vaginalni klistir
Eneme na splošno veljajo za neprijetne, vendar imajo zelo velik učinek, saj se
klorov dioksid zelo hitro absorbira v kri. Še posebej jih priporočamo ljudem, ki
imajo težave pri peroralnem jemanju MMS ali če je okužba lokalizirana tudi v
črevesju ali nožnici. V lekarni so na voljo plastični kompleti za klistiranje s
končnimi deli za črevesno in vaginalno klistiranje. Najbolje je, da v kopalnici
na tla položite toplo odejo, posodo za vodo iz kompleta za klistiranje pa
obesite na radiator s kavljem v višini pasu.
Za uvedbo končnega dela potrebujete nekaj vazelina (ali boljših izdelkov, ki ne
vsebujejo nafte). Voda mora imeti telesno temperaturo, saj je vsako odstopanje
zaznano kot neprijetno in klistirja ne morete zadržati tako dolgo, kot je
potrebno v telesu.
Pri črevesnih klistirjih je treba najprej narediti 2 do 3 klistirje samo z vodo (po
potrebi z 1 čajno žličko kuhinjske soli), da se črevesje izprazni. Bolj praktična
je uporaba naprave Reprop Clyster®, s katero lahko klistir izvajate tudi stoje
(glej spodaj).
MMS:
Sprva 2 aktivirani kapljici MMS, pozneje do 12 aktiviranih kapljic, v
posodi za vodo v kompletu za klistiranje. Dr. Dietrich Klinghardt priporoča
celo povečanje do 20 aktivnih kapljic na liter in ni opazil nobenih
pomembnih stranskih učinkov na delovanje črevesja.
CDS/CDSplus:
Tudi v tem primeru raje uporabljam pH-nevtralni CDSplus in v posodo za
vodo v kompletu za klistiranje sprva dodam 1 ml, pozneje do 4 ml CDSplus.
Dr. Klinghardt in dr. Andreas Kalcker sta ponovno navedla, da je možno tudi
do 10 ml na liter.
Zdaj se uležite na hrbet, previdno vstavite končni del in počasi odprite ventil.
Ko je vsa količina vode vstopila v črevo/vagino, rahlo dvignite medenico in v
tem položaju vztrajajte 1 do 2 minuti. Pri klistiranju črevesja lahko ležite tudi
bočno, tako da dosežete vse spirale. Na dan lahko naredite 2 do 3 klistirje in 2
do 3 klistirje na dan. Nato črevo ali nožnico ponovno izpraznite.
Viri oskrbe:

- Reprop® Clyster (boljši komplet klistirjev kot v nemških lekarnah)
glej na spletni strani www.mms-seminar.com pod viri oskrbe.

1.9 Notranji protokoli aplikacije MMS
Raztopine klorovega dioksida imajo zelo močan vonj po kloru in zelo močan
okus. Na žalost je prav to aktivna sestavina, in če se odpravita vonj in okus,
običajno s tem izgine tudi želeni učinek.
V preteklosti je bilo priporočljivo raztopino mešati s sokovi, čaji ali drugimi
pijačami, da bi bil vnos bolj sprejemljiv. To smo zdaj popolnoma opustili, saj
večina sokov lahko oslabi raztopino klorovega dioksida. Vsi veljavni protokoli
za notranjo uporabo zato priporočajo jemanje le razredčenega z vodo. To je
ovira, ki jo mora vsakdo premagati sam, če želi izkoristiti možne učinke. S
CDS in CDSplus sta vonj in okus postala veliko bolj sprejemljiva. Vendar je to
verjetno predvsem posledica manjkajoče vsebnosti kislin v teh raztopinah. Pri
ravnanju z MMS vedno pazite na dobro prezračevanje.
UPDATE:
Za peroralno uporabo (z učinkom želodčne kisline):
1 aktivirana kapljica MMS ustreza približno 1 ml CDS
(za CDS s približno 0,3-odstotno raztopino klor dioksida, tj. 3.000 ppm)
Če smo doslej oralno jemali 3 aktivirane kapljice klasičnega MMS, je to pri
oralni uporabi CDS zdaj 3 ml, torej 3-kratna količina! (Andreas Kalcker)

1.9.1 Protokol MMS-1000/1000+
Protokol-1000 za peroralno uživanje zadostuje v več kot 90 odstotkih
primerov, bodisi za enkratno osnovno čiščenje telesa, za odstranjevanje težkih
kovin, kot preventivni ukrep ali v primeru akutne do hude okužbe/bolezni.
V prvih knjigah o MMS je bilo priporočenih malo, a velikih enkratnih
odmerkov na dan. Ko pa so ugotovili, da klorov dioksid v telesu običajno ne
deluje več kot dve uri in nato razpade, so ta priporočila spremenili. Zelo visoki
odmerki so povzročili zelo veliko preobčutljivosti in pogosto predčasno
prekinitev samozdravljenja.
Pri sodobnem protokolu Protocol-1000 se posamezni odmerki jemljejo
bistveno manj pogosto na dan. To zagotavlja, da se telo nenehno izpira s
klorovim dioksidom. To je veliko bolj sprejemljivo in učinkovito kot stari

protokoli. Cilj je vzeti enkratni odmerek sprva 1, pozneje 3 aktivirane kapljice
na dan približno osemkrat na dan.
Iz praktičnih razlogov, da ne bi na primer vsako uro na delovnem mestu pred
začudenimi sodelavci aktivirali svoje mešanice, se celoten dnevni odmerek
zjutraj zmeša, napolni z vodo v tesno zaprto stekleno steklenico in pije ves
dan. To zdravljenje naj traja vsaj tri do štiri tedne, pri akutnih boleznih pa še
dlje.
Protokol MMS-1000
Začnite na primer z 8 x 1 = 8 aktiviranih kapljic. Po 45 sekundah aktiviranja
dodajte malo vode in mešanico napolnite v stekleno steklenico s približno 1
litrom vode. Poskusite to stekleničko popiti v približno 8 obrokih čez dan.
Dokler vam ustreza, povečujte število kapljic dnevno, dokler ne dosežete 3 x 8
= 24 aktiviranih kapljic, in nadaljujte s tem postopkom tri do štiri tedne.
Viri oskrbe:
glej www.mms-seminar.com pod viri oskrbe,
na primer za stekleno steklenico Ikea
Protokol MMS-1000+
Pri zelo hudih ali trdovratnih boleznih na koncu zgornji pripravljeni aktivirani
mešanici MMS dodamo enako število kapljic DMSO in jo nato popijemo
peroralno. DMSO pa se lahko doda le odmerku, ki se pije, in ne zjutraj, ko je
steklenička pripravljena za ves dan! To se je izkazalo za zelo učinkovito pri
herpesu ali glivicah kandide.
Poleg te čistilne kure obstaja še nekaj drugih priporočil. Do 60. leta starosti sta
kot preventivni ukrep za zdrave ljudi uporabna 2 enkratna odmerka na teden s
6 aktiviranimi kapljicami, od 60. leta dalje pa 6 aktiviranih kapljic dnevno. Dr.
Andreas Kalcker meni, da je tudi med nosečnostjo (po tretjem mesecu)
mogoča uporaba MMS do največ 6 aktiviranih kapljic na dan, na primer
namesto antibiotikov.
Pri otrocih in mladostnikih je največji dnevni odmerek 1 aktivirana kapljica
MMS na 12 kilogramov telesne teže. Začetni odmerek pri dojenčkih naj bo
največ 1/2 aktivirane kapljice MMS. Kako pripraviti polovične kapljice? 1
kapljico MMS aktiviramo z 1 kapljico klorovodikove kisline in dodamo
približno 150 ml vode. Zdaj uporabimo le polovico te raztopine in tako

dobimo polovični odmerek. Pri majhnih živalih je treba ta trik uporabiti tudi z
močnimi razredčinami.

1.9.2 Protokol CDS-1000 /CDS-101
Ker se CDS/CDSplus veliko bolje prenaša, je odmerek lahko nekoliko višji.
Začnite s 3 ml in povečajte do 10 ml, ki jih z dozirno pipeto (plastično brizgo)
vmešajte v 1 liter vode. Veliko ljudi lahko začne s 5 ali 10 ml brez stranskih
učinkov. Tudi to stekleničko popijete v približno 8 do 14 odmerkih tekom
dneva. Trajanje uporabe je tri do štiri tedne kot pri protokolu MMS-1000.
Pri življenjsko nevarnih stanjih se lahko daje do skupnega odmerka 50
ml CDS na dan.

1.9.3.Protokol CDS 115 (protokol o dengi)
Ta protokol so razvili Karl Wagner, Carla Perez in Dr. Damarys Reyes,
mikrobiolog, iz svetovne družine MMS, posebej za virusne bolezni, kot je
denga. Pomembno je vedeti, da malarijo in dengo prenašajo komarji. Pri dengi
je povzročitelj virus, pri malariji pa parazit. Medtem ko se parazit malarije uniči
z velikim šokovnim odmerkom, virus potrebuje nekaj ur neprekinjenega
vnosa. Na srečo to za klorov dioksid ni pomembno - učinkovito uniči oba
patogena.
Pri protokolu CDS 115 se vsakih 15 minut v nekaj vode doda 1 ml
CDS/CDSplus v koncentraciji 3 000 ppm in se zaužije peroralno. Pri hujših
oblikah lahko dodate 1 kapljico 25-odstotne raztopine natrijevega klorita (iz
kompleta za klasični MMS) na ml CDS/CDSplus. Pri starem protokolu MMS
za dengo je bilo treba na začetku enkrat vzeti odmerek 6, nato pa vsako uro
vzeti 3 aktivirane kapljice.

1.9.4 Protokol 5/5-100 (intenzivni protokol)
Za povečanje je na voljo intenzivni protokol 5/5-100 po Dr. Andreasu
Kalckerju. V tem protokolu se v 70-odstotni koncentraciji uporablja tudi
ojačevalec učinkovine DMSO (dimetilsulfoksid).
V ta namen je treba 99,9-odstotni DMSO razredčiti z vodo v razmerju 7:3 (7
delov DMSO + 3 deli vode). Za začetek vzemite 5 ml te 70-odstotne
raztopine DMSO, razredčene na ta način s 100 ml vode, peroralno kot
predhodni odmerek.
Nato dodajte 5 ml CDS/CDSplus v približno 100 ml vode in to količino
popijte. Kombinacijo DMSO pred odmerkom in intenzivnega odmerka
CDS/CDSplus ponovite približno vsaki eno do dve uri, in sicer do
dvanajstkrat na dan. Kot pri vseh protokolih je v primeru nelagodja ali slabosti
koristno zmanjšati odmerek.

1.9.5 Protokol 2000 (MMS1 + MMS2)
V tem protokolu za akutne življenjsko nevarne bolezni se kapljice MMS1 in
kapsule MMS2 jemljejo izmenično ves dan. MMS1 je naš dobro znani komplet
MMS z aktivno sestavino klor dioksid.
MMS2 temelji na izhodni snovi kalcijevem hipokloritu, ki se z aktiviranjem z
vodo pretvori v aktivno sestavino hipoklorovo kislino. Kalcijev hipoklorit je
odobren tudi za dezinfekcijo pitne vode in se pogosto prodaja kot čistilo za
bazene.
Aplikacije MMS2 so bile podrobno razložene že zgoraj. V osnovi z MMS1
izvajate običajen protokol MMS-1000, le da namesto vsakokratnega jemanja
raztopine klor dioksida spijete kapsulo MMS2 z 2 do 3 velikimi kozarci vode.
Jim Humble predlaga do 4 kapsule na dan, od katerih vsaka vsebuje do 400 mg
kalcijevega hipoklorita. To je treba razumeti kot absolutno zgornjo mejo, Dr.
Antje Oswald priporoča veliko manjše količine v kapsulah. MMS2 in ta
protokol sta bila razvita za hude do življenjsko nevarne bolezni, kot je rak.

1.9.6 Protokol 3000 (MMS1 + zunanji DMSO)
Protokol 3000 priporoča Jim Humble za skoraj vsa kožna obolenja, kot so
akne, atletsko stopalo in ekcem. Ta protokol je bil prvotno razvit tudi za ljudi,
ki niso mogli jemati oralnega MMS.
Raztopino klor dioksida (20 aktiviranih kapljic MMS na 50 ml vode) nanesemo
na določene dele telesa vsako uro do 10-krat na dan, nato pa nanjo nanesemo
približno 70-odstotno raztopino DMSO (7 delov DMSO + 3 dele vode). Pri
tem to kombinacijo izmenično nanašamo na dele telesa (leva roka, nato desna
roka, leva/desna noga, trebuh, hrbet in ponovno od spredaj).
Klorov dioksid tako s pomočjo aktivnega pospeševalca DMSO prodre
globoko v tkivo do krvnega obtoka in nato pride povsod v telesni koš. Nato je
treba vsake tri dni narediti en dan odmora. Eden od razlogov, zakaj se ta
protokol ne uporablja več tako pogosto, je, da sta s CDS in CDSplus na voljo
združljivi in pH nevtralni raztopini, ki ju dobro prenašajo tudi bolj občutljive
osebe.

1.9.7 Protokol 4000
Enkratno jemanje kapsul MMS2 večkrat na dan se včasih imenuje tudi
protokol 4000. Najbolje je, da kapsule s kalcijevim hipokloritom pripravite
sami. Na ta način lahko določimo količino polnjenja in jo počasi povečujemo
do približno 400 mg na kapsulo. To je podrobno opisano drugje.

1.9.8 Protokol o malariji
Poznamo pet parazitov, ki lahko povzročijo malarijo (imenovano tudi
močvirska mrzlica ali izmenična mrzlica). Najpogosteje jo sproži ugriz komarja
iz rodu Anopheles. Največ izkušenj pri zdravljenju malarije je s klasičnim
MMS. Odrasli dobijo 18, otroci pa 9 aktiviranih kapljic MMS v visokem
enkratnem odmerku za pitje.
V zelo redkih primerih je potreben drugi enako visok odmerek. Tako se
paraziti v telesu popolnoma odstranijo z visokim šokovnim odmerkom. Ta
visok enkratni odmerek je za zdrave ljudi veliko prevelik. Zato se je treba predhodno

prepričati, da je okužba z malarijo prisotna. V ta namen lahko uporabite tudi
hitre krvne teste.

1.9.9 Clarin protokol 6+6 (zdravljenje s šokom)
Pri nekaterih okužbah, ki ne ogrožajo življenja, kot je bližajoči se prehlad, je
prva izbira Clarin protokol 6+6.
Zaužijte dva odmerka po 6 aktiviranih kapljic MMS v časovnem
razmaku od 2 do 4 ur.
Najbolje se obnese zvečer in pred spanjem. Na ta način boste lažje prespali
morebitno slabost. S tem protokolom se hitro in znatno ustavi eksplozivno
razmnoževanje kužnih mikrobov, imunski sistem pa hitro pridobi premoč. Do
jutra večinoma ni več ničesar od bližajočega se mraza. Če to ne zadostuje,
lahko naslednji dan ponovite protokol s 7 + 7 kapljicami, vendar ne več. Nato
boste morda morali preiti na klasične protokole MMS-1000 ali CDS-1000.

1.9.10 Injekcije CDI s klorovim dioksidom IM/IV
CDI (injekcija klor dioksida) je namenjen intramuskularni ali intravenski
injekciji raztopine klor dioksida. Dr. Andreas Kalcker v razredčeno morsko
vodo vnese plinski klor dioksid. Tako je pH nevtralen in ima tudi ustrezno
vsebnost soli, podobno kot kri. Poleg tega se zdi, da hladna in ﬁno ﬁltrirana
morska voda deluje zelo poživljajoče in pospešuje proces zdravljenja, kar je na
kongresu Spirit of Health 2014 predstavil Francisco Coll, vodja podjetja
Laboratoires Quinton International, Alicante. Za sesalce do 80 kilogramov
žive teže priporoča 2 do 5 ml CDI 3.000 ppm v razmerju 1:5 z morsko
vodo ali ﬁziološko raztopino za intravensko ali celo intramuskularno
uporabo.
Dr. Hartmut Fischer pa kapljice MMS aktivira v pokončni brizgi (igla je
obrnjena navzgor), tako da v pripravljeno infuzijsko vrečko z 0,9-odstotno
ﬁziološko raztopino prehaja le plinasti klor dioksid in tako dobi pH nevtralno
raztopino klor dioksida, ki je prilagojena vsebnosti soli v človeku.
Opozorilo: Tako pridobljena raztopina se običajno ne uporablja v čisti obliki.
Če želite iz že pripravljene raztopine klor dioksida pripraviti brizgo za

intravensko ali intramuskularno aplikacijo, Dr. Fischer priporoča, da se pred
njo priključi nanoﬁlter z velikostjo por 245 nm. S tem se ﬁltrirajo pirogene
snovi (kot so prah in suspendirani delci), ki lahko povzročijo vročino in druga
draženja telesa. Vsebino brizge nato vbrizgajte v novo infuzijsko vrečko s
ﬁziološko raztopino. To razredčeno raztopino lahko nato damo intravensko ali
pa iz te vrečke potegnemo brizgo za intramuskularno ali subkutano uporabo.
Sam sem prejel takšno infuzijo CDI i.V. brez opaznih stranskih učinkov.
Pozornost:
Infuzije z raztopinami klorovega dioksida so rezervirane za zdravnike,
alternativne zdravnike in drugače usposobljeno medicinsko osebje. Vedno jih
je treba izvajati pod nadzorom! Natančna področja uporabe ter prednosti in
slabosti takšnega zdravljenja s klorovim dioksidom pri ljudeh še niso dovolj
raziskana, da bi lahko podali zanesljive izjave.
V vsakem primeru mi infuzija CDS (pod nadzorom Dr. Hartmuta Fischerja) ni
škodovala, teleta z Dr. Andreasom Kalckerjem (knjiga CDS/MMS - Heilung ist
möglich) pa tudi ne. Ravno nasprotno - rejec je lahko prihranil ogromno
stroškov za cepljenje in antibiotike za svoje živali ter do zakola vzgojil več
zdravih živali.

1.10 Pogosta vprašanja in odgovori o MMS - vprašanja in
odgovori
Vprašanje: Kakšen je rok trajanja raztopine klor dioksida in kako ga
lahko določim?
Klorov dioksid se v vodi raztopi kot rjavo-rumen plin. Raztopina je običajno
videti rumenkasta. Če je posoda odprta, plin hitro uide in ostane bistra
raztopina. Bolj ko je raztopina bistra, manj klor dioksida (še vedno) vsebuje in
šibkejši je učinek raztopine. Rok uporabnosti lahko podaljšate tako, da posodo
zaprete in ohladite (na primer v hladilniku). CDS običajno ni tako dolgotrajen
kot CDSplus.
Vprašanje: Imam in bolezen ali in simptom. Kako naj odmerim ali
vzamem MMS/CDSplus?
Oprostite, a na to vprašanje ne morem, ne smem in ne bom odgovoril. Naša
ﬁlozoﬁja je, da vsakomur zagotovimo informacije, ki jih potrebuje, da se lahko
sam odloči in po potrebi na lastno odgovornost opravi samozdravljenje s
klorovim dioksidom ali ne.
Nikomur ne želimo svetovati ali ga odvračati od tega in zagotovo ne želimo
sprejemati odločitev namesto nikogar. To je staro razmišljanje kot v
ortodoksni medicini: "Vi, zdravnik, odločite, kaj, kdaj in koliko moram vzeti.
Jaz sem le žrtveno jagnje. " Tudi zdravniki menijo, da je ta sistem zanje večino
časa preobremenjujoč.
Klorov dioksid, zaužit peroralno, ima zelo širok spekter delovanja in se
običajno zelo dobro prenaša. Po mojem najboljšem vedenju še nihče ni utrpel
trajnih poškodb. Protokola MMS-1000 in CDS-1000 sta popolnoma zadostna
v več kot 90 odstotkih primerov uporabe, od preventive, preko srednjih vnetij
do kroničnih bolezni. Po potrebi jih kombiniramo z zunanjimi aplikacijami,
kot so kopeli in klistirji.
Pri življenjsko nevarnih stanjih, kot je rak, mnogi uporabljajo tudi protokole s
1000 ali 2000 odmerki, vendar pogosto povečajo dnevne odmerke CDSplus za
tri- do petkrat. Vsi drugi obrazci in protokoli za sprejem so potrebni le v zelo
redkih primerih. Malarija je na primer ena redkih nalezljivih bolezni, pri kateri
lahko povzročitelja bolezni odstranimo že v štirih urah z enkratnim velikim
odmerkom (18 aktiviranih kapljic za odrasle in 9 aktiviranih kapljic za otroke).

To vprašanje ni vprašanje znanja, temveč odgovornosti, in sicer osebne
odgovornosti!
Vprašanje: Kaj pa moje "dobre" črevesne bakterije?
Če MMS uničuje vse bakterije, potem mora napadati tudi moje dobre črevesne
bakterije. To je najpogostejši ugovor proti peroralnemu uživanju MMS.
Zgoščena poročila o izkušnjah pa kažejo, da MMS ne škoduje dobri črevesni
ﬂori niti pri daljšem neprekinjenem jemanju. Za to nimamo znanstveno
dokazanih razlag, imamo pa verjetne in logične modele razlag:
Klorov dioksid je oksidant. Vodikov peroksid in ozon sta zelo močna
oksidanta in lahko uničita telesne celice in dobre bakterije. Naslednji šibkejši
oksidant je kisik. Naše telesne celice in dobre črevesne bakterije (1,45 volta)
lahko zadržijo svoje elektrone ob prisotnosti kisika, močnega oksidanta. V
nasprotnem primeru bi vsak vdih uničil več tisoč celic v našem telesu.
Klorov dioksid je veliko šibkejše oksidativno sredstvo. Če lahko celice uspešno
branijo svoje elektrone pred močnim oksidantom, lahko to še bolj uspešno
storijo pred šibkejšim klorovim dioksidom (0,95 volta). Ta sposobnost
zadrževanja elektronov se imenuje tudi redoks potencial. Zanimivo je, da ima
večina patogenih klic (mimogrede, patogeni klici so pogosto anaerobni in ne
uporabljajo kisika) nižji redoks potencial kot klorov dioksid, zato jih MMS
najprej napade. V protokolih za uporabo MMS so običajno priporočene le
koncentracije, pri katerih se ohranja dobra črevesna ﬂora.
Zaključek: Klorov dioksid ne napada telesnih celic ali "dobrih" bakterij!
Vprašanje: Ali lahko pri MMS najprej v kozarec nalijem vodo, nato pa
kapljice NaClO2 in aktivatorja?
Ne! Voda zelo upočasni reakcijo! Natančno upoštevajte vrstni red v skladu z
zgornjimi navodili! Kapljic MMS nikoli ne dajte v vodo - preden dodate vodo,
morajo 45 sekund reagirati same.
Vprašanje: Koliko vode naj vzamem za peroralni odmerek MMS/CDS?
To je v bistvu enako. Če so v kozarcu 3 aktivirane kapljice MMS ali 1 ml CDS
in kozarec spijete, ste vedno zaužili enako količino klorovega dioksida. Če je v
kozarcu malo vode, na primer 100 ml, je okus močnejši. Če je v kozarcu veliko
vode, na primer 250 ml, je okus blažji, vendar morate spiti več tekočine.

Vprašanje: Kakšno je razmerje mešanja za 10 ali 50 odstotkov citronske
ali vinske kisline ali drugih kislin?
Na to vprašanje nimamo več odgovora, saj smo se odločili le za 4 do 5odstotno klorovodikovo kislino kot aktivator, ki jo najbolje prenašamo. Pri
tem je razmerje vedno 1:1.
Vprašanje: S katerimi sadnimi sokovi, kavo ali čajem lahko jemljemo
MMS/CDS?
Medtem je vnos MMS priporočljiv le s čisto pitno vodo. Celo na videz čistim
sadnim sokovom je dodan umetni vitamin C (večinoma pridobljen iz gensko
spremenjene koruze) z E-številkami in označen kot stabilizator, da se drastično
podaljša rok trajanja sokov. Ker se učinek vitamina C in klor dioksida izniči,
Jim Humble in tudi Dr. Klinghardt priporočata jemanje MMS/CDS le z vodo.
Nasvet: če sta okus in vonj MMS-a za vas pretežka, lahko med jemanjem
držite nos ali pa preidete na CDSplus, ki ga veliko bolje prenašate in ima
nevtralen pH.
Vprašanje: Na internetu so navodila za nevtralizacijo preostale kisline v
aktiviranem MMS z natrijevim bikarbonatom - ali naj to storim?
Ne, medtem pa so se mnogi spet oddaljili od njega, ker lahko poslabša učinek
MMS. Dr. Oswald priporoča tudi jemanje raztopine natrijevega bikarbonata
kot protistrupa v primeru prevelikega odmerka MMS.
Vprašanje: Kdaj naj vzamem MMS in s katero hrano raje ne?
Ko so MMS še vedno jemali v majhnih in velikih enkratnih odmerkih, je bilo
to vprašanje pomembno za boljšo toleranco. Ker se pri protokolu MMS-1000
ali CDS-1000 medtem jemljejo veliko manjši odmerki in do osemkrat na dan,
je zdaj razmeroma nepomembno, ali ga vzamemo pred obrokom ali po njem.
Osemkrat na dan na prazen želodec bi bilo mogoče le s postno kuro. Svojo
steklenico CDS imam preprosto za pijačo. Prav tako se ne obremenjujem s
preverjanjem vsakega živila, ali lahko omeji učinek MMS. Tudi če sem enkrat
pojedel ananas, je bil učinek enega od mojih osmih odmerkov na dan le malo
oslabljen. Vse to pri tem protokolu, ki je zasnovan za štiri do šest tednov, nima
niti najmanjše vloge. Zato v tem primeru ne razmišljajte preveč, ampak
nadaljujte s protokolom!
Vprašanje: Ali se lahko sredi protokola 1000 za nekaj časa ustavim?

Da, ker gre za program čiščenja, ne ogrožate vseh uspehov, kot to počnete z
antibiotiki, samo zato, ker ste morali prenehati zaradi osebnih ali poklicnih
razlogov. Nadaljujte, ko boste spet lahko.
Vprašanje: Ali so izdelki v steklenicah boljši kot v plastičnih
steklenicah?
Na začetku gibanja MMS so nekateri proizvajalci/ponudniki iz nevednosti
polnili natrijev klorit in aktivator v steklenice PET (polietilen tereftalat), ki so
sčasoma postale krhke in počene. Danes v nemško govorečem svetu ne
poznam dobavitelja, ki bi delal to napako. HDPE (polietilen visoke gostote) je
odobren material za te izdelke, zato večina proizvajalcev ponuja svoje izdelke
tudi v steklenicah HDPE. Prednost steklenic iz HDPE je, da so zelo lahke in,
kar je najpomembneje, da jih ni mogoče razbiti. To je zelo koristno in
pomembno tudi pri sestavinah z alkalijami in kislinami.
Dobavitelji s steklenimi steklenicami pogosto dajejo vtis, da so njihovi izdelki
nekako čistejši ali bolj zdravi. Pomembno je vedeti, da se raztopine natrijevega
klorita in klorovodikove kisline živilske kakovosti v kemični industriji
proizvajajo, skladiščijo in dobavljajo samo v kanistrih HDPE ali sodih HDPE.
Polnjenje v steklenice pri dobavitelju ne izboljša kakovosti.
Dr. Andreas Kalcker je posebej posvaril pred ponudbami DMSO, ki so v
stekleni steklenički s stekleno pipeto. Bat na stekleni pipeti je narejen iz gume
ali njenih nadomestkov, ki niso primerni za DMSO. Ta bat se raztopi,
strupene sestavine preidejo v raztopino z njim in se v primeru zunanjega
zdravljenja vnesejo tudi v kožo.
To velja tudi za nekatere ponudbe CDL s stekleno pipeto, ki so opremljene z
gumijastim batom. Za kratkotrajno dajanje kapljic za oči, ušesa in nos je
uporaba takšnih kapalnikov s potisniki povsem sprejemljiva, vendar pa
raztopine klor dioksida ne smete trajno shranjevati zaprte s takšnim
kapalnikom.
Vprašanje: Zakaj se za Protokol-1000 vedno priporoča steklena
steklenička, ki jo je mogoče zapreti?
Dobavitelji izdelkov s klor dioksidom zdaj dobro poznajo razliko med PET in
HDPE. Vendar te razlike vsak laik ne prepozna na prvi pogled in dela napake,
na primer, če želi doma uporabiti katero koli prazno plastično plastenko za
pijačo. Zato smo varni in za dnevni odmerek protokola 1000 priporočamo
stekleno stekleničko, ki jo je mogoče zapreti, kot je steklenička iz IKEA ;-)

Vprašanje: Kaj pa sočasno uživanje prehranskih dopolnil ali zdravil in
MMS/CDS?
Doslej nismo opazili nobenih interakcij, razen vzajemne nevtralizacije MMS ali
klorovega dioksida in vitamina C/natrija. Dr. Klinghardt priporoča protokol
MMS-/CDS-1000 zjutraj do npr. 18. ure in po treh do štirih urah, torej od 9.
do 22. ure, daje vsa prehranska dopolnila in po potrebi potrebna zdravila. Ker
klorov dioksid v telesu običajno deluje le eno do dve uri, preden se razgradi v
navadno sol, vodo in kisik, bi moral ta časovni interval zadostovati, da bi se
izognili doslej neznanim, vendar možnim interakcijam.
Vprašanje: Ali lahko jemljete MMS tudi z amalgamskimi zalivkami v
zobeh ali umetno protezo iz kovine v telesu?
Verjetno zaradi majhne količine in kratkega trajanja delovanja doslej nismo
poročali o poškodbah zobnih zalivk, mostičkov, protez in vsadkov iz kovine v
telesu. Če, potem bi MMS oksidiral na primer sproščeno živo srebro iz
amalgamske plombe v vodotopno kovinsko sol, ki se lahko izloči z ledvicami
in urinom. CDS ali CDSplus se zdi še manj škodljiv kot MMS zaradi nove
tralne vrednosti pH.
O amalgamskih zalivkah vem le to, da bi večina kelatorjev, ki odstranjujejo
težke kovine, iz amalgamskih zalivk izvlekla živo srebro. Vendar obstajajo
naravni kelatorji, ki tega ne povzročajo, na primer HMD™
(www.detoxmetals.com).
Vprašanje: Zakaj imam že ob najmanjšem vnosu MMS/CDS zelo
močno slabost, bruhanje ali drisko?
To je zdaj redko in ima lahko več vzrokov. Po eni strani se lahko pojavi zelo
redka alergija na klor. Po drugi strani pa je telo lahko zelo močno klično in ta
en odmerek MMS/CDS je uničil veliko več mikrobov kot pri drugih ljudeh.
Visoka koncentracija bakterijskih odpadkov sproži neželene učinke zaradi
preobremenitve ledvic in jeter. V takšnih primerih vzemite naravno rastlinsko
razstrupljevalno sredstvo, kot je LAVAGE, ki pomaga odpreti organe za
razstrupljanje, kot so jetra, ledvice in limfne žile (www.detoxmetals.com).
Drugi vzrok je lahko aktivator, če ste namesto priporočene klorovodikove
kisline uporabili citronsko, vinsko itd. Nekateri ljudje so zelo prekisli in se zelo
burno odzivajo na preostalo kislino v MMS - v tem primeru raje preidite na
pH-nevtralni CDSplus.

Zadnja možnost je, da ste okuženi s paraziti. Paraziti se zelo burno odzovejo
na klorov dioksid, se začnejo množiti in panično spuščajo črevesno vsebino v
naše telo. Ti izločki parazitov, kot so amonij, formaldehid, histamin in manilin,
so nevrotoksini za naš imunski sistem, zato lahko sprožijo hude neželene
učinke. Tu bi bilo priporočljivo zdravljenje parazitov, na primer po Dr.
Andreasu Kalckerju (glej knjigo Back2Balance).

2. Uspehi MMS pri ljudeh
Obstajajo številne izkušnje in poročila o uspehu, na primer o prehladih, gripi,
EHEC, prašičji gripi, ptičji gripi, aidsu, hepatitisu, herpesu, tuberkulozi,
zastrupitvi krvi (sepsi), zastrupitvi s hrano, tetanusu, nalezljivih otroških
boleznih, atletskem stopalu, črevesnih glivah, diabetesu, odprti nogi, raku,
levkemiji lasnih celic, vnetju ust, grla in zlasti zob.
Medtem je po vsem svetu na voljo nešteto poročil, ki jih žal še nihče ni
sistematično zbral in ocenil. To včasih kaže na omejitve zasebnega
zdravstvenega gibanja. Tudi sam sem bil obveščen o ponovljivih uspehih pri
več laboratorijsko potrjenih okužbah z malarijo s strani zaposlenega pri
projektih pomoči v Afriki.
Imam tudi zelo dobro dokumentiran primer popolne ozdravitve življenje
ogrožajoče levkemije lasnih celic udeleženca delavnice. Tudi pri boleznih, kot
je trenutno na Karibih razširjena mrzlica Chikungunya, za katero
konvencionalna medicina še nima zdravila, se pojavljajo spodbudne zgodbe o
uspehu.

2.1 MMS in rak
Ortodoksna medicina meni, da se rak razvije zaradi družinske (genetske)
predispozicije in dejavnikov tveganja, kot so prehrana, pitje, šport, alkohol,
nikotin in v zadnjem času tudi stres. Poleg teh precej splošnih in nesmiselnih
statističnih navedb konvencionalna medicina ni mogla predstaviti doslednega,
podrobnega in logičnega modela razvoja raka.
Sprašujem se: če ne poznate izvora težave, kako naj bi razvili smiselno terapijo
zdravljenja? Dolgo pred gibanjem MMS je bilo na področju alternativne
medicine veliko verjetnih teorij o izvoru raka. Pred skoraj dvesto leti je Louis
Pasteur postavil model zdravega telesa brez mikrobov in slabih mikrobov od
zunaj, ki lahko vdrejo in povzročijo bolezen. Nasprotno pa je njegov takratni
nasprotnik Pierre Jacques Antoine Béchamp veliko bolj pravilno trdil, da so
mikrobi povsod, da omogočajo življenje in ga tudi tvorijo.
Notranje okolje je povzročilo, da so se nekateri mikrobi razmnožili in dejansko
spremenili svojo morfologijo v tisto, kar je Béchamp imenoval pleomorﬁzem.
Toda tudi Pasteur je na smrtni postelji dokazal, da ima njegov nasprotnik prav,
ko je izrekel stavek "Mikrob ni nič, okolje je vse".
Namesto da se proti mikrobom borimo z antibiotiki (kar, kot je znano, vodi v
odpornost na antibiotike), bi lahko z urejanjem okolja ustvarili podlago za
preprečevanje razvoja ali razmnoževanja teh mikrobov.
Notranje okolje se nanaša na značilnosti našega notranjega okolja, kot so
stopnja toksičnosti, stopnja vnetja, spremembe pH v tkivih, stopnja parazitske
in mikrobne obremenitve, elektromagnetna polja, kot je 5G, in podobno. Vsi
ti dejavniki lahko spremenijo notranje okolje našega telesa in povzročijo, da
mikrobi spremenijo svojo obliko iz prijaznih v virulentne ali patogene
(povzročitelje bolezni).
Te zamisli je pozneje razvilo več raziskovalcev. Prof. Dr. Günther Enderlein je
med drugim odkril pleomorfne (spreminjajoče se oblike) mikrobe v krvi, ki se
lahko iz telesne celice razvijejo v bakterijo, glivo in nazaj, odvisno od okolja.
Alternativni zdravnik Ekkehard Sirian Scheller je odkril, da se v krvi nahajajo
tudi prikrite glivice in paraziti. Zdi se, da so tudi pri številnih vrstah raka

vzročno povezane z njegovim razvojem. Zdravnik za raka Dr. Tulio Simoncini
je že pred časom ugotovil, da je v jedru tumorja mogoče najti glivice Candidaalbicans in jih uspešno zdraviti s 25-odstotno raztopino natrijevega
bikarbonata, ki uničuje glivice.
Zaradi motenega okolja se razvije preveč glivic. Telo jih ne more niti dovolj
izločiti niti prebaviti niti izločiti s svojimi razstrupljevalnimi organi jetri,
ledvicami, pljuči, črevesjem in kožo. Zato se telo odloči za domiselno potezo
za podaljšanje življenja: glive zapre vase. Tako lahko oboji - ljudje in glive živijo dlje, ne da bi drug drugega ogrožali.
To inteligentno rešitev telesa, enkapsulacijo, konvencionalna medicina imenuje
degeneriran tumor in jo agresivno napade.
Zanimivo je, da so številni kirurgi ugotovili, da se tumor ne razširi, dokler ga
ne prerežete. Po konvencionalni medicini se rakave celice osvobodijo svojega
tridimenzionalnega zidu, se selijo po telesu in nekje tvorijo nove metastaze.
Številni raziskovalci priznavajo, da teh migrirajočih rakavih celic še niso videli.
Toda ko v laboratoriju v Petrijevi posodici podrgnete kulturo gliv, se povsod
začnejo pojavljati nove kolonije gliv. Zato je veliko bolj verjetno, da te
"razbite" glive tvorijo nove kolonije, ki jih telo zapakira in tvorijo nove
"metastaze".
Številne zgodbe o uspehu MMS pri različnih vrstah in stopnjah raka kažejo, da
sta imela profesor Enderlein in doktor Simoncini prav. Ker MMS zanesljivo
uničuje tudi glivice v telesu. Potem je tudi razložljivo, zakaj se tumor
(enkapsulirana gliva) ob uporabi MMS zmanjša. Zdi se, da MMS vodi pa
naravnost z mnogimi vrstami raka na več načinov do jasnega izboljšanja. Prvič,
vedeti morate, da bolniki z rakom običajno redko umrejo neposredno zaradi
raka. Običajno umrejo zaradi odpovedi jeter ali ledvic, ker ti organi za
razstrupljanje ne morejo več odstranjevati celičnih toksinov sekundarnih
okužb in se okolje v telesu popolnoma poruši.
Poleg tega imajo ljudje po kemoterapiji popolnoma uničen imunski sistem,
zato v telesu nastanejo številne tovrstne stranske okužbe, pri katerih kot izločki
nastajajo strupeni celični toksini. Zaradi njih se bolnik počuti še bolj bolnega in
šibkejšega.
MMS hitro odpravi te sekundarne okužbe ter tako oksidira in odstrani številne
odpadne produkte in celične toksine. Poleg tega smo oksidativna bitja, saj
dihamo kisik in tako kurimo sladkor. Vendar je energijska bilanca pri kronično

bolnih ljudeh, zlasti pri bolnikih z rakom, zelo nizka. MMS aktivira
mitohondrije, elektrarne v celicah, tako da se oksidacijski procesi ponovno
zaženejo in oseba ima na voljo več energije.
Glavni vzrok za nastanek raka je nadomeščanje dihanja v normalnih
celicah s fermentacijo sladkorjev.
V rakavih celicah so mitohondriji izklopljeni, celice pridobivajo energijo z
alkoholno fermentacijo in še bolj zakisajo okoliško tkivo, kar spodbuja rast
raka. Vendar se zdi, da aktivacija mitohondrijev z MMS povzroči
programirano celično smrt (apoptozo) v samih rakavih celicah - učinek, ki je
bil ugotovljen tudi v poskusih s sorodnikom klorovega dioksida,
dikloroacetatom (DCA).
Čeprav je ta mehanizem samouničenja vgrajen v vsako celico, tako da se
izrojene celice uničijo same, je v rakavih celicah blokiran. Vsi sodobni pristopi
k novim načinom zdravljenja raka poskušajo posebej spodbuditi apoptozo, ne
da bi pri tem poškodovali zdrave celice. Zdi se, da MMS poleg tega opravlja to
nalogo s sproščenim aktivnim kisikom. Mnogi uporabljajo MMS z rakom tudi
vzporedno z njenimi ortodoksnimi zdravili, nato pa s časovnim presledkom
dveh do štirih ur.
Zdi se, da so ti številni učinki MMS razlog, da so številni kronično hudo bolni
in rakavi bolniki že po prvih dneh samozdravljenja spet jasni in polni energije
ter borbenega duha. Seveda rak ne izgine v treh dneh, vendar se nevtralizirajo
številne izčrpavajoče sekundarne okužbe s svojimi toksini in tako se
razbremenijo jetra in ledvice. Poleg tega je v telesu veliko več kisika in s tem
tudi veliko več energije.
MMS tako kratkoročno zagotavlja večjo kakovost življenja in življenjsko
dobo.
Kako dolgo naj bi izmenično uporabljali MMS in po potrebi MMS2, da bi
premagali raka, je seveda vedno odvisno od posameznega primera. Poleg tega
je treba v terapijo vedno vključiti tudi druge spremljevalne ukrepe na telesni,
predvsem pa na duhovno-čustveni ravni. Zelo pogosto je dejanski sprožilec
bolezni duševno-čustveni konﬂikt ali travma.
Z MMS lahko tumor morda izgine, vendar ali se potem šteje za ozdravljenega?
Mnogi ljudje so se že zdravili s konvencionalno ali alternativno medicino na

povsem zdrav način in pogosto so po enem ali dveh letih doživeli ponovitev
bolezni, tako imenovane recidive. To se običajno zgodi, ko ste zdravili le telo,
vzročne težave pa še vedno obstajajo in ponovno spodbujajo razvoj bolezni.
V svoji drugi knjigi Back2Balance želim podrobno opisati celostno zdravljenje
raka, ki sem ga pripravil. Tretja knjiga, Back2Health, govori o duhovno-čustvenih
tehnikah in o tem, kako jih lahko uporabimo za iskanje in odpravljanje starih
bremen, ki povzročajo bolezni. Na srečo je na tem področju vedno več tehnik,
s katerimi lahko v zelo kratkem času dosežemo drastične rezultate.
Pri raku je treba upoštevati še nekatere nedavne ugotovitve. Prvič, po
navedbah njegovega razvijalca test PSA ne pove ničesar o povezavi z rakom.
Vendar je konvencionalna medicina prav ta test uporabila za odločitev, ali je
rak prostate potreben zdravljenja ali ne.
V preteklih letih so bili tisoči prestrašeni in obravnavani povsem po
nepotrebnem. Zdi se, da je bilo podobno veliko tudi napačnih diagnoz in s
tem nepotrebnega zdravljenja raka dojk. V tem primeru se zdi, da je bila
preventiva bolj tržno orodje za boljšo gospodarno rabo drage opreme.
Po mojih izkušnjah pa je najpomembnejši korak k okrevanju po raku ta, da se
rešimo iluzije strahu. Strah človeka spravi iz njegovega središča in ravnovesja, s
tem pa tudi iz njegove moči. Poleg tega zaradi moči misli ponavljajoče se
negativne misli vodijo tudi v samouresničujoče se prerokbe z negativnim
izidom.
Dejstva:
- Vnos v Wikipedijo o prof. dr. Güntherju Enderleinu
- Knjiga Neprepoznani prijatelj ali neznani sovražnik, Maria-M. Bleker
- Knjiga Candidalism, Ekkehard Sirian in Sabine Scheller
- Knjiga Rak je gliva, Dr. Tulio Simoncini
- Presejalni test PSA za raka prostate je nevarna potegavščina
- Člen Milijoni ljudi, ki so bili lažno zdravljeni zaradi "raka

2.2 MMS in Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova
bolezen in demenca
Po najnovejših ugotovitvah, zlasti svetovno znanega alternativnega zdravnika
Dr. Klinghardta, pa tudi znanega zdravilca Uweja Karstädta, ni treba tako
dolgo iskati novih zloveščih modelov izvora teh bolezni, ki se širijo kot
epidemija. Zelo verjetno je, da so posledica zastrupitve s težkimi kovinami,
aluminijem, glifosatom (insekticidom) in drugimi okoljskimi toksini.
Ker sta naša hrana in okolje zdaj zelo onesnažena s temi toksini, so bolniki
vedno mlajši, saj je sod dobesedno hitreje poln. Prvorojenec je samodejno
izpostavljen približno polovici težkih kovin, ki jim je izpostavljena mati. Živo
srebro se na primer kopiči v živčnih in možganskih celicah ter uničuje njihovo
izolacijsko maščobno prevleko.
Tako ti živci sploh ne delujejo več ali pa delujejo popolnoma neusklajeno.
MMS oksidativno deluje na težke kovine in jih lahko pretvori v vodotopne
soli, ki jih lahko izločijo ledvice. Vendar pa obstajajo boljša sredstva in metode
za odstranjevanje težkih kovin, ki so razložene v drugi knjigi Back2Balance.
Popolnoma naraven in znanstveno raziskan izdelek, ki je znotrajcelični kelator
(izloča strupene kovine iz notranjosti celic), se imenuje HMD™ in deluje
nežno ter učinkovito odstranjuje težke kovine. Na trgu je že več kot dvanajst
let in ga je dobro preizkusilo veliko zdravnikov po vsem svetu
(www.detoxmetals.com).
V skladu z novo študijo naj bi bile posebne paličaste bakterije vpletene v
razvoj Alzheimerjeve bolezni, sladkorne bolezni in srčnih napadov. To bi
ponovno pojasnilo širokopasovni učinek MMS/klorovega dioksida pri
številnih boleznih.
Dejstva:
- Knjiga Razstrupljanje namesto zastrupljanja, Uwe Karstädt
- Knjiga Strup v naših možganih, Dr. med. Dietrich Klinghardt

2.3 MMS pri duševnih motnjah, izgorelosti in depresiji
Ko so se tako imenovane ženske iz ruševin po drugi svetovni vojni vrnile
domov, je bila hiša pogosto razstreljena, mož je padel, sin pa je bil pogrešan.
Poleg vsega tega duševnega trpljenja ni bilo ničesar za jesti. Vendar je imelo le
malo teh žensk duševne motnje. Ljudje že po naravi lahko prenesejo veliko.
Danes je treba le malo bolj ostro pogledati mnoge sodobnike in že imajo
izgorelost, depresijo ali druge duševne težave. To ni nujno posledica dejstva,
da so današnji ljudje manj odporni, ampak so preprosto zastrupljeni, zlasti če
je poleg zastrupitve s težkimi kovinami poškodovano tudi črevesje, na primer
zaradi neravnovesja ali sindroma puščajočega črevesja.
Na svojem telesu sem opazila, da je bila v času močno poškodovanega in zato
občutljivega črevesja tudi moja psiha zelo tenkočutna in občutljiva. Z
izboljšanjem stanja v črevesju se je ponovno okrepila tudi moja psiha. Poleg
tega je treba na tem področju vedno pričakovati parazitsko obremenitev.
Tudi tukaj so mi poročali o primerih, ko so po zdravljenju z MMS-/CDS-1000
najmanjši paraziti zapustili telo in je prišlo do jasnega izboljšanja. Tudi tu velja,
da je treba MMS/CDS uporabljati le v povezavi z izločanjem težkih kovin in
krepitvijo črevesne ﬂore. Tudi pri bipolarnih motnjah se zdi, da ima MMS
očitno izboljševalni učinek.
Dejstva:
- DVD Aluminijeva mapa
- Knjiga Razstrupljanje namesto zastrupljanja, Uwe Karstädt
- Knjiga Strup v naših možganih, Dr. med. Dietrich Klinghardt

2.4 MMS in avtizem
Ko so sinu Kerri Rivere diagnosticirali avtizem, je zanikala. Zelo se je trudila s
tem vprašanjem in ustanovila podporno skupino. Z leti je izboljšala prehrano
in dva otroka v skupini sta skoraj brez simptomov. Ker to po dosedanjih
razlagah ortodoksne medicine o razvoju avtizma ne bi smelo biti mogoče, se je
počutila opogumljeno na svoji poti.
Nato je v skupini MMS spoznala Jima Humblea in Dr. Andreasa Kalckerja.
Najprej so ugotovili, da je večina staršev avtistične lastnosti opazila šele po
cepljenju otrok. Očitno je šlo za povezavo (glej tudi poglavje Nevarna cepljenja).
Dr. Andreas Kalcker je šele pri dvojčkih, od katerih se je po cepljenju avtizem
razvil le pri enem, odkril drugi sprožilec, parazitsko nagnjenost.
Posebno zdravljenje parazitov s konvencionalno medicino v kombinaciji z
alternativnimi sredstvi proti parazitom in vsakodnevnimi klistirji MMS/CDS je
nato prineslo preboj. To zdravljenje parazitov je podrobneje obravnavano v
drugi knjigi Back2Balance. S tem čiščenjem telesa otrok so se zmanjšale tudi
njihove ocene ATAC, s katerimi se meri stopnja avtizma.
V tem času se je več kot 150 otrok po vsem svetu osvobodilo avtizma in lahko
ponovno ali prvič normalno hodijo v šolo ter vračajo ljubezen svojih staršev.
Po mojih izkušnjah niti zdravljenje z zdravili niti alternativna zdravila niti
črevesna klistirja z raztopino klorovega dioksida niso boleča ali škodljiva.
Namesto da bi se veselili tega senzacionalnega odkritja, se predstavniki
medijev ne morejo načuditi ničemur drugemu kot ustvarjanju izmišljenih
grozljivih scenarijev in celo obtoževanju staršev zlorabe otrok.
V Ameriki in Italiji je bilo na primer proti proizvajalcem cepiv uspešno
vloženih več odškodninskih tožb, povezavo med avtizmom in cepljenjem pa je
priznal tudi ameriški regulativni organ FDA.
Mimogrede: Andreas Kalcker meni, da je veliko simptomov pri avtistih, kot je
mahanje z rokami, posledica zajedavcev. Ti proizvajajo preveč amoniaka, ki ga
jetra avtista ne morejo razgraditi zaradi vonja. Proti temu zelo dobro pomaga
prehransko dopolnilo L-ornitin. To je tudi Ornitinaspartat, glavna učinkovina
zdravila Hepa-Merz, ki ga lahko kot prašek raztopimo v vodi in popijemo, v
urgentni medicini pa ga dajemo tudi intravenozno. S tem se takoj konča

nenehno mahanje z rokami. Vendar ga je treba jemati redno, saj med prebavo
hrane vsak dan nastaja amoniak.
Dejstva:
- Knjiga Cure Autism Part 1, Kerri Rivera
- Knjiga Cure Autism Part 2, Kerri Rivera
- Knjiga Zdravljenje je mogoče, Dr. Andreas Kalcker
- Knjiga Razstrupljanje namesto zastrupljanja, Uwe Karstädt
Predstavitve na kongresu Spirit of Health 2014 v Hannovru
- Avtizem, onesnaževanje okolja in razstrupljanje, Dr. Dietrich Klinghardt
- Klorov dioksid, cepljenje in avtizem, Dr. Andreas Kalcker
- Zdravljenje avtizma, Kerri Rivera

2.5 MMS in prekomerna telesna teža / jojo učinek
Ko govorimo o debelosti, mnogi najprej pomislijo na šibkost značaja, na to, da
ne znamo biti zmerni pri tem, kaj in koliko jemo. To do neke mere drži.
Obstaja pa tudi druga, zelo zanimiva razlaga modela, zakaj nekateri ljudje
kažejo takšno vedenje ali imajo opraviti z yo-yo učinek kljub vsem diete in so
nagnjeni k pridobivanju teže.
Ta model predvideva zastrupitev s težkimi kovinami. Proti težkim kovinam
naše telo nima prebavnih encimov in tudi organi za razstrupljanje jetra, ledvice,
pljuča, črevesje in koža ne morejo odstraniti toksinov ali pa ne v zadostni meri.
Zdaj ima telo težavo, saj visoka koncentracija težkih kovin v krvi in tkivih moti
skoraj vse biokemične reakcije in zato ogroža življenje.
Če telo ne more izločiti ali nevtralizirati strupenih snovi, mu preostane le še
varno shranjevanje. Zato telo pod kožo, čim dlje od srca in možganov,
oblikuje maščobne celice in v njih shranjuje težke kovine. Maščoba se shrani
okoli težkih kovin in v največji možni meri deaktivira njihove škodljive učinke.
Problem bi bil za zdaj rešen, če ne bi bilo človeka in ogledala ali tehtnice.
Človek misli, da je predebel, zato se začne zdraviti s postom in športno
aktivnostjo. Oseba brez zastrupitve s težkimi kovinami lahko s prehrano in
športom zelo hitro občutno zmanjša telesno težo in jo po dieti tudi brez težav
ohrani. Oseba, ki je zastrupljena s težkimi kovinami, pa dolgo časa ne bo
opazila nobenega učinka diete.
Prvi uspehi se bodo pojavili šele, ko bo zaostril prehrano in se še bolj
ekstremno ukvarjal s športom, saj telo noče raztopiti neprijetnih maščobnih
celic in sprostiti težkih kovin nazaj v kri. Zato se zastrupljenec predčasno
odpove postu in živi z odvečno težo ali pa svoje ukrepe še okrepi. Če je nato
očitno shujšal in preneha s pomanjkljivo dieto, se kilogrami zelo hitro vrnejo.
Ni pomembno, ali ste bili po dieti močnega ali šibkega značaja. Telo si obupno
želi obnoviti maščobne celice, da bi lahko ponovno varno odložilo težke
kovine. Pri tem pomaga le izpust težkih kovin. MMS lahko oksidira težke
kovine, če se jemlje dlje časa, in jih tako izloči z urinom, vendar za to obstajajo
druge učinkovitejše metode. Ti so podrobno opisani v drugi knjigi
Back2Balance o ukrepih za čiščenje na ﬁzični ravni.

Dejstva:
- Knjiga Razstrupljanje namesto zastrupljanja, Uwe Karstädt

2.6 MMS in sladkorna bolezen
Zelo dobro so dokumentirani tudi številni primeri uspeha pri zdravljenju
sladkorne bolezni. Pa ne zato, ker bi MMS lahko naredil nekaj posebnega proti
tej bolezni. MMS očisti le telo ali telesne tekočine bolezenskih klic, ki
povzročajo bolezni. Če je zaradi tega ozdravljena tudi sladkorna bolezen, so za
to najverjetneje odgovorni mikrobi in vnetje trebušne slinavke.
Če so mikrobi in s tem vnetje odpravljeni, se običajno spet proizvede dovolj
inzulina in zunanje dodajanje inzulina se lahko vedno bolj opušča. Kdor si želi
ogledati eno od številnih mednarodnih študij primerov, naj na spletni strani
YouTube.com enkrat poišče MMS in diabetes ali si ogleda več kot 400 naših
videotestov na spletni strani mms-seminar.com.
Dejstva:
- Video pričevanje zdravilo za sladkorno bolezen

2.7 MMS in malarija
Konec leta 2012 so tri neodvisne mednarodne ekipe kamer dokumentirale
študijo malarije na postaji Rdečega križa v Ugandi. V štirih dneh so pregledali
781 ljudi, od katerih jih je bilo 154 okuženih z malarijo. Okužba je bila najprej
ugotovljena s konvencionalnim hitrim testom za malarijo, nato pa je bil vsak
pozitiven sumljiv primer jasno potrjen s krvnimi preiskavami pod
mikroskopom. Pri nekaterih je prišlo celo do dvojne okužbe z dvema od petih
možnih povzročiteljev malarije.
Vsi odrasli so prejeli enkratni odmerek 18 aktiviranih kapljic, vsi otroci pa 9
aktiviranih kapljic MMS za pitje. Po 24 urah je bilo od 154 bolnikov z
dokazano malarijo pozitivnih na malarijo le enajst. Vsi drugi so bili brez
simptomov in simptomov. Enajst tistih, ki so ostali okuženi, je poročalo, da ga
niso popili vsega ali da so kmalu po zaužitju bruhali. Pod nadzorom so prejeli
drugi odmerek enake količine in naslednji dan so bili vsi brez malarije.
Vendar je bila ta dobro dokumentirana študija o malariji v televizijskem
prispevku postavljena pod vprašaj. Trdili so, da ni dokazov, da je MMS v 24
urah pozdravil malarijo, saj tega ni potrdil noben zdravnik. To trditev je
mogoče v celoti ovreči s podpisi, fotograﬁjami in dokumenti, ki so na voljo.
Po drugi strani pa je bilo v televizijskem prispevku priznano, da so bili vsi
bolniki z malarijo po jemanju MMS dejansko brez simptomov. Kako naj bi se
to zgodilo? Do danes ortodoksna medicina bolnikom z malarijo ne omogoča,
da bi v tako kratkem času ostali brez simptomov.
Dejstva:
- Študija o malariji, 2012, Uganda

2.8 MMS in gripa
Gripa je tu poseben primer. Jima Humblea sem osebno vprašal, zakaj lahko
MMS ali CDS pri mnogih povzroči hitro ozdravitev gripe, pri drugih pa skoraj
ničesar ne izboljša. Jim je pojasnil, da lahko gripo povzročita dva različna
vzroka. Eden od vzrokov so dejanski mikrobi, zato lahko MMS pomaga hitro
premagati okužbo, je dejal. Drugi vzrok je pogosto povezan s predolgo
trajajočo prekomerno telesno in duševno obremenitvijo, ki telesu ne omogoča
okrevanja.
Tudi ta gripa ima podobne simptome, vendar telo v tem primeru vztraja pri
počitku, ki ga potrebuje. Tako ostane le počitek v postelji. Pravzaprav sem
kasneje tudi sam imel tak primer. Protokol Clara 6+6 sem uporabila zvečer
pred spanjem ob prvih znakih gripe. Velikokrat sem lahko preprosto ustavil
prihajajočo gripo. Tokrat so glavoboli in bolečine v okončinah ostali, iz nosu
pa je še naprej teklo.

2.9 Nevarna cepljenja
Dramatično povečanje števila prej ne tako pogostih bolezni, kot so sindrom
nenadne smrti dojenčkov, ADHD, avtizem, nevrodermitis, alergije in
intolerance, vse bolj jasno kaže na neposredno povezavo z večkratnim
cepljenjem. To je treba natančneje preučiti.
Po tej teoriji se oseba cepi z deli ubitih virusov, razvije imunski odziv, ne da bi
zbolela, in je nato zaščitena pred poznejšo pravo okužbo. Očitno to sploh ni
delovalo, saj so ljudje medtem tiho prešli na cepljenje z živimi cepivi, kar
pomeni, da jim danes vbrizgavajo žive viruse, vzgojene iz kokošjih jajc. Zdi se,
da tudi to ni delovalo, saj je bilo treba zdaj cepivom dodajati tako imenovane
ojačevalce učinka, da bi se telo sploh odzvalo.
Vendar so ti aktivni ojačevalci sestavljeni iz aluminijevih in živosrebrovih
spojin, ki povzročajo alergije, in se uporabljajo v koncentracijah, ki so za
dojenčke in otroke 200-krat višje od mejnih vrednosti teh snovi za odrasle. Zdi
se, da tudi to še vedno nima zadostnega učinka, zato se opravijo do tri
cepljenja z isto učinkovino.
S tem povezane posledice, zlasti za rastoče telo, so dejansko predvidljive,
vendar jih v celoti zanikamo. Ker lahko MMS/klorni dioksid varno uniči vse
znane viruse, je smiselnost cepljenja popolnoma vprašljiva. Ali morajo biti vsi
zdravi otroci cepljeni proti vsem znanim patogenom kljub statistično majhni
verjetnosti? Ali je dovolj, če se z MMS zdravi le nekaj bolnikov?

Kritična vprašanja o cepljenju:
Zakaj so nasprotniki cepljenja ali zavračalci cepljenja izobčeni in označeni
za nevarne? Če bi cepljenje res delovalo, kako lahko necepljeni ogrožajo
cepljene?
Zakaj mi ne pokažejo navodila za uporabo za cepljenje?
Zakaj zdravniki v prihodnosti ne bi smeli več videti tega navodila za
uporabo?
Zakaj so bili med zadnjimi izbruhi ošpic skoraj vsi bolni otroci pravilno
cepljeni s trojnim cepivom?
Zakaj je Obama sprejel zakon, ki vse proizvajalce cepiv ščiti pred kakršno
koli odgovornostjo?
Zakaj se cepiva v telo prenesejo na način, ki je za te viruse netipičen (z
vbrizgavanjem)?
Zakaj se dojenčki sploh cepijo pred drugim letom starosti? Njihov lastni
imunski sistem, ki bi se iz cepljenja lahko kaj naučil, se v tem času še ni
oblikoval!
Zakaj sploh cepimo otroke, mlajše od dveh let, če njihova krvnomožganska pregrada še ni vzpostavljena in lahko težke kovine neposredno
dosežejo možgane?
Zakaj je bilo več deset tisoč vojakov prisilno cepljenih z zdravilom skvalen
in danes trpijo za sindromom zalivske vojne?
Zakaj država v ZRN trenutno usposablja toliko svetovalcev za cepljenje?
Zakaj so prva cepiva Billa Gatesa skrivaj vsebovala hormone, zaradi katerih
so afriške ženske postale neplodne?
Zakaj želi Bill Gates cepiti tretji svet proti malariji? Na voljo je poceni in
stoodstotno učinkovito zdravljenje z MMS, mar ne?
Dejstva:
- Knjiga Ne cepimo! , Michael Leitner
- Video Ne cepimo! , Michael Leitner

2.10 Seznam bolezni z uspehi MMS
To je nepopoln seznam uspešnih notranjih in zunanjih zdravljenj z MMS,
CDS, CDSplus, klorovim dioksidom in DMSO. Izkazalo se je, da je večina
epidemičnih civilizacijskih bolezni, ki se širijo, verjetno posledica okužb,
pomanjkljivosti in zastrupitev.
Pomoč/HIV
Akne
aktinična keratoza
Alergije
Alergijska bronhialna aspergiloza
Alzheimerjeva bolezen
Amiotroﬁčna lateralna skleroza ALS
Amébna dizenterija
Angina pektoris
ankilozirajoči spondilitis
Anemija
Antraks
Aphthae
Apopleksija
Artritis
Osteoartritis
Astma
Atheroma
Avtizem
Bolezni oči in motnje vida
Avtoimunske bolezni
Okužbe s trakuljami
Bazalnocelični karcinom
Bolezni trebušne slinavke
Rak trebušne slinavke
Bazinova bolezen
Bartoneloza
beta talasemija minor
Bipolarne motnje
Okužbe mehurja
Krvna goba

Modrice
Hipertenzija
Lymska borelioza
Bronhitis
Rak dojk
Mastitis
Kandidamikoza
Okužba z virusom Chikungunya
Sindrom kronične medenične bolečine CPPS
Kronična depresija
Kronična debelost
Sindrom kronične utrujenosti
Kronična bolezen ledvic
Kronična limfocitna levkemija
Cervikalni sindrom
ulcerozni kolitis
Okužbe CORONA/COVID-19
Cushingov sindrom
Dakriocistitis
Rak debelega črevesa in danke
Driska
Mrzlica denga
Sladkorna bolezen tipa I in II
Divertikulitis
Plantarne bradavice
Motnje krvnega obtoka
Ekcem
Bolezen virusa Eppstein-Barr
Prehlad
eritem nodosum
Fibromialgija
Vročina
Vre
Rak materničnega vratu
Bolečine/vnetje sklepov
Rumena mrzlica
Giardia lamblia
Podagra
Gonoreja

Gripa
Skodle
Izguba sluha
Izpadanje las
Hemoroidi
Bolečine v grlu
UTI
Kožni izpuščaj
Glivice na koži
Kožni rak
Okužbe s kvasovkami
Heliobacter
Hepatitis A, B, C
Herpes labialis, genitalis
herpes zoster
Palpitacije
Srčne aritmije
Vnetna bolezen srca
Seneni nahod
Človeški papiloma virusi (HPV)
Meningitis
Hipertiroidizem
Sciatica
Idiopatska dilatirana kardiomiopatija
Intersticijski cistitis
Ugrizi žuželk
Karies
Sindrom karpalnega kanala
Katarakta
Vnetje čeljusti
Bolečine v kosteh
Rak na kosteh
Laringitis
Bolečine v kolenih
Konjunktivitis
Kondilom
Glavobol
Krčne žile
Različni raki

Zastrupitev s hrano
Paraliza
Leišmanioza
Lepra
Levkemija
Levkocitoza
Leukitoza
Pljučnica
Pljučni rak
lupus eritematozus
Limfomi
Lymska borelioza
Želodčni ulkus
Okužba prebavil
Malarija
Tonsilitis
Megaezofagus
Melanom
Meningitis
Metastaze v kosteh
Metastatski karcinom dojke
Migrena
Crohnova bolezen
Cushingova bolezen
Morgellons
Okužba z MRSA
Dupuytrenova bolezen
Ugriz komarja
Utrujenost
multipli mielom
Multipla skleroza (MS)
Mišični revmatizem
Mišična napetost
Bolečine v mišicah
Mišični napor
Mišična napetost
miastenija gravis
Miokardni infarkt
Bolezni zaradi mikoplazme

Miom
Gliva na nohtih
Bolezni nohtov
Težave z brazgotinami
Zamašenost nosu
Sinusitis
Koprivnica
Nevrodermitis
Nevropatija
Bolezen ledvic
Ledvični kamni
odpoved ledvic
Nefritis
Okužba z norovirusom
Edem
Odprta noga
Vnetje ušes
Bolezni požiralnika
Osteopenija
Osteoporoza
Osteosarkom
Cista jajčnika
Periodontalni
Okužba s paraziti
Parkinsonova bolezen
Parvovirus
bolezen poljubljanja
Izberite
mikoza sinusov
Glivične bolezni
Alergija na cvetni prah
Poliartritis
Prostatitis
Luskavica
Vročina Q
Sindrom nemirnih nog
Razdražljiv mehur
Sindrom razdražljivega črevesja (IBS)
Retinoblastom

Revmatična bolečina
Rubeola
Ruhr
Sarkoidoza
Škrlatinka
Bolezni ščitnice
Bursitis
Zastrupitev s težkimi kovinami
Skolioza
Luskavica
Prašičja gripa
Sepsa
Šigeloza (dizenterija)
Srpastocelična anemija
Sinusitis
Zgaga
Alergija na sonce
Drobtine v ustih
genitalna mrzlica
Spinalna stenoza
Napetostni glavobol
ankilozirajoči spondilitis
Paraliza glasilk
Frontalni sinusitis
Frontalni sinusitis
Siﬁlis
Tuberkuloza (TBC)
Tetanus
Trombocitopenija
Tinitus
Tonsilitis
Trigeminalna nevralgija
Tumorji
Tifus
Prekomerna telesna teža
Nezdružljivosti
kožne opekline
opekline na koži
Zastrupitve

Atrijska ﬁbrilacija
Bradavice
Plenični izpuščaj
Ošpice
Motnje celjenja ran
Krvavitev dlesni
Vnetja dlesni
Vnetje zobne korenine
Ugriz klopa
Ciroza
Ciste
Cistična ﬁbroza
Ta seznam ni niti tehnično pravilen niti popoln. Vendar pa kaže, da je večina
bolezni posledica mikrobov ali zastrupitev. Klorov dioksid lahko varno rešuje
oboje. Na prvi pogled bi radi podvomili, da bi moralo biti zdravilo tako
vsestransko. Toda MMS dejansko le očisti telesno vodo in večina bolezni
izgine.
Če imate eno od zgoraj navedenih bolezni, ne trdim, da bo MMS pri vas
deloval stoodstotno. Za to bi bile potrebne številne dvojno slepe študije, ki bi
temeljile na dokazih, v vsakem posameznem primeru. Poleg tega so razlogi za
razvoj bolezni pogosto zelo raznoliki in individualni. To, kar enemu zelo
pomaga, drugemu pomaga le malo, tretjemu pa sploh ne. Več o tem na
drugem mestu.
Vendar pa obstaja veliko posameznih poročil ali povzetkov poročil o
izkušnjah, ki lahko dajejo vsaj upanje. Vsakdo bi moral biti vsaj seznanjen s
temi izkušnjami. Ne glede na to, ali se nato odločite za takšno samozdravljenje
z MMS ali proti njemu, se vsakdo odloča v skladu s svojo lastno
odgovornostjo.
Zaključek: Tudi na klinikah po vsem svetu obstajajo številna dokazana in
uspešna zdravljenja z MMS/klorovim dioksidom. Vendar je z dokazi podprtih
dvojno slepih študij malo, med drugim tudi zato, ker bi lahko vsakdo po okusu
in vonju takoj ločil raztopino klor dioksida od neučinkovite primerjalne
raztopine.
Dejstva:
- Klinika Seegarten Švica

- študija o malariji
- Knjiga Priročnik MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Knjiga MMS klinično preizkušena

2.11 CDS in pandemija Corona
Ozadje krize
Leto 2020 se je začelo s slabimi novicami iz Kitajske. Tam so ljudje na ulicah
umirali kot muhe. Domnevno je mutirani patogen prešel z netopirja na
tedenskem trgu za živali v Wuhanu na ljudi. Nato se je vse zgodilo zelo hitro
in nenadoma smo imeli svetovno pandemijo s precejšnjimi omejitvami v
vsakdanjem življenju. Pri tem nas ne zanima politično ozadje, temveč
zdravstveni vidik.
Veliko bolnikov je umrlo zaradi respiratornega sindroma. Pri tem so v središču
pozornosti pljuča in verjetno je bil moten sprejem kisika v alveolah. Proti
koncu leta 2020 je bil moj položaj naslednji: V številnih državah v Evropi in
zlasti v Nemčiji smo imeli medijsko pandemijo in ne zdravstvene pandemije.
Vsi mediji so poročali o vedno večjem številu okuženih in smrtnih žrtev.
Hkrati pa uporabljeni test PCR - po besedah izumitelja - nikakor ne more
odkriti okužbe, bolezni ali tveganja okužbe.
Število vseh smrti v letu 2020 v Nemčiji prav tako statistično ni bilo večje kot
v prejšnjih letih. To je veljalo tudi za številne druge evropske države. Številni
strokovnjaki so protestirali, vendar niso bili uslišani. Trmasto so nadaljevali s
programom zapiranja, tako da so mnogi to pandemijo imenovali plandemija. V
prvem valu so bile bolnišnice in urgence popolnoma prazne. Zato na poti ni
mogel biti nevaren virus. Nekateri so jo primerjali z navadno gripo z zapleti.
Iz držav Južne Amerike, kot sta Mehika in Bolivija, pa sem prejel povsem
drugačna poročila. Tu naj bi dejansko umrlo več deset tisoč ljudi, med njimi na
tisoče zdravnikov. Celo profesionalna zaščita ust jima očitno ni prinesla nič
dobrega. Jasno je, da je moral biti vzrok drugje. Ali je šlo za drugo različico
virusa Corona, drugo biološko ali kemično orožje ali celo za posledico sevanja,
za zdaj še ne morem z gotovostjo trditi.
Najnovejši standard mobilne telefonije 5G lahko oddaja tudi v območju 60
GHz - frekvenca, pri kateri je znano, da je absorpcija kisika v alveolah močno
oslabljena. V vsakem primeru je bila večina bolnikov v nevarnosti, da se zaduši
zaradi pomanjkanja kisika. Tu so se nekateri zdravniki spomnili številnih
predavanj o MMS, ki jih je imel Andreas Kalcker v večini južnoameriških
držav. Obrnili so se nanj in potrdil jim je, da bi lahko sistem CDS pomagal in
zagotovo ne bi škodoval bolnikom.

MMS se je začel uporabljati šele, ko so nekateri zdravniki, politiki in generali
sami resno zboleli in vsi ozdraveli z oralnim jemanjem raztopin klorovega
dioksida. V Boliviji je bil celo v naglici sprejet zakon, ki je izrecno dovoljeval
uporabo klor dioksida pri zdravljenju bolnikov z zdravilom Covid 19.
Univerze so začele proizvajati klor dioksid v velikih količinah in ga razširjati
med prebivalstvom. S 160 smrtnih primerov na dan se je število sčasoma
zmanjšalo na samo šest na dan. Z Andreasom Kalckerjem so se nato
pogovarjali na skoraj vseh televizijskih postajah v teh državah. Argentinska
televizijska voditeljica Viviana Canosa je ob koncu oddaje popila raztopino
klor dioksida in o tem dejala: "Ne priporočam, ampak vam pokažem, kaj
počnem. «
Več kot 4.000 zdravnikov iz 20 držav je ustanovilo mednarodno združenje
www. COMUSAV.com, saj so vsi uspešno uporabljali raztopino
CDS/klorovega dioksida pri več kot 150.000 bolnikih s COVID-19! V samo
štirih dneh so dosegli skoraj stoodstotno ozdravitev teh bolnikov - in to brez
stranskih učinkov! Za kaj potrebujete cepljenje po vsem svetu, če lahko
uspešno zdravite bolnike?
Moja ugotovitev: to pandemijo sta sprožila vsaj dva različna dejavnika. Eden
od njih je življenjsko nevaren do smrtno nevaren. Na koncu ni pomembno, ali
je bolezen nalezljiva ali jo je sprožilo širjenje bojnih sredstev ali sevanja.
Nevarnost lahko preventivno in akutno preprečite s klor dioksidom in varno
preživite ta napad.
Zato vsem, ki to berejo, svetujem, da si od zdaj naprej ustvarijo zadostne
zaloge klasičnih MMS in CDS/CDSplus. Ko se bodo blokade znova začele,
bodo storitve dostave paketov preobremenjene ali pa se bodo v nekaterih
državah preprosto ustavile, kot se je to zgodilo v prvem valu. Zagotovite si
zaloge že zdaj!
Ali klor dioksid res deluje na viruse korone?
Ne glede na to, ali verjamete v MMS/klorni dioksid ali ne, je tu nekaj načinov
uporabe, s katerimi lahko vsak - tudi najodločnejši kritik MMS - zaščiti sebe in
svojo družino. Da lahko klorov dioksid varno uniči viruse korone pri zelo
nizki koncentraciji 40 ppm (posodobitev: ne 3 ppm) (delcev na milijon), je
dokazala kitajska študija. Študija z naslovom Study on the resistance of severe acute

respiratory syndrome-associated coronavirus je bila izvedena junija 2005 in je
vključevala le vse do takrat znane korona viruse. Da, študija je le dokazala, da
lahko klor dioksid tudi v majhnih količinah in vitro odstrani viruse v krvi,
urinu in blatu. Ti uspehi so bili in vitro, zunaj telesa! Kljub temu pa
znanstveno gledano obstaja tudi veliko upravičeno upanje, da bi lahko
pomagal tudi in vivo, torej znotraj telesa. Vsekakor se zdi, da je klor dioksid
zelo dobro razkužilo proti virusom Corona. Povezava do študije je na spletni
strani www.mms-seminar.com.
Načeloma lahko MMS/klor dioksid, kot je opisan v tej knjigi, uporabljate za
razkuževanje na številnih področjih vsakdanjega življenja. V nadaljevanju je
navedenih nekaj primerov. Podrobne aplikacije so podrobno razložene v
ustreznih poglavjih te knjige.
razkuževanje živil
V nekaterih državah se klorov dioksid uporablja za sterilizacijo sadja,
zelenjave, mesa in rib. Čisto kuhinjsko korito na primer napolnite s hladno
vodo, aktivirajte približno 10 kapljic MMS za 45 sekund in jih dodajte vodi.
Sedaj hrano potopite za eno do dve minuti vanjo. Zdaj je popolnoma
razkužena in če je bil na zelenjavi še glifosat (ki se pogosto škropi tik pred
žetvijo), je tudi ta oksidiran. Majhen prijeten stranski učinek: glave solate in
kumare zdaj v hladilniku zdržijo več kot 10 dni in so še vedno sveže pridelane
hrustljave.
Razkuževanje predmetov in površin
V ta namen se lahko kot razkužila uporabljajo tako MMS kot CDS, CDL,
CDSplus. Morebitno predoziranje je neškodljivo. Tako na primer 20
aktiviranih kapljic MMS na liter hladne vode. Predmete obrišite z raztopino
klorovega dioksida in počakajte približno 30 sekund, da reagira.
Razkuževanje avtomobilov in prostorov
To je mogoče le s klasičnim MMS in ne s CDS, CDL ali CDSplus kot
razkužilom! Pomembno: V prostorih ali na primer v avtomobilu se med
zaplinjevanjem ne sme nahajati noben človek ali žival! Po tem dobro
prezračite! Pri tem se obe snovi zmešata (približno 20 do 30 kapljic vsake od
njiju) in se ne dodaja voda, zato stalno nastaja plinasti klor dioksid, ki se
razporedi po zaprtem prostoru in že v majhnih koncentracijah razkuži vse.
Razkuževanje perila, pralnega in sušilnega stroja

Običajno morata detergent in temperatura zadostovati za uničenje številnih
mikrobov. Če želite biti še vedno prepričani, vzemite na primer 6 aktiviranih
kapljic MMS z vodo in mešanico vlijte v zadnji cikel izpiranja. Pri sušilniku
pomočite krpo v majhno količino te raztopine, jo vrzite v prazen sušilni stroj
in jo poganjajte. S tem razkužite vse zračne kanale naprave. Po tem aparati
spet dišijo nevtralno in kot novi.
Razkuževanje rok
Za varnost priporočamo vsaj 30 ppm. S takšno vodno raztopino klor dioksida
si lahko umivate roke. To najbolje storite s stekleničko s črpalko: razpršite
nekaj curkov v roke in jih vtrite.
Razkuževanje obraza
Isto razpršilo lahko razpršite na obraz z zaprtimi očmi in ga podrgnite.
razkuževanje oči
Kitajski zdravnik je dejal, da je ves čas nosil ščitnik za usta, a se je kljub temu
okužil. Domneva se, da se je okužil z očmi. Tu lahko pripravite zelo šibko
raztopino CDS - prosimo, ne raztopino MMS zaradi ostanka kisline v
raztopini. Vzemite na primer1 do 2 ml CDS na 10 do 20 ml stekleničko s
pipeto. V vsako oko kapnite 1 do 2 kapljici in počakajte 1 do 2 minuti. Ne gori
zaradi klor dioksida, temveč zato, ker raztopina ne vsebuje soli. Tudi običajna
voda iz pipe opeče oko, na primer pri prhanju.
razkuževanje ust in grla
Vsakdo, ki je bil v stiku z drugimi potencialno okuženimi osebami ali je bil dlje
časa v istem prostoru, si mora izprati usta in grlo.
Razkuževanje zraka, dihalnih poti in bronhijev
Globlje dihalne poti so bronhi in pljuča. Tudi v tem primeru uporabite
raztopino z razpršilno glavo s črpalko in razpršite meglico v zrak. Zdaj
vdihnite to meglico. To lahko ponovite 3 do 5 krat.
notranje čiščenje telesa
Do te točke lahko vsak skeptik MMS še vedno sledi, ne da bi se moral
odpovedati svojemu stališču. Kaj pa, če je patogen enkrat v telesu in ni na
voljo ustreznih zdravil ali cepiv? Tudi če so ta zdravila in cepiva, razvita čez
noč, na voljo, kako varna so brez sicer dolgotrajnih testov? Zato je lahko za
vsakega posameznika smiselna samousmerjena samoterapija po Jimu

Humbleu. O tem se mora odločiti vsak sam. Da pri tem ne bi naredili nič
narobe in si ne bi škodovali, je treba to brezplačno e-knjigo v celoti prebrati.
Razkuževanje mask
Ni vam treba vedno prati maske iz blaga, kar je zelo drago. Razkuževanje s
klorovim dioksidom je veliko hitrejše. V majhno stekleno posodico vmešajte
po 4 do 5 kapljic in ne dodajte vode. Nato poleg te sklede položite maske in
vse skupaj pokrijte z večjo skledo za solato. Po približno 10 minutah je maska
stoodstotno razkužena s plinom.
Dejstva:
Povezava do študije
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirusclo2.pdf

3 uspehi MMS pri živalih
Aplikacije MMS za ljudi so običajno prenosljive na živali, razen nekaterih
posebnosti. Mnogi zainteresirani ljudje so iz obupa dajali MMS svojim živalim
v že brezupnih primerih (veterinar jih je opustil). Ko so presenečeni videli,
kako dobro deluje, so se pogosto odločili, da ga bodo uporabljali tudi sami.
Ker že nekaj časa nisem imela hišnih ljubljenčkov, sem za strokovni nasvet o
tej temi zaprosila Steﬀi Rein. Je ustanoviteljica in skrbnica skupine MMS za
živali na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/)
ter ponuja energijsko komunikacijo z živalmi in druge alternativne metode
zdravljenja za živali (http://www.energetik-sr.de). Tukaj je povzetek njenih
izkušenj in priporočil.
Pomembna opozorila za odgovorno uporabo MMS in CDS
Nikoli ne zamenjujte MMS in CDS, CDS se odmerja veliko višje. Niti
aktiviranega MMS niti njihovih posameznih sestavin ne smete nikoli dajati
čistih, ker lahko korodirajo (vsebnost kisline), zato jih vedno razredčite z vodo!
CDS je po drugi strani pH-nevtralna raztopina, vendar je prav tako razredčena
z vodo. Tako razredčeno raztopino pogosto natočimo v brizgo brez kanile in
jo dajemo živalim peroralno.
MMS in CDS ne spadata v krmo!
Če žival ne sprejema čiste vodne raztopine klorovega dioksida, jo lahko
zmešate z mesno juho ali smetano. Vedno najprej ustavite aktivacijo klasičnega
MMS z dodatkom vode in ga nato dodajte eni od teh tekočin. Steﬀi ponovno
razredči CDS z nekaj vode.
Potrebna količina vode
Priporoča, da živalim iz 1 kapljice aktiviranega MMS dodate vsaj 10 ml vode,
bolje več. Čim večje je število kapljic, tem več vode je treba dodati. Po njenih
izkušnjah ljudje in veliki psi običajno ne potrebujejo več kot 2 kapljici MMS ali
največ 4 ml CDS v enem odmerku. Pri sistemu CDS je to odvisno od
proizvajalca. Pri nestabiliziranem CDS potrebujemo na primer za 4 kapljice le
1 ml vode, pri stabiliziranem CDSplus pa zaradi okusa potrebujemo za te 4
kapljice vsaj 2 ml vode.
Priporočeno odmerjanje
Vedno začnemo z najmanjšo količino in jo nato počasi povečujemo. Kako
dolgo je treba dajati MMS/CDS, je odvisno od bolezni in splošnega stanja
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živali. Mladim in zdravim živalim ga nikoli ne dajemo dlje kot en do dva tedna.
Tako lahko tudi obrambni sistem prispeva svoj delež. Če je zaradi rakave
bolezni ipd. treba jemati zdravilo dlje časa, priporoča, da se po približno treh
tednih naredi premor, da se telo oskrbi z antioksidanti, nato pa se ponovno
začne z najmanjšo količino MMS ali CDS. Običajno zadoščajo dve do tri
dajanja MMS na dan, saj lahko MMS v naslednjih urah v živalskih želodcih
povzroči tudi do sedemkratno količino plina.

3.1 Protokoli za male živali
Za majhne živali, kot so kunci, morski prašički, ptice, hrčki itd., Steﬀi Rein
priporoča uporabo CDS. Odvisno od velikosti živali so v hudih primerih zelo
učinkovite ½ do 4 kapljice in približno 3 do 5-krat na dan v obdobju enega do
treh tednov. V nasprotnem primeru zadostujejo enaki enkratni odmerki
dvakrat na dan v obdobju enega do dveh tednov.

3.2 Protokoli za mačke in male pse
Mačke
Na podlagi lastnih izkušenj z ataksijo in drugimi nalezljivimi boleznimi pri
mačkah je razvila svoj protokol za mačke. Odmerki njenega protokola CDS za
mačke ustrezajo tudi vsem rakavim obolenjem. Od klasičnega MMS za mačke
zadostuje ¼ kapljice, ki se pripravi na naslednji način: aktivirajte 1 kapljico in
po 45 sekundah čakanja dodajte približno 20 ml vode. Iz te raztopine nato z
brizgalko natočite 5 ml, ki jih lahko daste v enkratnem odmerku. Preostanek se
preprosto ne uporabi za žival.
Za manjše bolečine
Dajte 3 odmerke na dan. Prva dva odmerka začnite s po 4 kapljicami CDS
(3.000 ppm ali 0,3 odstotka). Od tretjega odmerka dalje povečujte odmerke po
kapljicah do največ 12 kapljic. Lahko daste 3 posamezne odmerke zjutraj,
opoldne in zvečer ali pa uporabite intenzivni protokol in te 3 odmerke daste v
razmaku ene ure (podobno kot pri intenzivnem protokolu Dr. Andreasa
Kalckerja). Tako bi lahko učinkoviteje izkoristili dan in na primer zjutraj dali
homeopatska zdravila, zvečer pa uporabili intenzivni protokol in krmi dodali
absorberje. Kot absorberje uporabljamo zdravilno zemljo, zeolit ali bentonit,
vsakega približno ½ čajne žličke v krmi.

za nalezljive bolezni in bolezni, ki ogrožajo življenje, kot je rak.
Prve tri dni začnite s 5 do 7 odmerki na dan. Prva dva odmerka začnite s 4
kapljicami CDS, od tretjega odmerka pa odmerek vsakič povečajte za 1
kapljico, tako da je največji odmerek 20 kapljic. Od četrtega dne naprej se
teden dni trikrat na dan. Nato še en teden dvakrat na dan odmerjajte največji
odmerek.
Protokoli so dobro vodilo, vendar je praksa pokazala, da so najboljši rezultati,
če jih prilagodimo posamezni živali.
Pri boleznih, kot je parvoviroza, ki se kažejo z močno drisko, ne smemo takoj
uporabiti MMS ali CDS, temveč moramo dati zdravilno oglje. Šele ko driska
izgine, lahko damo MMS in CDS, vendar s časovnim zamikom in ponovno z
enim od zgornjih absorbentov v krmi.

3.3 Protokoli za srednje velike in velike pse
Posamezne odmerke CDS lahko povečate z 1 ml na 4 ml, pri MMS pa s ½
kapljice na največ 2 kapljici. Pri nalezljivih boleznih, "sredozemskih boleznih"
(na primer leišmaniozi), raku in presnovnih boleznih Steﬀi Rein priporoča
dajanje MMS ali CDS dva- do trikrat na dan tri tedne. Tudi tukaj je treba
upoštevati dejstvo, da je v telesu veliko toksinov, zato prosimo, da tudi tukaj s
hrano vedno dajete absorber.

3.4 Protokoli za konje
Steﬀi tudi sama rada uporablja CDS pri konjih. Začne s 4 ml na odmerek, nato
pa lahko odmerek poveča na 10 do 20 ml, odvisno od velikosti konja. Klasični
MMS je treba povečati s 5 na največ 20 do 30 kapljic. Od najmanjše količine (4
ml CDS in 5 kapljic MMS) uporabite vsaj 250 ml vode. Pri večjih odmerkih
MMS je koristno dodati 1 do 2 kapljici DMSO. S tem lahko preprečite
nastajanje kloratov (glejte poglavje DMSO). Tudi v tem primeru ni tako
pomembno, kako visoko je treba povečati odmerek, temveč kako pogosto in
kako dolgo dajemo MMS ali CDS ter kaj drugega lahko storimo za žival. Ker
konji ne morejo bruhati, tu ne smemo niti tvegati, da bi prišli do meje slabosti.
Na podlagi lastnih izkušenj in poročil iz skupine MMS-žival na Facebooku
lahko pove, da je mogoče hude bolezni, kot so rak kopita, laminitis in njegove
posledice, presnovne bolezni, alergije, nalezljive bolezni itd., zelo uspešno
zdraviti z že omenjenim postopkom (daj tri tedne, dva do trikrat na dan, nato
naredi dva do tri tedne premora in nato spet daj tri tedne, spet začenši z
najmanjšo količino). Enemu konju, ki ga je zdravila zaradi borelioze, je dajala
MMS le en teden, in sicer s 5 na 20 kapljic. Po odmerkih MMS je bilo opaziti
znatno izboljšanje.
Čeprav je Steﬀi velika ljubiteljica MMS, nikoli ne zdravi izolirano z enim
zdravilom ali metodo, ampak vedno celostno. Le tako lahko zagotovimo, da
ne bodo popustili le očitni simptomi, temveč da bomo našli in odpravili tudi
dejanske vzroke.

3.5 Protokoli za prežvekovalce

Prežvekovalci ne smejo dobivati MMS ali CDS peroralno, ker še vedno ni
povsem razjasnjeno, v kolikšni meri lahko pride do motenj v črevesni ﬂori
predželodca. Prav tako ni jasno, ali lahko sploh dosežemo kakršen koli učinek,
saj se plin z ruminacijo spet vrne tja, kamor je prišel, ali pa ga lahko celo
vdihnemo. Zdravljenje ovc, koz in goveda je zato trenutno še vedno v rokah
strokovnjakov, ki že imajo dovolj izkušenj s klistirji in infuzijami. Vnetja
vimena pa lahko zdravimo sami, tako da aktiviramo 10 kapljic MMS, ga
napolnimo z 200 ml vode in s to raztopino, na primer v brizgalki brez igle,
izpiramo mlečne kanale v seskih.
Zdravljenje ran
Na mestih, kjer se žival lahko liže, mešanico vedno pripravite tako, kot da bi jo
dajali v notranjost. V nasprotnem primeru lahko zmešate 10 do 20 kapljic
MMS v 100 do 200 ml vode. Če mešanice ne more razpršiti, najraje uporabi
papirnati robček, ki ga namoči v raztopino in nekaj minut drži na mestu, ki ga
je treba obdelati. Po njenem mnenju CDS ni tako dober za zunanje
zdravljenje, ker prehitro izhlapeva.
Kaj storiti, če živali ne morete dati MMS ali CDS in jo jemljete v smetani
ali mesni juhi?
Potem lahko tu izjemoma damo v vodo samo raztopino natrijevega klorita
NaCIO2, ki se ob pitju aktivira s klorovodikovo kislino v želodcu in nastane
želeni plinasti klor dioksid. Vendar je to zapoznela oblika nastajanja klorovega
dioksida in ni neposredno primerljiva z aktiviranim MMS. Pri tem priporočajo
1 do 5 kapljic na 250 do 500 ml vode ali 6 do 10 kapljic na 1 liter vode.
Pogoste napake pri ravnanju z MMS in CDS pri živalih
Če dodamo premalo vode, se lahko zgodi, da bodo živali zaradi okusa v
prihodnosti zavrnile MMS. Če je odmerek prevelik in se pojavi driska ali
bruhanje, žival ne bo več želela sprejemati MMS, ker je s tem povezan. Če se
absorber ne doda in se žival še poslabša, se lahko zgodi, da se MMS v
prihodnosti zavrne. V nemščini: Bog ve, da živali niso neumne!
Čeprav Steﬀi Rein poleg energijskega zdravljenja dejansko raje uporablja druga
nežna zdravila in metode, kot so homeopatija, Schüsslerjeve soli in Bachovi
cvetovi, pogosto uporablja MMS/CDS. Z bioenergetskimi testnimi postopki
običajno preizkusi vsa možna zdravila posebej za posamezno žival. Pri tem so
testni postopki zelo dobro pokazali primernost in/ali koristnost MMS in CDS
za živali. Tako se je srečala tudi z njegovim subtilnim učinkom, ki se ga je
sčasoma naučila ceniti. Bolezni ali pritožbe naših živali so v veliki meri

povezane z lastnikom in njegovimi težavami. Včasih razrešitev konﬂikta pri
lastniku privede do ozdravitve bolezni pri živali. Zato Steﬀi lastnika in žival
pogosto obravnava kot eno celoto. Več o tem na njenem spletnem mestu
www.energetik-sr.de.
Vse več veterinarjev uporablja klor dioksid, ne da bi zaradi tega delali velik
hrup. Navsezadnje je pomembno reševati življenja in lajšati trpljenje. Tukaj je
nedavno poročilo veterinarja, ki je to objavil, imel težave z oblastmi in nato
pokazal moralni pogum.

3.6 Veterinar prepričan s klor dioksidom
Priznani hamburški veterinar Dirk Schrader zelo uspešno zdravi živali na
različne načine, tudi s klor dioksidom. Pod grožnjo kazni v višini 10.000 EUR
mu je bilo naloženo, da takoj preneha z obdelavo z raztopinami klorovega
dioksida. Nato je začel protinapad in vložil ugovor zoper to odločbo.
Zdravljenje s klorovim dioksidom je deloma uporabljal namesto manj
učinkovitih in dražjih antibiotikov, deloma pa tudi za živali, ki bi jih sicer
morali evtanazirati kot brezupne in neozdravljive. Schraderja so k dejavnosti
spodbudili predrzen pristop organa za zdravje in varstvo potrošnikov, njihova
strokovna ignoranca in nazadnje prepoved reševanja živali pred smrtjo. Pri
hamburškem državnem tožilstvu je vložil kazensko ovadbo zoper lokalne
oblasti zaradi običajne zlorabe pooblastil. Po njegovem mnenju lahko vsak
zdravnik v nujnih terapevtskih primerih uporabi vsa sredstva in metode, tudi
neodobrene.
Nekaj zanimivih odlomkov iz obrazložitve
"Zlasti za natrijev klorit/klor dioksid (MMS), vodikov peroksid in hipoklorit
(na primer MMS2) je bilo v imunoloških temeljnih raziskavah že pred desetletji
ugotovljeno (in delno "oplemeniteno" z Nobelovimi nagradami), da se
pojavljajo ali ﬁziološko proizvajajo tudi v človeških/živalskih celicah, na
primer v okviru vročinske reakcije pri okužbi, raku itd. Oksidativna sredstva
imajo odločilno prednost, da mikroorganizmi nanje ne morejo ustvariti
odpornosti, kar je za evolucijo prijetna previdnost. Obratno, človeške/živalske
celice naravno prenašajo določeno raven oksidativnih snovi, medtem ko se
mikroorganizmi ali drugi antigeni (tj. patogeni, ki povzročajo bolezni) uničijo
pri veliko nižjih koncentracijah. (…)«
Nadaljuj:
"Glede na to je sedanji čustveni in nepravični 'lov na čarovnice' proti
oksidacijskemu sredstvu, ki se široko uporablja že desetletja, dejansko
nerazumljiv. Upravno odločbo z grožnjo kazni, ki jo je treba izpodbijati, je
lahko povzročilo le izrazito pomanjkanje osnovnih znanstvenih informacij. «
Zdi se mi zelo zanimivo, da poleg zagrizenih veterinarjev, kot je Dirk
Schrader, tudi alternativno-medicinski in/ali energetsko delujoči terapevti za
živali uspešno uporabljajo MMS/klor dioksid. Že sam učinek se zdi prepričljiv!

Dejstva:
- Veterinar vložil kazensko ovadbo po prepovedi MMS

4. Vabljenje medijev s sporočili MMS
Do aprila 2014 je bilo v nemško govorečih državah veliko knjig o MMS in
približno od pol do milijona ljudi, ki so že slišali zanj ali ga že uporabljali.
Kljub temu je bila to bolj kot ne notranja informacija med notranjimi osebami.
To želimo spremeniti, zato smo podprli Leo Koehof iz založbe Jim Humble
Verlag pri organizaciji kongresa Spirit of Health 2014 v Hannovru.
Dogodek je bil zelo uspešen in obiskalo ga je več kot 1.000 obiskovalcev.
Nenadoma se je vzbudilo tudi zanimanje množičnih medijev, več televizijskih
postaj je prišlo na kongres in opravilo intervjuje. Prva poročila so vsebovala
opozorila o MMS, hkrati pa so udeležencem kongresa omogočila, da povedo
svoje mnenje. Eden od udeležencev je povedal, da se je njegov tumor v samo
treh mesecih jemanja MMS zmanjšal za 90 odstotkov (poročilo NDR).
To je povzročilo, da se je za MMS začela zanimati celotna Nemčija. In glej, glej
- v množičnih medijih (ARD Report, ARD Kontraste, RTL Mittagsmagazin,
RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online, NDR Visite, MDR,
HAZ, Bild-Zeitung) se je takoj zaostril ton proti MMS. Zanimivo je, da so
novinarji različnih televizijskih, spletnih in tiskanih medijev vedno uporabljali
iste fraze, neresnice, neutemeljene obtožbe in stare šale, da bi obsodili aktivne
govorce.
Ta neresnična poročila so bila verjetno eden od razlogov, da so ljudje za
(ne)besedo leta izbrali "lažnivi tisk". O tako imenovanih kakovostnih
novinarjih, ki bi neodvisno in odprto raziskovali, ni bilo več nobenega dvoma.
Šlo je za razdrtje pogodbe in odpis enega od drugega. Zato so tu posamezni
očitki postavljeni ob bok dejstvom, ki jih lahko vsakdo sam presodi o MMS.
Namesto na propagando se zanašamo na odprtost.
Dejstva:
- Zbirka grobih medijskih govorov proti MMS
- Kongres Duh zdravja 2014
- Kongres Duh zdravja 2015

4.1 Obtožba, da je MMS strupeno klorovo belilo
Če v Wikipediji poiščemo izraz klorovo belilo, nas zanimivo pripelje neposredno
do čistega klora in ne do članka o klorovem dioksidu, pa tudi ne do izhodne
snovi za MMS, natrijevega klorita. Toda laik ne more razločiti takšnih
subtilnosti!
Deﬁnicija: Po podatkih Univerze v Hamburgu se klorovo belilo, znano tudi
kot klorovo belilo ali Javellovo belilo, proizvaja z dodajanjem (elementarnega,
tj. čistega) klora razredčeni raztopini natrijevega hidroksida.
Vendar pa se v protokolih uporabe MMS nikakor ne uporablja klorovega
belila! Niti surovina natrijev klorit niti dejanska aktivna snov MMS,
klorov dioksid, po deﬁniciji nista klorova belila!
Poleg tega se raztopina natrijevega klorita ne vzame sama po sebi, temveč le
klor dioksid, ki nastane z aktivacijo s kislino. Klor dioksid pa se že več kot 100
let uporablja za sterilizacijo pitne vode, ki je naše najpomembnejše živilo, z
njim pa se že leta sterilizirajo sadje in zelenjava, pa tudi meso in ribe, kar
podaljšuje njihovo obstojnost (ZDA). Niti ni treba ponovno ﬁltrirati ali
umivati s hrane. V obratih za predelavo živil, na primer mlečnih izdelkov, piva
in vina, se cevi med posameznimi proizvodnimi serijami sterilizirajo in očistijo.
Zato ne škoduje naši hrani ter ljudem in živalim, ki jo uživajo. Nestrupenost
raztopin klorovega dioksida pri peroralnem jemanju so dovolj dokazale
mednarodno priznane študije SZO in EPA (glej spodaj). Že Paracelsus je trdil,
da odmerek naredi strup. Primerjava strupenosti jasno kaže, da je klor dioksid
dejansko bistveno manj strupen od nikotina, kave in aspirina.
Dejstva:
- Uni Hamburg, opredelitev klorovega belila
- Vnos v Wikipedijo o klor dioksidu
- Vnos v Wikipedijo o natrijevem kloritu
- Vnos o kloru v Wikipediji
- Toksičnost klorovega dioksida
Vnos v Wikipedijo o klor dioksidu
"Višji organizmi so relativno neobčutljivi na zaužitje klorovega dioksida
z zaužitjem. V študiji na ljudeh na primer pri desetih zdravih moških po

enkratnem zaužitju 24 mg klorovega dioksida v enem litru ali 2,5 mg klorita v
500 ml vode niso ugotovili nobenih negativnih sprememb. To je desetkrat
oziroma stokrat več od najvišjih vrednosti za čiščenje pitne vode v Nemčiji, ki
znašajo 0,2 mg na liter pitne vode. «
Dejstva:
- Vnos v Wikipedijo o klor dioksidu
Študija SZO o oralnem vnosu klor dioksida
Obstaja študija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) iz let 1982/1984 o
oralnem zaužitju vodne raztopine klorovega dioksida na desetih moških z
različnimi protokoli in odmerki za dvanajst tednov, kar je trikrat dlje kot
protokol MMS-1000 Jima Humblea. Spremljali so krvni tlak, frekvenco
dihanja, pulz in temperaturo v ustih, opravili EKG ter obsežne analize krvi in
urina.
Rezultat: Izmerjeni niso bili nobeni pomembni neželeni učinki!
Dejstva:
- Študija SZO o oralnem vnosu klor dioksida
Študije EPA o oralnem vnosu klor dioksida
Tudi ameriška Agencija za varstvo okolja (EPA) je naročila številne študije na
ljudeh in živalih o posledicah oralnega zaužitja vodnih raztopin klorovega
dioksida ali pa jih je povzela iz literature.
Rezultat: Tudi stokratna koncentracija ClO2, ki je zakonsko dovoljena v naši
pitni vodi, ni imela negativnih učinkov na ljudi in živali.
Dejstva:
- Študije EPA o oralnem vnosu klor dioksida
Zaključek: Kdo kot domnevni zaščitnik ljudi ali kritični novinar še vedno
imenuje MMS, natrijev klorit ali klorov dioksid "strupeno klorovo belilo",
namerno laže in ne upošteva razpoložljivih mednarodnih študij o
nestrupenosti klorovega dioksida pri oralnem zaužitju!
Niti MMS, niti izhodna snov natrijev klorit, niti dejanska aktivna snov klor
dioksid niso klorova belila! S to zahrbtno in namerno zmedo bi radi zavajali
novince in laike, da se dejansko zdravijo z nevarnim klorovim belilom namesto
z nestrupenim klorovim dioksidom, da bi nato za nastalo škodo krivili
skupnost MMS!

S tem je bilo izpolnjeno kaznivo dejanje naklepnega poskusa telesne
poškodbe!

4.2 Trditev o neučinkovitosti MMS
V vseh kemijskih učbenikih piše, da je klor dioksid najboljši uničevalec virusov
in bakterij na svetu. Zakaj nekaj, za kar je znano, da zanesljivo uniči vse
bolezenske mikrobe zunaj telesa, v skladu s prvotnim razmišljanjem Jima
Humblea tega ne bi storilo tudi v telesu? Več deset tisoč pozitivnih povratnih
informacij, ki so jih posredovali tudi zdravniki z licenco, kaže povsem
drugačno sliko. Navedene so le trditve o neučinkovitosti, vendar ni trdnih
dokazov.

4.2.1 Študija o malariji v Ugandi
Konec leta 2012 so tri neodvisne mednarodne ekipe kamer dokumentirale
študijo malarije na postaji Rdečega križa v Ugandi. V štirih dneh so pregledali
781 ljudi, od katerih jih je bilo 154 okuženih z malarijo. Okužba je bila najprej
ugotovljena s konvencionalnim hitrim testom za malarijo, nato pa je bil vsak
pozitiven sumljiv primer jasno potrjen s krvnimi preiskavami pod
mikroskopom.
Pri nekaterih je prišlo celo do dvojne okužbe z dvema od skupno petih
možnih povzročiteljev malarije. Vsi odrasli so prejeli enkratni odmerek 18
aktiviranih kapljic, vsi otroci pa 9 aktiviranih kapljic MMS za pitje. Po 24 urah
je bilo od 154 dokazanih bolnikov z malarijo pozitivnih le enajst. Vsi drugi so
bili brez simptomov in simptomov. Enajst tistih, ki so bili še vedno okuženi, je
navedlo, da niso popili vsega ali da so kmalu po zaužitju bruhali.
Pod nadzorom so prejeli drugi odmerek enake količine in naslednji dan so bili
vsi brez malarije. Vendar je bila ta dobro dokumentirana študija o malariji v
televizijskem prispevku postavljena pod vprašaj. Trdili so, da ni nobenega
dokaza, da MMS v 24 urah pozdravi malarijo, saj tega ni potrdil noben
zdravnik. To trditev je mogoče popolnoma ovreči s podpisi in fotograﬁjami.
Po drugi strani pa je bilo v televizijskem prispevku priznano, da so bili vsi
bolniki z malarijo po jemanju MMS dejansko brez simptomov. Kako naj bi se
to zgodilo? Do danes ortodoksna medicina bolnikom z malarijo ne omogoča,
da bi v tako kratkem času ostali brez simptomov.

4.2.2 Klinična uporaba dioksiklora

Dioksiklor je sredstvo, ki uničuje glivice, bakterije in viruse z delovanjem
atomskega kisika. V številnih preskušanjih je bil ta izdelek v tesnem
sodelovanju raziskovalcev na Bradfordskem raziskovalnem inštitutu z
Univerzo Stanford, Nacionalnim inštitutom za raka (NCI) in klinikami Mayo
dodatno razvit in optimiziran tako po obliki izdelave kot po učinku.
Učinkovitost tega kisikovega pripravka je bila dokazana z več kot 50.000
infuzijami za različne indikacije po vsem svetu. Aktivna sestavina dioksiklora
je, kot pove že ime, klor dioksid.
Citat iz klinike Seegarten v Švici:
"Gripa, herpes I in II, hepatitis B, Epstein-Barr, citomegalovirus, otroška paraliza,
toksoplazmoza in tuberkuloza. Dioksiklor se uspešno uporablja tudi pri virulentnih
glivicah, kot sta Candida albicans in Mycoplasma, krvnih parazitih in pleomorfnih
bakterijah, ki se običajno pojavljajo pri številnih alergijah. Nadaljnja področja uporabe so
nadaljnje zdravljenje po dolgotrajni uporabi antibiotikov in njihovih posledičnih poškodbah,
kot so sindrom kronične utrujenosti (CFS, Epstein-Barr, virus HHV-6). Zaradi
prepričljivih uspehov zdravljenja z dioksiklorjem v Evropi in ZDA se je seznam indikacij
poleg že omenjenih razširil še na druga bolezenska stanja: gingivitis, oslabelost imunskega
sistema, cistična ﬁbroza, ponavljajoča se pljučnica in bronho-pnevmonija s ponavljajočimi se
okužbami. «

4.2.3 Natrijev klorit, ki ga je EU odobrila kot zdravilo
Natrijev klorit je od 19. junija 2013 registriran kot zdravilo v registru Skupnosti
za zdravila sirote pod številko EU/3/13/1139. Glede na predloženo študijo se
zdi, da pri zdravljenju ALS (amiotroﬁčne lateralne skleroze) zaustavlja
napredovanje bolezni.
Po podatkih Wikipedije:
"Natrijev klorit moti delovanje makrofagov, ki so del imunskega sistema in sodelujejo pri
vnetnih procesih. Redka bolezen amiotroﬁčnalateralna skleroza (ALS) naj bi bila
povezana s prekomerno aktivacijo makrofagov, kar povzroča visoke ravni citokinov, ki so
odgovorni za poškodbe živčnih celic v možganih in hrbtenjači. V ZDA[10] in EU[11] ima
natrijev klorit za zdravljenje ALS status zdravila sirote, kar farmacevtskim podjetjem
prinaša ugodnosti pri odobritvi zdravila. «
Mislim, da k temu ni treba ničesar dodati.

4.2.4 Uspehi na področju HIV/AIDS
Dr. Klaus Schustereder je kot prvi zdravnik v sodelovanju z zdravstvenimi
organi Srednjeafriške republike izvedel študijo o vplivu klorovega dioksida na
bolnike s HIV/aidsom. Dr. med. Klaus Schustereder se sicer distancira od
številnih zdravilnih obljub Jima Humblea, vendar priznava terapevtski učinek
klor dioksida pri zdravljenju HIV/aidsa.
Zavzema se za celovito klinično študijo v sodelovanju z vladnimi agencijami,
da bi bolje razumeli potencial klorovega dioksida za zdravljenje epidemičnih
bolezni. Dr. med. Schustereder poleg tega poziva k farmakološkim študijam za
razumevanje načina delovanja klor dioksida.
Dr. Schustereder, dr. med., v tem intervjuju pojasnjuje, zakaj Afrika potrebuje
terapevtske pristope, ki morajo izpolnjevati naslednja merila: Učinkovitost,
netoksičnost, stroškovna učinkovitost in kulturna združljivost. Schustereder
meni, da klor dioksid izpolnjuje ta merila, zato v tem sredstvu vidi potencialno
priložnost za pomoč številnim ljudem v tretjem svetu.
Nacionalni inštitut za zdravje (NIH), agencija ameriškega ministrstva za
zdravstvo in socialne storitve, je objavil študijo o uporabi klorovega dioksida

pri čiščenju krvi darovalcev, ki je ta učinek potrdila tudi v laboratoriju. V
študiji je bil preučen zlasti učinek klorovega dioksida (MMS) na viruse aidsa.
Uporabili smo dve razredčitvi osnovne raztopine 15-odstotne mlečne kisline in
približno 2,8-odstotnega natrijevega klorita. Razredčitev v razmerju 1:150 je
pokazala znatno, vendar ne popolno odstranitev HIV-1, osnovna raztopina,
razredčena v razmerju 1:100, pa je v petih minutah in vitro odstranila sto
odstotkov v krvi prisotnih virusov aidsa.
Zaključek: Širokopasovna učinkovitost MMS, ki jo razglaša Jim Humble pri
številnih boleznih, je več kot dovolj dokazana s študijami in poročili o
izkušnjah!
Dejstva:
- študija o malariji
- Študija dioksiklorja
- Klinika Seegarten Švica
- Natrijev klorit, ki ga je EU odobrila kot zdravilo
- Vnos v Wikipedijo o natrijevem kloritu
- Uspehi na področju HIV/AIDS v Afriki
- Nacionalni inštitut za zdravje, Klorov dioksid odpravlja viruse AIDS/HIV
- Patent za dezinfekcijo krvi s klorovim dioksidom
- Knjiga MMS klinično preizkušena

4.3 Obtožba, da MMS zgolj služijo denarju
Klasični komplet MMS stane od 15 do 25 EUR in običajno zdrži dve do tri
leta. Kdor želi obogateti s čudežnimi zdravili, ponavadi zahteva bistveno višje
zneske, kot je trenutno 200.000 evrov na bolnika za zdravljenje hepatitisa C z
novo razvitim zdravilom. Da bi resno bolni osebi zaradi tega dajali lažno
upanje, bi bilo in je nemoralno na najvišji stopnji. Jim Humble je s svojo prvo
brezplačno knjigo človeštvu brezplačno podaril svoje znanje, živi pa izključno
od donacij in prihodkov od prodaje svojih drugih knjig.
Obiskal sem ga dvakrat. Ob mojem prvem obisku Dominikanske republike je
živel tri ure stran od vseh turističnih krajev, sredi slumov lokalnega
prebivalstva. Oprema njegovega bivališča ne bi bila dovolj špartanska. Tudi
mladinski domovi pred 50 leti so bili bolje opremljeni. Še danes nima
avtomobila. Tudi domicil v Mehiki med mojim drugim obiskom bi lahko
opisali kot preprost in enostaven. Do danes na njem nisem videl nobenih
luksuznih predmetov ali simbolov. Od svojega odkritja je ves svoj denar
namenjal za širjenje tega zdravilnega znanja, ki je tako pomembno za
človeštvo.
Sklep: Nobenega dokaza ni, da bi Jim Humble s pomočjo MMS postal
bogataš, ki bi zdaj živel v razkošju.
Dejstva:
- Knjiga Zdravljenje je mogoče, Dr. Andreas Kalcker
- Člen Zdravilo Sovaldi proti hepatitisu C (...), Spiegel online

4.4 Obtožbe o Jimu Humbleu in scientologiji
Da, Jim Humble se rad pojavlja v svoji beli obleki in belem klobuku z
larimarskim kamnom kot zaščitnim znakom. "Predstava se mora nadaljevati,"
je Američan po duši in srcu. In da, s scientologi je bil skoraj od samega
začetka. Takrat je bilo to gibanje, ki je uporabljalo nove tehnike (dianetiko)
Rona L. Hubbarda, da bi um očistili travm, strahov in napačnega
programiranja iz tega in prejšnjih življenj. Rezultat so bili svobodni in
nemanipulirani ljudje.
Kasneje se je to gibanje inﬁltriralo in zdaj ima podobo "kulta, ki se ukvarja z
denarjem in pranjem možganov". Tega ne morem trdno presoditi, saj nisem
prišel v stik s tem združenjem ali njegovimi člani. Vendar sem si zelo
podrobno ogledal knjigo in DVD-je o dianetiki, ki sta po mojem mnenju zelo
zanimiva in brez ideologije. Jima sem o tem vprašal in na vsako vprašanje mi je
odprto odgovoril.
Ko so se v tej organizaciji začele negativne spremembe, kot je vztrajno
preganjanje izstopnikov, je tako kot mnogi drugi v tistem času zapustil
scientologe. Zanj je to poglavje popolnoma zaprto že tri desetletja (!). Na
svojih usposabljanjih MMS in tudi na vseh drugih srečanjih Jim ni nikoli sam
izpostavil tem s področja scientologije ali uporabil kakršnih koli tehnik
manipuliranja z mislimi. To lahko nedvomno potrdim. V resnici je le preprost
starejši moški z zanimivim prijaznim nasmehom.
Zaključek: Svetovno gibanje MMS nima ničesar, a tudi popolnoma nič
skupnega s scientologijo. Ali je res pomembno, kaj oseba nosi ali je nosila? Ali
pa so ta osebna obrekovanja le zato, da bi gledalcem (predalčnikom
scientologije) preprečili ukvarjanje z njeno dejansko usmerjeno vsebino in
izjavami?
Dejstva:
- Knjiga Dianetika. Vodnik po človeškem umu
- DVD Kako uporabljati dianetiko

4.5 Obtožba Cerkev Geneze II
Ker je Jim usposabljal številne prostovoljce MMS v več afriških državah, je
vedno znova doživljal iste grožnje. Številne afriške države so politično
nestabilne in skoraj vedno so na eni strani oboroženi uporniki, na drugi pa
vladne sile. Ne glede na to, kdo so v tej igri dobri in slabi fantje, so ga in
njegove pomočnike vedno znova videli kot vohune za vlado ali upornike in
jim grozili s smrtjo pod streli. Takrat je tudi videl, da so bili ljudje z
izkaznicami mednarodnih organizacij za versko pomoč (Rdeči križ, Rdeči
polmesec) pogosto zaščiteni pred takšnimi sumi že zaradi izkaznice.
Zato je ustanovil Cerkev Geneze II in svojim pomočnikom razdelil ustrezne
osebne izkaznice - to je delovalo precej dobro. Ker bi bilo brezplačno
razdeljevanje neodobrenih zdravil v številnih državah lahko tudi pravno
kaznovano, so vodo, sterilizirano z MMS, v okviru verske svobode
brezobzirno preimenovali v zakrament (kot na primer oblat ali sveto vodo), da
bi pravno zaščitili razdeljevanje in razpečevalca.
Medtem so skoraj vsi privrženci njegovega svetovnega gibanja MMS sprejeli to
idejo in se pridružili njegovi "cerkvi", ne da bi v njihovi državi obstajale takšne
grožnje. Zato to, kar si predstavljamo pod pojmom cerkev v tej državi, nikakor
ne velja. Ne gre za vero, saj lahko vsakdo ohrani svoja prejšnja prepričanja.
Gre bolj za ohlapno združenje enako mislečih ljudi. Edino priznanje za
članstvo je: "Bodi dober in delaj dobro." Tudi vi ste že vključeni. Ni
formalizma in birokracije.
Osebe, ki so se usposabljale v MMS, imajo status reverenda. Če ste z MMS
usposobili ali svetovali najmanjšemu številu ljudi, lahko postanete minister za
zdravje. Tisti, ki to presežejo in vodijo usposabljanja ali imajo druge velike
prispevke k gibanju, so naenkrat razglašeni za škofa. Ti nazivi nimajo nobene
prave hierarhije, pravic ali odgovornosti, večina jih niti ne uporablja, če pa jih,
se le nasmehnejo. Vsi se imajo za enakopravne in sami odločajo o tem, kaj
bodo storili ali ne.
Nikoli v vseh teh letih mi ni bilo rečeno, kaj bi moral ali ne bi smel storiti ali
kaj bi moral ali ne bi smel reči. Vsak prispeva, kolikor lahko ali želi, da bi
dosegli skupni cilj, da se vsak človek na tem planetu seznani z možnostmi
zdravja z MMS ali klorovim dioksidom. Vsakomur prepuščamo, kaj želi storiti

s tem znanjem, in podpiramo vse, ki želijo vedeti več. Prav tako lahko to
"cerkev" kadar koli brez težav zapustimo, kar je za Jima zelo pomembno.
Želite tudi vi prispevati, da bo to gibanje uspešno doseglo svoje cilje? To lahko
storite že tako, da govorite o MMS in razširjate to e-knjigo. Seveda so donacije
vedno dobrodošle!

4.6 Vprašanja medijem - učinkovitost MMS
Ne glede na temo, ki jo raziskujete, imajo vse stvari v tej dvojnosti tako
prednosti kot slabosti. Pri poročanju o MMS je očitno tako, da se na eni strani
pojavljajo lažne obtožbe o morebitnih slabostih ali pa se stvari preprosto
namerno izmišljujejo ali mešajo. Po drugi strani pa se namerno ignorirajo in
prikrivajo uspehi in pozitivni učinki, ki jih je MMS že večkrat dokazal. Očitno
je, da s tem namerno sprožite negativen čustveni odziv pri gledalcih ali bralcih.
Temu se ne reče več neodvisno novinarstvo ali odprto poročanje, ampak
preprosto propaganda.
Vrnimo se k dejstvom in nekaterim neprijetnim nasprotnim vprašanjem tem
predstavnikom množičnih medijev.

4.6.1 Kje so poročila o dioksikloru?
Izdelek dioksiklor (aktivna sestavina: klorov dioksid) je bil v številnih poskusih
v tesnem sodelovanju med raziskovalci na Bradford Research Institute in
Stanford University, National Cancer Institute (NCI) in Mayo Clinics dodatno
razvit in optimiziran tako po obliki izdelave kot po učinku. Učinkovitost tega
kisikovega pripravka je bila dokazana z več kot 50.000 infuzijami za različne
indikacije po vsem svetu. Zakaj o tej obsežni klinični študiji o intravenski
uporabi klorovega dioksida in njenem uspehu niso nikoli poročali? Morda
zato, da bi lahko še naprej trdili, da ni kliničnih študij o klorovem dioksidu?
Dejstva:
- Študija dioksiklorja

4.6.2 MMS proti ALS odobren v EU!
O smešnih stavah zvezdnikov z ledenim vedrom in tistih, ki mislijo, da so, ste
leta 2014 na televiziji in internetu obširno poročali. Ko so si ljudje na glavo
polili vedro ledeno mrzle vode, ste jih posneli s kamerami in ti nizki
samoportreti so se več tednov uvrščali celo v večerne informativne oddaje.
Vse skupaj naj bi se začelo z zbiranjem donacij za nujno potrebne raziskave
ALS. Toda o tem, da v ZDA in tudi v EU že obstaja obetavno odobreno
zdravilo proti ALS, in sicer na osnovi MMS/natrijevega klorita, ki ste ga tako
zelo kritizirali, ne poveste in ne napišete niti besede. Zakaj ne? Ste slepi na eno
oko ali celo na obe?
Dejstva:
- Natrijev klorit, ki ga je EU odobrila kot zdravilo

4.6.3 Patenti s klor dioksidom v zdravstvenem sektorju
Z malo raziskovanja v iskalnikih in naši družini MMS je na voljo vedno več
odobrenih farmacevtskih izdelkov, ki temeljijo na klor dioksidu.
Sprej Ciderm SP za razkuževanje ran pri živalih, odobren v ZDA, je na
primer na voljo pri podjetju Frontier Pharmaceutical Inc. iz Melvilla, NY
11747 (www.cidermsp.com).
Patent US-4035483 z dne 12. 7. 1977 za uporabo natrijevega klorita kot
nestrupenega antiseptika. V besedilu je navedeno, da je uporaben pri
zdravljenju opeklin in drugih ran ter pri zdravljenju okužb, ne da bi pri
tem posegal v naravni proces regeneracije.
Patent US-4725437 z dne 16. februarja 1988, podeljen podjetju Oxo Chemie
iz Nemčije, za snov, ki jo je izumil Dr. Friedrich W. Kühne iz Heidelberga in
jo poimenoval Oxoferin. Podjetje ga je za 45 milijonov dolarjev prodalo
ameriškemu podjetju, ki ga je preimenovalo v WF-10, ki ga je odobrila FDA.
Patent US-2701781 z dne 8. 2. 1955 v zvezi s trženjem antiseptične
raztopine za splošno klinično uporabo.

Patent US-5019402 z dne 28. maja 1991, podeljen podjetju Alcide, za trženje
izdelka, ki vsebuje klor dioksid za razkuževanje krvi in krvnih pripravkov.
Danes se uporablja predvsem na področju transfuzije za preprečevanje okužb.
Počakajte trenutek: kri je naša življenjska sila in se obdeluje s klorovim
dioksidom, ne da bi povzročila kakršno koli škodo? Potem ne more biti tako
nevarno, kajne?
Patent US-5830511 z dne 3.11.1998 za trženje izdelka, katerega sestavina
vsebuje natrijev klorit in je namenjen spodbujanju imunskega sistema.
Nagrado je prejelo podjetje Bioxy Inc., ki se uporablja pri živalih kot dodatek h
krmi in zmanjšuje smrtnost, zmanjšuje izločanje dušika, zmanjšuje odvisnost
od antibiotikov in cepljenja ter izboljšuje zdravje živali, saj prispeva k
močnejšemu imunskemu sistemu.
Patent US-5855922 z dne 5.1.1999, podeljen podjetju BioCide International
za trženje izdelka, ki se uporablja pri terapevtskem zdravljenju slabo celjenih
ali nezapletenih kroničnih ran in drugih kožnih bolezni. O tem so
poročali tudi pri nogah, ki so bile odprte več let (večinoma pri diabetikih).
Patent US-6099855 z dne 8. 8. 2000 za komercializacijo izdelka, ki se
uporablja kot stimulans imunskega sistema, izdan podjetju Bioxy Inc. Ta
izdelek je namenjen izboljšanju zdravja živali, izboljšanju uporabe hrane,
zmanjšanju smrtnosti, zmanjšanju odvisnosti od antibiotikov in cepljenja
ter izboljšanju splošnega zdravja zaradi izboljšanja imunskega stanja.
Patent US-4296102 z dne 20.10.1981 o trženju izdelka za nadzor amebne
dizenterije pri ljudeh s peroralnim dajanjem klor dioksida, patent podeljen
Felipe Lazo, Mexico City.
Patent US-6251372 B1 z dne 26. junija 2001, podeljen družbi Procter &
Gamble za trženje izdelka za ustno preprečevanje slabega zadaha.
Patent US-4851222 z dne 25. 7. 1989, izdan družbi Oxo za trženje izdelka za
regeneracijo kostnega mozga. Fenomenalno!
Patent US-4737307 z dne 2. aprila 1988 za trženje izdelka za boj proti
bakterijam, glivicam in virusom pri kožnih boleznih.
Patent US-4317814 z dne 2. 3. 1982, podeljen Felipe Lazo iz Mehike za
komercializacijo zdravila za zdravljenje kožnih opeklin.

Patent US-5252343 z dne 12. oktobra 1993, podeljen podjetju Alcide za
trženje izdelka za proﬁlakso in zdravljenje bakterijskih okužb, zlasti
mastitisa, z uporabo do 1 000 ppm klorovega dioksida.
Patent US-5877222 za zdravljenje demence zaradi aidsa.
Patenta US-8029826B2 in
nevrodegenerativnih bolezni.

US-7105183B2,

oba

za

zdravljenje

Na Madžarskem je skupina znanstvenikov z Univerze za tehnologijo in
ekonomijo v Budimpešti pod vodstvom profesorja Zoltána Noszticziusa in
klinike Jósa András razvila in patentirala odobreno medicinsko raztopino klor
dioksida brez recepta (300 do 1 200 ppm). Pravi: "Solumij (klorov dioksid) je eno
najučinkovitejših dezinfekcijskih sredstev na svetu. Ubije vse patogene organizme, kot so
bakterije, glive, praživali in virusi, in to brez škode, saj ni znanih stranskih učinkov.
"Področja uporabe vključujejo ranice, herpes, kožne spremembe, odprte rane,
okužbe mehurja, okužbe kože, glivične okužbe kože, MRSA, vnetje grla,
gingivitis, parodontalne bolezni, slab zadah, zobobol, koreninske kanale,
oralno kirurgijo, nalezljive ustne bolezni, zamašen nos, tonzilitis, srbenje,
stihe ter vaginalne prhe in klistirje (patenti: EP2069232; US-8512671;
CN101605720).
Ta seznam patentov še zdaleč ni popoln. Če najdete več patentov, nam jih
pošljite.
Dejstva:
- Povezave do patentnih speciﬁkacij na domači strani
- Solumium, zdravilo brez recepta s klor dioksidom
- Študija klor dioksida kot lokalnega antiseptika

4.6.4 ZDA in vojska: MMS proti eboli uspešen!
Skupina Johnson & Johnson, ki je dejavna po vsem svetu, prek svoje hčerinske
družbe ClorDiSys Systems trži patent, ki temelji na klorovem dioksidu za
razkuževanje prostorov in medicinske opreme.
Na spletni strani ameriške vojske www.army.mil je aktivna sestavina klor
dioksid navedena na naslednji način:

"Klorov dioksid je rumeno-zelen plin z rahlim vonjem, podobnim vonju klorovega belila,
sicer pa je precej drugačen. " Aha, če torej lahko zaslužite denar, zelo dobro
poznate razliko med klorovim dioksidom in klorovim belilom!
"Podjetje ClorDiSys s ponosom pomaga v boju proti širjenju ebole v Afriki," je dejal
Mark Czarneski, vodja tehnološkega oddelka v podjetju ClorDiSys Systems.
"Klorov dioksid je biocid s širokim spektrom delovanja, ki uničuje spore, bakterije, viruse in
glive. Do zdaj ni bilo ugotovljeno, da bi bil na ClO2 odporen kateri koli
patogen. Učinkovito se uporablja proti bakterijskim sporam, ki jih je veliko težje uničiti
kot viruse, kot je ebola," poroča Dr. Christopher Doona.
Zdaj pa ponovno ključno vprašanje Jima Humblea: če lahko klor dioksid
varno uniči vse te mikrobe zunaj telesa - da, celo povzročitelja ebole - zakaj ne
bi mogel enako storiti v telesni vodi (tj. v krvni plazmi in intersticijski
tekočini)? Eden od afriških zdravnikov v naši globalni družini MMS že
uspešno zdravi ljudi, ki so zboleli za ebolo. Vendar pa zaradi njegove zaščite za
zdaj ne bomo omenjali njegovega imena ali lokacije.
Dejstva:
- Ameriška vojska: Klorov dioksid proti eboli
- Podjetje ChlorDiSys

4.6.5 Dvojni standard "kloriran piščanec
Po eni strani sta MMS in klorov dioksid v medijih predstavljena kot nekaj zelo
strupenega in nevarnega. Po drugi strani pa isto snov do neba hvalita isti
zvezni urad za oceno tveganja in ista televizijska postaja, odvisno od
trenutnega propagandnega cilja.
Za številne potrošnike je klorirani piščanec ključna čustvena vez v razpravi o
sporazumu o prosti trgovini TTIP med EU in ZDA. Ozadje: V ZDA se celi
piščanci ali deli perutnine v zadnjem koraku pred pakiranjem/zamrzovanjem
običajno potopijo v raztopino klor dioksida in tako temeljito sterilizirajo. S
sporazumom TTIP bi bilo to meso dovoljeno prodajati tudi v EU, kar je bilo
prej od leta 1997 izključeno. Klorov dioksid je bil v EU dolgo časa odobren
kot konzervans s številko E926. ARD je pri utiranju poti ZDA očitno
uporabila dvojna merila.

Pri zdravljenju z MMS Jim Humble meni, da sta začetni proizvod natrijev
klorit ali aktivna snov klorov dioksid "strupeno klorovo belilo", ki je zelo
nevarno za življenje in zdravje (ARD Kontraste). Če pa isto snov uporabljajo
ZDA za sterilizacijo perutnine, so nekateri isti strokovnjaki in institucije
pozvani, da potrdijo neškodljivost te snovi (poročilo ARD).
Z ZDA povezani poročevalci nato pozovejo strokovnjaka BfR Ellerbroeka iz
istega Zveznega urada za oceno tveganja, da tudi v Nemčiji zahteva obdelavo
perutninskih proizvodov s klor dioksidom - isti inštitut, ki tako odločno svari
pred MMS. Tudi drugi znanstveniki, kot sta Reinhard Fries, vodja Inštituta za
higieno in tehnologijo mesa na Svobodni univerzi v Berlinu, in Thomas Blaha,
epidemiolog na Univerzi za veterinarsko medicino v Hannovru, opozarjajo na
očitne prednosti in zagovarjajo takšno obdelavo perutninskih proizvodov.
Vsem trem izjavam pa je skupno to, da namenoma govorijo le o "obdelavi s
klorovimi spojinami" in "obdelavi perutnine s klorom". Vendar so čisti klor in
večina klorovih spojin zelo strupeni ali pa proizvajajo sporne spojine.
Dejansko uporabljena aktivna snov, tj. natrijev klorit ali klor dioksid, tu
namerno ni izrecno navedena, da ne bi dali prostega prehoda MMS in Co.
Kako lahko neumnemu potrošniku razložimo, da lahko živila, obdelana s
klorovim dioksidom, na primer perutnino ali pitno vodo, brez pomislekov
uživa in da se lahko v bazenih brez pomislekov kopa v vodi, obdelani s
klorovim dioksidom, čeprav gre v resnici za "strupeno klorovo belilo"? Zakaj
bi moralo biti isto sredstvo, ki je dokazano tako učinkovito in nestrupeno
zunaj telesa, neučinkovito in strupeno znotraj telesa? Vsaka od dosedanjih
neštetih uradnih študij o klorovem dioksidu se je izkazala za še en argument v
prid MMS.
Obdelava perutnine s klorovim dioksidom se mi zdi smiselna in neškodljiva,
saj je vsak peti piščanec v klavnici in s tem tudi v supermarketu okužen s
salmonelo. Januarja 2013 je revija ZDF Zoom v večini izdelkov iz
supermarketov našla celo nevarne mikrobe MRSA, odporne na antibiotike.
Nenavadno je, da noben strokovnjak ne poziva k posebni previdnosti ali
higieni pri predelavi teh kontaminiranih izdelkov v zasebnih gospodinjstvih, ko
gre izrecno za zaščito potrošnikov. Ocvrt, pečen ali kuhan piščanec zagotovo
ne vsebuje mikrobov. Kaj pa nož ali na primer deska za rezanje v kuhinji? V
naših nasvetih o MMS smo pokazali, kako lahko na primer z MMS/CDS
naredite rezalne deske, nože in kuhinjske gobice popolnoma brez mikrobov.

Dejstva:
- Opozorilo Zveznega urada za oceno tveganja (BfR)
- BfR za klorirane piščance
- Os dobrega: Klorovec - ptica leta
- Der standard.at: Prihaja piščanec s klorom
- Politična revija ARD Poročilo Mainz: Klorirani piščanci niso bolj nezdravi
- BUND opozarja: mikrobi v puranjem mesu

5. Nasveti MMS za prosti čas, gospodinjstvo
in počitnice
5.1 MMS Nasvet št. 1: Plesni v stanovanju
Veliko pogosteje, kot bi si mislili, je odprta ali skrita okužba s plesnijo v
bivalnem prostoru dejanski sprožilec številnih intoleranc, alergij in drugih
bolezni. Plesen lahko povzroči vlažno zidovje zaradi nepravilne zunanje
izolacije ali tudi nepravilne prezračevalne navade. Glive in spore plesni za
klorov dioksid običajno ne predstavljajo težav. Vlogo lahko vložite na dva
načina.
Po eni strani je mogoče zadevni prostor razkužiti s fumigacijo s klorovim
dioksidom. Za to je primerna le klasična MMS, saj le ta med aktivacijo
povzroča močno tvorbo plina. Odvisno od velikosti prostora v stekleni posodi
aktiviramo 30 do 40 kapljic MMS, vendar ne dodamo vode. Namesto tega se
reakcija v celoti odvije.
Ta pladenj postavite na sredino prostora, zaprite okna, vrata in druge razpoke
ter prostor zaplinite za več ur (najbolje čez noč). Ta metoda varno uniči ne le
plesni in spore plesni na vidnih mestih, temveč tudi tiste, ki so v zraku. Na
koncu je raztopina bistra, klorov dioksid je izhlapeval in se razgradil.
Opozorilo: V tem prostoru med fumigacijo ne sme biti ljudi ali živali! Čeprav
je večina klorovega dioksida po zaplinjevanju že razpadla, je treba prostor za
varnost najprej dobro prezračiti.
Po drugi strani pa lahko plesniva mesta z razpršilno steklenico poškropimo z
aktivirano raztopino MMS ali CDS, čisto ali na primer razredčeno z vodo v
razmerju 1:10. Po potrebi lahko oba postopka združite enega za drugim.

Nadaljnja področja uporabe
razkuževanje bolniških sob
Če ima družinski član nalezljivo bolezen, je morda koristno zapliniti in na ta
način razkužiti bolniško sobo v vmesnem času in po preboleli bolezni. S tem
lahko preprečite okužbo drugih družinskih članov.
Nevtralizira močne vonjave
Pri bakterijski razgradnji organskih snovi nastane zelo neprijeten, oster vonj,
zlasti če je v prostoru dlje časa ležalo živalsko ali človeško truplo. Tudi v tem
primeru je zaplinjevanje prostorov zelo učinkovito, prostor pa je brez vonja in
popolnoma steriliziran.

5.2 MMS-nasvet št. 2: Razkuževanje hladilnika,
avtomobila in prostorov
Ta nasvet mi je dal Jim sam. Med usposabljanjem me je povabil v svoje
majhno stanovanje v Barahoni v Dominikanski republiki in mi povedal, da ima
zelo praktičen nasvet za MMS. Oči so se mi zasvetile, saj sem pričakovala
povsem nov nasvet za še hitrejše odpravljanje življenjsko nevarnih bolezni, kot
je rak. Namesto tega mi je želel razložiti, kako sterilizira svoj hladilnik z MMS.
Sprva sem bil razočaran, vendar se je ta nasvet izkazal za veliko uspešnico na
mojih seminarjih MMS. Po Jimovih besedah se mikrobi iz nekoč prevrnjene ali
pokvarjene hrane pogosto prenesejo na novo shranjeno hrano, ki potem nima
tako dolgega roka trajanja. Ti mikrobi so lahko nevarni tudi za vaše zdravje.
Poleg tega je bil preveč len, da bi najprej temeljito očistil kužen hladilnik in
nato obrisal vlažen, še posebej zato, ker se klicam pogosto samo primeš. Tukaj
je nasvet:
V stekleni posodi aktivirajte 10 do 15 kapljic klasičnega MMS, ne dodajte vode
in posodo čez noč postavite v hladilnik. Končano! Počakajte, počakajte,
počakajte. Kaj pa vsebina hladilnika? Ne skrbite, nič se mu ne bo zgodilo.
Klorov dioksid napolni celoten prostor in sterilizira vse površine v hladilniku tudi na sadju, zelenjavi, mesu itd., ne da bi pri tem poškodoval živila. Naslednji
dan je raztopina v posodi kristalno čista, hladilnik pa je popolnoma steriliziran.
Ves klorov dioksid se običajno izpusti in nato tudi razgradi. Dr. Andreas
Kalcker ostanke aktiviranega MMS, ki ga ne potrebujemo več, najraje spravi v
stekleno stekleničko in pusti odprt pokrovček. Steklenico postavi v hladilnik,
kar v nasprotju z zgoraj navedeno enkratno sterilizacijo zagotavlja trajno
počasno neprekinjeno večdnevno sterilizacijo hladilnika. Tako nikoli več ne
boste imeli gnilega sadja ali zelenjave, temveč se bodo le počasi sušili in usihali.
Edina vsebina hladilnika, ki bi se lahko dejansko poškodovala, so dragi
posebni siri z bakterijsko ali glivično prevleko.
Nadaljnja področja uporabe
Sterilizirajte avto/kondicioner zraka
Kondenzacijska voda v prezračevalnih ceveh in na kondenzatorju
avtomobilske klimatske naprave je v določenem trenutku onesnažena in v
avtomobilu neprijetno diši, ko vklopite prezračevanje.

Poleg tega imajo lastniki psov, na primer, pogosto težavo, da avto, zlasti
avtomobilski sedeži, smrdijo. To je posledica bakterijske razgradnje organskih
snovi, kot so slinavke. Garažne hiše ponujajo vsaj sterilizacijo klimatskih in
prezračevalnih cevi za približno 70 evrov. Tukaj je nasvet, kako to storiti za 5
centov:
Aktivirajte približno 15 do 20 kapljic klasičnega MMS v stekleni posodi in jo
postavite v sprednji del prostora za noge. Ventilator prestavite na najvišjo
stopnjo in nastavite prezračevanje tako, da ne bo dovajal zunanjega zraka,
temveč le notranjega (ventilator nastavite na recirkulacijo in ne na svež zrak).
Zdaj zaprite vsa okna in vrata ter pustite, da plin klor dioksid kroži po
avtomobilu približno 15 do 20 minut. Ker lahko popolnoma vklopljen
puhalnik občutljivo izprazni avtomobilski akumulator, lahko motor pustite za
kratek čas prižgan. Potem ni nujno, da se celotna zadeva izvede v stanovanjski
ulici. Ker se ta postopek redko izvaja, je vpliv izpušnih plinov v prostem teku
na okolje pri današnjih sodobnih motorjih po mojem mnenju zanemarljiv.
Opozorilo: V času zaplinjevanja v avtomobilu ne sme biti ljudi ali živali! Nato
je treba avtomobil zaradi varnosti izdatno prezračiti.

5.3 MMS nasvet št. 3: počitniški rešilnik (steklenička z
razpršilom CDS)
Ena bolezen lahko uniči celoten zaslužen dopust. Po podatkih Svetovne
zdravstvene organizacije (WHO) je večina drisk na počitnicah posledica
onesnažene pitne vode. Poleg tega se lahko okužimo tudi z okužbami, na
primer s pokvarjeno ali okuženo hrano in z okuženimi ranami.
V skupnosti MMS imamo univerzalnega rešitelja težav: razpršilnik CDS. Že
zdaj je na voljo 10 ml steklena steklenička z razpršilno glavo (na voljo pri
nekaterih dobaviteljih kot pripomoček za doziranje ali komplet) in počitnice so
prihranjene.
MMS:
6 do 15 kapljic aktivirajte neposredno v 10 ml steklenici, preostanek pa
napolnite z vodo.
ali
CDS/CDSplus:
V stekleno stekleničko vlijte 2 do 5 ml rumene raztopine, ki je pripravljena za
uporabo, preostanek pa napolnite z vodo.
To mešanico lahko zdaj nosite v torbici do 14 dni brez hlajenja. Razpršilna
glava preprečuje prehitro uhajanje plinskega klor dioksida. Višje kot so
temperature, višji je lahko zgornji odmerek.
Postopek na dopustu:
- To stekleničko z razpršilom pripravite tik pred dopustom.
- Komplet MMS ali aktiviran CDSplus zapakirajte v kovček.
- Razpršilnik lahko na letalo prenesete v ročni prtljagi v
prozorno vrečko, saj je vsebina manjša od 100 ml.
Opombe:
Na večini naslednjih področij uporabe je v bistvu vseeno, ali je raztopina
izdelana z MMS ali CDS, saj se razprši vodna meglica z raztopljenim klorovim
dioksidom in ne čisti in zato morda nevarni plinasti klorov dioksid! Raztopina,
ki nastane z MMS, je ravno pH-kisla in bi v večjih količinah zlahka napadla
tekstil (odvisno od razredčitve!).

Možne uporabe:
1. stranišča na krovu
Na letalu so na voljo le tri do štiri stranišča za do 400 oseb. V skladu s tem so
higienske razmere. 1 do 2 črtljaja na kljukah vrat in na pokrovu stranišča
težavo rešita v nekaj sekundah.
2. bolni sopotniki
Na letalu ali avtobusu poleg vas sedi nekdo, ki je prehlajen, nenehno kiha proti
vam in tako širi svoje bacile po zraku. Že si predstavljate, kako boste na
počitnicah ves čas brskali po lekarnah za zdravila proti kašlju in prehladu,
medtem ko se bodo drugi odpravili na čudovita potovanja. Razpršite 1 do 2
potezi visoko v zrak. To dokazano sterilizira zrak. Ta razpršilnik lahko tudi
vdihavate, da bodo vaša dihala spet brez mikrobov. Brez skrbi, gre za aerosol
raztopine klorovega dioksida in ne za čisti plinski klor dioksid, zato je varen!
3. pijača dobrodošlice
Ob prihodu v hotel sledi pijača dobrodošlice. To je pogosto v redu, ledene
kocke pa običajno ne. Večina strojev za ledene kocke je popolnoma kužna. 1
do 2 razpršili v kozarec, počakajte kratek čas - in tudi tej težavi se je mogoče
zlahka izogniti.
4. hotelske sobe/kopalnice
Iz televizijskih poročil vemo, da so kopalnice v hotelih na videz čiste. Pod UVsvetlobo pa se pogosto izkaže, da so bili mikrobi le vtrti. Zato popršite
pokrove stranišč, umivalnike in armature, počakajte nekaj časa in nato sperite
ali obrišite. Za čas počitnic že imate sprejemljivo kopalnico.
5. plesniva hotelska soba
V državah z visoko vlažnostjo zraka hotelske sobe, kavči ali postelje pogosto
smrdijo po plesni. To kaže na visoko obremenitev z mikrobi, saj so vonjave
skoraj vedno posledica bakterijskega razkroja. Tudi v tem primeru je lahko
koristno nekaj razpršil. Če gre za celotno sobo, bi bila koristna zaplinitev
prostora, kot je navedeno v prejšnjih nasvetih MMS. To deluje le pri klasičnih
MMS.
6. klimatska naprava
V vročih počitniških državah se vedno uporabljajo tudi klimatske naprave. Ker
topel zrak prenaša več vlage kot hladen, se v teh napravah zadržuje

kondenzacija. Ta se sčasoma razširi, zato lahko tudi klimatska naprava in njeni
napajalni vodi nenehno onesnažujejo prostor z mikrobi. Še eno področje
uporabe naše stekleničke z razpršilom.
7. hrana/pitna voda
Na cesti na tržnici ali v gorah se boste morda morali zanašati na pitno vodo iz
virov, ki niso varni. S sadjem in zelenjavo v toplih deželah se lahko prenaša
tudi hepatitis A. Z nekaj pršenji v pitno vodo ali na sadje/zelenjavo boste
lahko še naprej uživali na počitnicah.
8. razkuževanje rane
Če se na plaži urežete v školjko ali se ranite med pohodništvom, jo lahko
popršite in preprečite okužbo rane.
9. vonj po telesu in ustih
Če na počitnicah spontano spoznate nekoga, ki vam je všeč, lahko povečate
svoje možnosti za uspeh tako, da svoje telo poškropite s CDS. Znoj ima vonj
šele, ko ga bakterije na koži pretvorijo v masleno kislino. Brez bakterij - brez
telesnega vonja! To se je za Jima v Dominikanski republiki odlično obneslo.
Prav tako razpršite nekaj curkov v usta in pustite, da se s pljuvanjem minuto ali
dve vpije med zobe. Že zdaj vas pri obetavnem zmenku ne bo več oviral
nadležen slab zadah. Brez skrbi, drage dame, vonj po klor dioksidu popolnoma
izgine v nekaj minutah po obeh nanosih.
10. zastrupitev s hrano zaradi pokvarjenih rib ali školjk
Zastrupitev s hrano, ki jo povzročijo slabe ribe ali školjke, je življenjsko
nevarna. Sam sem imel enkrat skoraj teden dni nenehnega bruhanja in driske.
Takrat še nisem imel MMS. Dr. Andreas Kalcker je v takšnem primeru vzel 6
aktiviranih kapljic MMS in nato dvakrat vsako uro. Potem so se vse pritožbe
ustavile in telo je zmagalo v tej super okužbi.
Vem, da lahko pretirana higiena povzroči tudi občutljivost in bolezen. To je
bilo nekoč pretirano zbrano vse, kjer lahko MMS izvede smiselno pomoč na
počitnicah. Vsak lahko iz tega spektra izbere tisto, kar mu je všeč. Morda si
lahko zamislite kakšno bolj zanimivo možnost. Pomagajte izboljšati ta
prispevek!

5.4 Nasvet MMS št. 4: Bioﬁlmi v kopalnici, WC-ju in
kuhinji
Menimo, da bakterije plavajo naokoli posamično in se razmnožujejo. Bakterije
pogosto živijo v kolonijah in okoli svoje kolonije tvorijo zaščitno plast sluzi
(bioﬁlm). Zaradi tega so bakterije odporne in zaščitene pred izjemno
neugodnimi mejnimi pogoji, kot je pH vrednost okolja.
Ta bioﬁlm jih na zunanji strani ščiti tudi pred drugimi nevarnostmi, kot so
številni biocidi ali antibiotiki, na notranji strani pa jim zagotavlja najboljše
življenjske pogoje za rast. V kuhinjah in kopalnicah so na primer ti bioﬁlmi
vidni kot rdečkaste ali črne črte na stikih ploščic ali v njih. Vendar se ti bioﬁlmi
tvorijo tudi v rezervoarjih za vodo, vodnih ﬁltrih, ceveh, odcejalniku v
hladilniku ali na vedno vlažni kuhinjski gobici. Klorov dioksid ima v primerjavi
s številnimi drugimi biocidi zelo posebno lastnost:
Klorov dioksid lahko zelo hitro prodre v bioﬁlme in jih popolnoma
raztopi.
To pomeni, da so bakterije pred klorovim dioksidom nemočne in temeljito
uničene. Ta učinek se uporablja na primer v pivovarnah in obratih za
predelavo mleka. Tam cevi in posode redno spirajo s klorovim dioksidom in
jih tako razkužujejo.
Podobno tudi bolezenske klice v človeškem in živalskem telesu tvorijo
bioﬁlme za zaščito svojih kolonij. Morda je ta lastnost klor dioksida poleg
močne oksidacijske moči razlaga za hiter in temeljit razkuževalni učinek v
telesu. Z antibiotiki bi morali uporabljati vedno večje odmerke, da bi
prebrodili ta bioﬁlm, poleg tega pa bi se morali še vedno boriti s
prilagodljivostjo bakterij, ki z mutacijami razvijajo odpornost. Na srečo te
težave rešuje klorov dioksid.

Navodila:
Preprosto pripravite stekleničko z razpršilom MMS/CDS v skladu z nasvetom
MMS št. 3 in vsakih deset minut večkrat popršite bioﬁlm ter pustite delovati,
dokler ga zlahka ne sperete.

5.5 Nasvet št. 5 za MMS: Obnovite čistost DMSO
DMSO se pogosto prodaja čist (približno 99,9-odstotna čistost). Če ga hranite
dlje časa, lahko pritegne vlago in s tem vodo. Običajno poznamo le načine,
kako nekaj razredčiti. Koncentracijo tekočin lahko ponovno povečamo le z
vreliščem.
Tega ne moremo uporabiti pri DMSO, saj bi uničili kemijsko strukturo. Toda
eno od lastnosti DMSO lahko izkoristimo zelo preprosto: DMSO postane
kristaliničen pod 18 stopinjami in zato trden, zlasti če ga dobavljamo v zimskih
mesecih. Če plastenko z DMSO čez noč postavimo v hladilnik, se DMSO v
njej strdi, voda pa pri temperaturi hladilnika še ne zamrzne in se usede na vrh.
Zdaj preprosto odlijemo ločeno vodo in steklenico ponovno zapremo. Nato
stekleničko z DMSO postavimo na toplo ali jo segrejemo v topli vodni kopeli
(brez mikrovalovne pečice!). S tem preprostim postopkom smo ponovno
povečali koncentracijo DMSO na skoraj sto odstotkov.

5.6 MMS konica št. 6: raztopina brazgotine DMSO
(po podatkih Dr. Hartmuta Fischerja, www.pranatu.de)
Ta čudoviti nasvet je dal sam strokovnjak za DMSO Dr. Hartmut Fischer.
Tudi več let stare brazgotine po poškodbah in operacijah lahko skoraj
popolnoma izginejo. Zdi se, da DMSO nekako deluje pri obnovi celic, da
obnovi staro celično strukturo in red. DMSO lahko popravi tudi poškodbe
DNK, na primer zaradi sevanja, zato ga je treba imeti pri roki kot sredstvo za
nujne primere pri vsakem zdravljenju z obsevanjem.
Mešanje raztopine za brazgotine:
Najprej v 1 litru vode raztopimo 35 gramov magnezijevega klorida. Steklenička
z razpršilom ali kapalko (glejte poglavje Viri oskrbe) se napolni do polovice z
DMSO in dodata se 2 ampuli prokaina. To mešanico napolnite z zgoraj
navedeno magnezijevo vodo, dokler steklenička ni polna. DMSO ne sme priti
v stik s plastiko! Za prenos tekočin iz ampul je najbolje uporabiti brizgo s
kanilo. Nato to raztopino shranite v temi! Za to mešanico potrebujete 100 ml
stekleno steklenico!
Uporaba raztopine za brazgotine:
Če ga dobro prenašate, z njim enkrat na dan izdatno omočite brazgotine (z
vatirano palčko ali prstom) in pustite, da deluje dlje časa, preden jih ponovno
oblečete.
Preostalo magnezijevo vodo preprosto shranite ali pa vsak dan zaužijte poln
kozarec, razredčen v pijači. Je čudovito sredstvo za čiščenje žil.
Mimogrede: vsaka oseba ima brazgotino: na popku. Iz lastnih izkušenj lahko
rečem le, da lahko to sproži tudi zelo intenzivne duhovne in miselne procese.
Zato se uležite, odkrijte popek, kapnite vanj, zaprite oči in uživajte!
Viri oskrbe:
glej na spletni strani www.mms-seminar.com pod viri oskrbe.
- Magnezijev klorid, DMSO in komplet za odmerjanje (brizga in steklenička s
kapalko), 2 kosa Procain Pasconeural, 2 %, 5 ml ampule (lekarna)

6. zaključek
Na podlagi predstavljenih dejstev, študij in poročil o kliničnih izkušnjah je
prepričljiv naslednji preverljiv sklep:
- Klorovega dioksida ne smete zamenjati s čistim klorom ali celo s
klorovim belilom!
- Klor dioksid ni strupen in ni rakotvoren!
- Sčasoma razpade na vodo, kisik in navadno sol.
- Klorov dioksid je najboljši uničevalec mikrobov na tem planetu!
- Peroralno uživanje raztopin klor dioksida je
brez znanih ali trajnih stranskih učinkov!
- Klorov dioksid ni mutagen in ne škoduje potomcem!
- Posamezni odmerki v skladu s protokoli uporabe MMS Jima
Humblea so varni! (študija EPA)
- Trajanje dnevnikov aplikacije MMS v skladu z Jim
Humble je varen! (študija WHO)
- Klorov dioksid ima številne pozitivne učinke na zdravje
Učinki na telo!
- Klorov dioksid med drugim uspešno deluje proti malariji,
HIV/aids in celo ebola!
- Obstaja namerna neresnična kampanja za obrekovanje proti
MMS v množičnih medijih!
- MMS bi moral biti v vsakem gospodinjstvu za pripravljenost na
krizne razmere.
so na zalogi.
Poleg tega so zdaj na voljo tudi nadaljnji razvoji MMS, kot sta pH-nevtralni
CDS ali CDSplus. To so raztopine klorovega dioksida, pri katerih laikom ni

več treba ravnati z bolj koncentriranimi kemikalijami. Nevarnosti zaradi
nepravilnega ravnanja so tako v veliki meri odpravljene.

Poleg tega so zdaj na voljo tudi nadaljnji razvoji MMS, kot sta pH-nevtralni
CDS ali CDSplus. To so raztopine klorovega dioksida, pri katerih laikom ni
več treba ravnati z bolj koncentriranimi kemikalijami. Nevarnosti zaradi
nepravilnega ravnanja so tako v veliki meri odpravljene.
Ali v deželi pesnikov in mislecev ni več kakovostnega novinarstva, ki bi bilo
odprto za rezultate in bi temeljilo na temeljitih raziskavah, ali pa je napačna
slika o klor dioksidu ustvarjena namenoma in namerno. Prikrivanje
pomembnih delov resnice je zame vsekakor enako namernemu laganju. Moje
vprašanje je: "Cui bono? " Komu to koristi? Sledite sledi denarja in našli boste
krivce!
Končni zaključek lahko in mora narediti vsak zase. Na podlagi preverljivih
dejstev in virov podajam svoj osebni povzetek. MMS je zelo vsestranski in
lahko hitro in učinkovito pomaga pri preprostih okužbah do življenjsko
nevarnih bolezni, kot so malarija, zastrupitev krvi (sepsa), zastrupitev s hrano,
okužba z MRSA, AIDS/HIV, malarija, mrzlica denga, SARS, prašičja gripa,
ebola, rak in diabetes, ali pa ima potencial za to. Kot nadomestek za antibiotike
je tako zanimiv, ker varno uničuje tudi mutirane mikrobe, odporne na
antibiotike, in ne pušča škode v črevesni ﬂori. MMS lahko ščiti pred znanimi in
najverjetneje tudi prihodnjimi neznanimi mikrobi, ki bi lahko povzročili
pandemije, tj. svetovne epidemije.
Največja prednost pa je verjetno ta, da lahko zelo veliko ljudi preprosto
uporablja MMS na srečo pri znanih in neznanih boleznih, saj ni znana nobena
resna akutna ali trajna poškodba zaradi oralnega zaužitja klor dioksida pri
priporočenih protokolih, formulacijah in odmerkih.
Kljub tem impresivnim učinkom MMS zame ni panaceja. Ne verjamem, da kaj
takega obstaja na povsem ﬁzični ravni. Vedno pravim: MMS vam zagotavlja
življenjski čas in kakovost življenja. Ta čas morate izkoristiti za iskanje
duhovnih vzrokov svoje bolezni in njihovo odpravo. V nasprotnem primeru
uporabljate ali zlorabljate MMS kot konvencionalno zdravilo, zgolj za lajšanje
in -zatiranje simptomov. Toda le zdravljenje dejanskega vzroka vodi do trajne
rešitve ali popolne ozdravitve. Zato se sklicujem na spletne seminarje in eknjige Back2Balance in Back2Health z novimi potmi nazaj k telesnemu in
duševnemu ravnovesju.
V knjigi Back2Balance predstavljam pet glavnih poti (na primer prekomerna
kislost in žlindra), ki lahko privedejo do zastrupitve ali simptomov

pomanjkanja v telesu. Na srečo lahko vse te poti tudi obrnete in tako najdete
pot nazaj v ravnovesje. Back2Health se ukvarja s sodobnimi, hitrimi in
učinkovitimi tehnikami za odkrivanje in odpravljanje travm, strahov, fobij,
nevroz, psihoz, pa tudi težav, kot so krivda, sram, žalost in odpuščanje na
duševno-čustveni ravni. Po mojih izkušnjah je šele z vsem tem znanjem in
tehnikami mogoče dobiti zaokroženo sliko celostnega pogleda na zdravje in
bolezen.

6.1 Seminarji in delavnice MMS
Medtem ne organiziram več seminarjev in delavnic MMS. Namesto tega sem
posnel sedemurni spletni seminar in ga brezplačno objavil na spletnem mestu
www.mms-seminar.com. Skupaj s to brezplačno knjigo in stotinami
videoposnetkov z izkušnjami v številnih jezikih bi moralo biti dovolj, da bi
služili tudi najbolj radovednim ljudem, ki se zanimajo za MMS. Tam se
prijavite na e-novice in se naročite na moj nemški kanal Telegram
AKASHA.TV.
V ta namen bom organiziral kongres AKASHA BACK2HEALTH. Več
informacij najdete na spletni strani www.akasha-congress.com!

6.2 Spletni seminarji MMS
Za nadaljnje širjenje tega vznemirljivega znanja o zdravljenju so na voljo tudi
spletni seminarji MMS. To so posneti spletni videoposnetki z enako vsebino
kot dvodnevne delavnice MMS. Tako lahko vsak prihrani stroške potovanja,
prenočišča, oskrbe s hrano in vstopnine za delavnico MMS na kraju samem.
Prav tako ni več težav z razporejanjem ali prostorom. Spletni seminar MMS
lahko začnete, kadar želite in kjer želite, ter zanimive dele ponavljate poljubno
pogosto. Prihranim tudi stroške potovanja, nastanitve, najema prostorov in
delno oglaševanja takšnih dogodkov ter to z veseljem prenesem na vas z
občutno nižjimi cenami spletnih seminarjev MMS. Če še vedno cenite
prednosti osebnega srečanja, ste seveda dobrodošli na mojih dogodkih
AKASHA Congress BACK2HEALTH na kraju samem.

6.3 Osebno svetovanje
Na podlagi izkušenj na seminarjih se nisem mogel izogniti celostnemu pogledu
na zdravje. Čeprav so po eni strani potrebni ukrepi na ﬁzični ravni, kot je
uporaba MMS, je treba na duhovno-čustveni ravni delati tudi na težavah, ki
povzročajo bolezen. Nekatere duhovno-čustvene tehnike, kot so čiščenje avre,
Power-Light (neke vrste Reiki brez meja) in CQM (kitajska kvantna metoda po
Gabrielu Eckertu), sem se osebno naučil in jih uporabil na prostovoljcih z zelo
zanimivimi rezultati. Sčasoma se je iz mešanice teh tehnik in nekaterih novih
elementov razvila moja lastna tehnika 3 koraki nazaj. Te individualne seanse
ponujam vedno, ko se pojavi priložnost, in prosim, da se prijavijo le ljudje, ki
so s temi vprašanji ali z mano v sožitju. Prvič v bistvu opravim čiščenje aure in
še nekaj drugih stvari, kot je ponovna povezava z dušo. To prebujenje je po
mojih izkušnjah temelj. Takrat so ljudje veliko bolj stabilni in CQM ter druge
duhovne tehnike potekajo hitreje in učinkoviteje ali pa pogosto niso več
potrebne. Začetna seansa lahko traja od ene ure in pol do treh ur in se opravi
na podlagi donacije. Nato ne smete prevzeti veliko več. V 99 odstotkih
dosedanjih primerov je to edina seja, saj bi morali biti sposobni sami rešiti vsa
druga vprašanja. Duhovno zdravljenje ni odobrena medicinska tehnika in ne
morem vnaprej obljubiti nobenega učinka. Vedno se zgodi toliko, kolikor vam
dovoli vaša duša. Poleg tega ničesar ne zdravim, ampak vam pomagam, da se
pozdravite sami.

6.4 Nova platforma MMS
Funkcionalnost spletnega mesta www.mms-seminar.com je bila bistveno
razširjena. Po registraciji s svojim e-poštnim naslovom ali preprosto z računom
na Facebooku so vam na voljo številne brezplačne informacije o MMS in
drugih alternativnih sredstvih in metodah. Poleg te e-knjige si lahko
brezplačno ogledate uvodni spletni seminar o MMS, preberete novice o MMS
ali izmenjate informacije z drugimi uporabniki. Poleg tega vam je na voljo
aktualni seznam knjig in virov oskrbe ter stalno rastoča zbirka podatkov o
izkušnjah. Poleg teh brezplačnih ponudb so na voljo tudi plačljivi spletni
seminarji in e-knjige o drugih celostnih zdravstvenih temah.

6.5 Nič več pozivov za donacije!
Ta knjiga vas le seznani z alternativnimi sredstvi in metodami. Njen namen je
dati upanje ljudem v stiski in jim pokazati načine, kako ponovno prevzeti
odgovornost zase v lastne roke. Vse te informacije smo zbirali več let z veliko
ljubezni, časa, stroškov in osebnih prizadevanj ter vam jih tukaj posredujemo
večinoma brezplačno.
Če je to znanje na kakršen koli način pomagalo vam, vaši družini, prijateljem in
znancem ali vašim hišnim ljubljenčkom, potem lahko tudi vi podprete širjenje
alternativnega znanja o zdravljenju na splošno ali še posebej dejavnosti gibanja
Jim Humble po vsem svetu.
UPDATE: Vsi Paypalovi računi so bili suspendirani, banka, ki nikoli ni bila
banka, pa mi je bila prepovedana za vse življenje. Tudi moj račun Ing-Diba je
bil ukinjen takoj po prvi donaciji. Andreas Kalcker in Kerri Rivera lahko pojeta
isto pesem. Tu lahko vidite, kako zelo se temna stran boji preproste resnice o
klor dioksidu.
Zato se vzdržujem vsakršnih denarnih donacij!
Resnica bo našla pot tudi do vas!

6.6 Potrebujemo tudi vašo pomoč!
Prevodi

Jezikovne ovire so eden od glavnih razlogov, zakaj znanje o alternativnih
sredstvih in metodah pogosto ostaja lokalno. Če ste večjezični in želite, da je
vsebina te e-knjige na voljo ljudem v drugih jezikih, mi pomagajte prevesti ali
lektorirati to knjigo. Moja prednostna naloga je prevajanje v angleščino,
španščino, portugalščino, turščino in francoščino. Zelo dobrodošli pa so tudi
drugi jeziki.
Distribucija
Zelo veliko ljudi še vedno ni slišalo za znanje iz te knjige. Pogovorite se o
MMS in pošljite to e-knjigo po e-pošti. Pomagajte širiti to znanje povsod, na
primer na delovnem mestu, v klubu, na drugih platformah in v družabnih
omrežjih.
Pokažite skupnostni duh in prispevajte k skupnemu dobremu!

6.7 Pripombe Jima Humblea
"Mnogi med vami imate tudi vtis, da gre na tem svetu veliko narobe. Tudi to je
res in se bo v našem času še stopnjevalo. Starodavna bitka med prvobitnima
poloma dobrega in zla se bliža vrhuncu. Prerokovana tako imenovana "zlata
doba" ne bo prišla sama od sebe. Nobena višja sila, kot so angeli, energijska
bitja ali nezemljani, katerih obstoja ne želim zanikati, nas ne bo prišla rešit.
To je naše delo. Zato ste zdaj tukaj. Prevzemite odgovornost zase, za svoje
življenje, zdravje in okolje. Najprej se očistite na telesni in duhovni ravni.
Nato se povežite z enako mislečimi in se spomnite svoje dejanske naloge. Te
zadnje velike in odločilne bitke ne bomo dobili z nobenim orožjem in tudi ne
na zunaj. Za to se morate poglobiti vase ter spoznati in sprejeti, da v tem
vesolju ni večje moči od vas. MMS ni konec, temveč šele začetek..."
(Odlomki iz intervjuja z Jimom Humblom v Mehiki, december 2014).
- KONEC -

O avtorju
Dipl.-Ing. Ali Erhan - strojni inženir in svetovalec za IT, ki je do
alternativnih metod zdravljenja prišel zaradi lastnega trpljenja. Uspešno
samozdravljenje z MMS in usposabljanje za trenerja pri odkritelju Jimu
Humbleu sta mu osebno pokazala njegovo prihodnjo pot. Kot samozaposleni
vodja seminarjev že leta vodi večerne seminarje in praktične delavnice na temo
"Zdravljenje z MMS?" v nemško govorečih državah. Tukaj lahko izveste vse o
Jimu Humbleu, njegovem odkritju, načinu delovanja in uporabi MMS ali
klorovega dioksida.
S tem so kritično izpostavljene možnosti, pa tudi tveganja in neželeni učinki
ter omejitve MMS, ki daleč presegajo doslej znane publikacije. Poleg tega
podrobno opiše novejše dosežke, kot je na primer veliko bolje tolerirana in pH
nevtralna raztopina klorovega dioksida (CDS - Chlorine Dioxide Solution).
Pomembno je, da ponovno okrepi osebno odgovornost vsakega posameznika
ter da posreduje celostno sliko zdravja in procesa obolevanja.
... in postajamo vse bolj in bolj!

Odgovor je 42.
Ljubezen je odgovor!

