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Tack
 

Jag tackar min Skapare för allt som har givits till mig och för allt som har tagits
ifrån mig. Jag tackar för att jag är till. Jag tackar mina föräldrar för en skyddad
barndom. De ville alltid att jag skulle bli läkare. Nu har jag blivit något av en
hälsoingenjör. Jag tackar Jim Humble för att han gav mitt liv en ny riktning.
Jag tackar alla mina så kallade "fiender" och de som har stått i min väg. Det är
tack vare dig som jag har kunnat växa och bli den jag är i dag. Tack!

 
 

Mänsklighetens hjältar
 

Många människor har betalat ett högt personligt pris för forskning, utveckling,
tillämpning och spridning av alternativa läkemedel och metoder. De förlorade
sina jobb, sitt rykte, sin förmögenhet, sina hem, sina familjer, sin frihet, sin
hälsa och vissa till och med sina liv.
 
De flesta av dem fortsatte dock att företräda sina åsikter och intressen ända till
slutet. Vissa namn kommer omedelbart i åtanke, andra pionjärer var aktiva vid
en tidpunkt då det inte fanns något internet för att sprida sina upptäckter eller
för att sprida förföljelse och förtryck. Det skulle därför vara orättvist att bara
nämna några få namn uttryckligen här och därmed lyfta fram dem.
 
Vad drev alla dessa människor att fortsätta trots alla förföljelser och hot?
Empati och välgörenhet! I stil med: "Jag vet något som kan hjälpa många
människor att lindra sitt lidande eller rädda dem från en för tidig död, och jag
kan inte sova lugnt förrän hela världen åtminstone känner till denna möjlighet.
«
 
Därför är sådana människor för mig mänsklighetens och mänsklighetens
hjältar. Vi och generationerna efter oss har mycket att tacka dessa pionjärer för
och vi borde därför minnas dem oftare!
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Uttalanden om helande, ansvarsfriskrivning
och licenser
 
Informationen i den här boken, e-boken, på våra webbplatser eller i våra
seminarier och workshops är endast för informationsändamål och är inte ett
botemedel eller en ersättning för medicinsk behandling. Risken förknippad
med en felaktig diagnos eller behandling kan endast minskas genom att
konsultera läkare. Terapi, diagnostik och behandling av sjukdomar är enligt lag
förbehållet läkare, alternativmedicinare och psykoterapeuter.
 
Om indikationer, doser eller tillämpningar av vissa förfaranden nämns på våra
sidor eller i våra evenemang tar vi inget ansvar för eventuella medicinska
avsikter eller förfaranden. Användaren rekommenderas att konsultera de
specialister som anges ovan för att avgöra om riktlinjerna och
rekommendationerna är tillämpliga i det specifika fallet. All användning,
dosering eller behandling sker alltid på användarens eget ansvar och risk.
 
Innehållet i boken/e-boken/onlineerbjudandet
Författaren/föreläsaren Dipl.-Ing. Ali Erhan är inte läkare eller
alternativläkare, utan maskiningenjör och IT-specialist. I den här boken, e-
boken, i sina seminarier och workshops presenterar han en
litteratursammanfattning och uttalanden från sin personliga utbildning till
MMS-tränare tillsammans med upptäckaren av MMS, Jim Humble.
 
Dessutom har insikter från intervjuer med bland annat insiders som Dr.
Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Leo Koehof och Dr. med. Antje Oswald samt
ytterligare forskning använts i boken. Allt detta bör tjäna dig som en fri och
självbestämmande varelse endast som information för självansvarigt
handlande. Författaren/föreläsaren ger inga rekommendationer till någon att
göra eller avstå från att göra saker. Författaren/föreläsaren har inte själv
upptäckt eller funnit några botemedel -eller metoder och har inte behandlat
någon annan än sig själv.
 
Författaren/föreläsaren är inte ansvarig för eventuella skador till följd av
tillämpningen av de metoder som beskrivs här, särskilt inte för förbättringar
eller försämringar av ditt hälsotillstånd. Dessa publikationer och evenemang
tjänar endast till att diskutera och sprida fascinerande kunskap om healing.
Författaren förbehåller sig rätten att inte ansvara för att informationen är



aktuell, korrekt, fullständig eller av hög kvalitet. Ansvarskrav avseende skador
som orsakats av användningen av den tillhandahållna informationen, inklusive
all typ av information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att
avvisas.
 
Bruksanvisningar och varningar samt säkerhetsdatablad för de nämnda medlen
måste följas. Alla erbjudanden kan ändras och är inte bindande. Författaren
förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av
sidorna eller hela erbjudandet utan särskilt meddelande eller att tillfälligt eller
permanent upphöra med publiceringen.
 
Referenser och länkar
När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser
(hyperlänkar) som ligger utanför upphovsmannens ansvarsområde, skulle en
skyldighet till ansvar endast träda i kraft om upphovsmannen hade kännedom
om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för honom att
förhindra användningen om det rör sig om olagligt innehåll. Författaren
förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde identifieras på de
länkade sidorna när länkarna skapades.
 
Författaren har inget inflytande över de länkade sidornas nuvarande och
framtida utformning, innehåll eller författarskap. Därför tar han härmed
uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor som ändrats efter
det att länken sattes. Detta uttalande gäller för alla länkar och hänvisningar
inom det egna Internetutbudet samt för externa poster i gästböcker,
diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor som författaren upprättat och i
alla andra former av databaser till vars innehåll det är möjligt att skriva externt.
 
För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador
som uppstår genom användning eller Nichtnutzung av sådan information som
presenteras, är endast den som erbjuder sidan, till vilken man hänvisar,
ansvarig, i synnerhet den som hänvisar till respektive publikation.
 
Upphovsrätt och varumärkesrätt
Författaren strävar efter att respektera upphovsrätten till bilder, grafik,
ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer.
Dessutom strävar han efter att använda bilder, grafik, ljuddokument,
videosekvenser och texter som han själv har skapat eller att använda sig av
licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter.
 



Alla varumärken och varumärken som nämns i e-boken eller
interneterbjudandet och som i förekommande fall skyddas av tredje part
omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i respektive gällande
varumärkeslagstiftning och äganderätten för respektive registrerade ägare. Att
ett varumärke bara nämns innebär inte att det inte är skyddat av tredje parts
rättigheter! Upphovsrätten till publicerade objekt som författaren själv har
skapat ligger enbart hos författaren av sidorna. Kommersiell kopiering eller
användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller
tryckta publikationer är inte tillåten utan upphovsmannens samtycke.
 
Rättslig giltighet av denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av de böcker, e-böcker
och internetpublikationer som du hänvisades till. Om delar eller enskilda
villkor i detta uttalande inte är lagliga eller korrekta, påverkas inte innehållet
eller giltigheten i övriga delar av detta faktum.
 
Licenser för gratisversionen och den betalda fullständiga versionen
Författaren har beslutat att göra hela boken tillgänglig gratis som e-bok för
allmänheten. Den fullständiga versionen kan laddas ner som PDF eller på de
vanliga e-boksplattformarna och innehåller alla viktiga fakta, aktuella recept
och tillämpningsprotokoll samt risker och biverkningar i fråga om MMS.
 
Dessutom hittar du intressant information om MMS, varav en del aldrig
tidigare har publicerats i böcker. Du kan se i innehållsförteckningen om det
också finns spännande ämnen för dig. Den fullständiga versionen finns också
som tryckt version med hård eller mjuk omslag och på alla e-boksplattformar
för mobila enheter. Med den praktiska e-boksversionen har du alltid all
praktisk MMS-kunskap till hands på din smartphone eller surfplatta, till
exempel när du reser eller är på semester.
 
Upphovsrätten till innehållet i denna bok innehas av författaren Dipl.-Ing. Ali
Erhan. Det står dig dock fritt att skicka e-boken vidare, t.ex. via e-post,
nedladdning eller som en tryckt version för privat bruk, till så många
kärleksfulla människor som du vill, förutsatt att ingenting tas bort, läggs till
eller ändras. Distributionen är alltid kostnadsfri och villkorslös. Endast
författaren har rätt att distribuera den betalda fullständiga versionen som
tryckt version. Det är endast de respektive distributionsplattformarnas
rättigheter som gäller.
 
Förteckning över källor och litteratur



Alla uttalanden i den här boken är baserade på studier, publikationer eller
andra verifierbara uttalanden från tredje part. På webbsidan www.mms-
seminar.com kan du också se det nästan sju timmar långa webbseminariet
Healing with MMS? gratis. Där hittar du i slutet av varje kapitel under fakta
som anges i källan både en direktlänk och en länk till en arkiverad version.
 
 
 
UPPMÄRKSAMHET: Översättningar
Den här boken är ursprungligen skriven på tyska. Den har sedan
maskinöversatts till många språk, som du kan ladda ner online från
plattformen www.mms-seminar.com. Du kan alltid känna igen manuellt
korrigerade versioner genom att bokstaven R läggs till versionen, t.ex. version
5.5.7-R. Om den automatiska översättningen är oren, felaktig eller vilseledande
är författaren fri från ansvar av något slag. Kontrollera de omtvistade texterna
på de andra språken eller på originalspråket. Om du är mycket språkkunnig är
du välkommen att få Word-versionen av mig och göra korrigeringar själv.
 

 



Förord
 
MMS-tillämpningar för människor och djur blir alltmer populära. MMS
rekommenderas ofta till andra på grund av sina egna framgångar. Så fler och
fler intresserade kommer till MMS. Dessa har då en stor törst efter kunskap.
Tyvärr finns gammal och ny information om MMS-tillämpningar som surrar
sida vid sida på internet och som delvis motsäger varandra. Vissa gamla
tillämpningsprotokoll är för högt doserade och leder snabbare till obehagliga
biverkningar som kan undvikas.
 
Jim Humble rekommenderar därför uttryckligen att man inte använder
de gamla protokollen från hans första bok The Breakthrough! I mina
seminarier upplever jag ofta att nybörjare arbetar med dessa helt föråldrade
protokoll, har ingen eller liten framgång med dem och ger upp i förtid av
frustration. Tyvärr finns det också många webbplatser med denna föråldrade
MMS-information. Denna bok eller e-bok syftar därför till att snabbt och
utförligt uppdatera både gamla vana och nybörjare om det aktuella
kunskapsläget inom den världsomspännande MMS-familjen. Så om du har fått
den här e-boken av vänner eller bekanta, kontrollera alltid på www.mms-
seminar.com om du också har den senaste versionen och ladda ner den gratis
om det behövs.
 
Varje ny version växer och innehåller nya kapitel med grunder eller nya MMS-
erfarenhetsrapporter för tillämpning inom området hälsa för människor och
djur. Dessutom ökar de praktiska tipsen för användning av
klordioxidprodukter i hemmet, i trädgården och på semestern. Dessutom
innehåller varje ny version felkorrigeringar och utvidgningar av tidigare
publicerade kapitel.
 
Den här boken har sammanställts med stor noggrannhet under flera års
detaljerat arbete och är resultatet av en gemenskap, den världsomspännande
MMS-familjen. Hjälp oss genom att bidra med konstruktiv kritik, meningsfulla
erfarenhetsrapporter eller till och med nya MMS-tips!
 
För alla nykomlingar ber jag er att verkligen studera marknadsöversikten över
klordioxidprodukter, deras aktivering och tillämpningsprotokoll grundligt. Det
är här som de vanligaste misstagen görs. Tillämpningar med MMS eller
klordioxid lämpar sig inte för omedelbar självbehandling med en flyktig titt i



boken. Om du vet vad du gör finns det oanade möjligheter med detta
mångsidiga, men också obehagligt luktande och smakrikt verksamma ämne.
 
Jag önskar dig helande på alla nivåer enligt din vilja och din själs plan!
 
HeartLight
Din Ali Erhan
 
... och vi blir fler och fler!
 
 
 



Förord 2020
 
År 2020 innebar en stor omvälvning för hela mänskligheten. Plötsligt tycktes
hälsan hos alla människor på planeten vara hotad av en patogen kallad Covid-
19. Denna patogen från familjen koronavirus utlöste en pandemi nästan
samtidigt som den dök upp för första gången. Jag vill inte gå in på den slutliga
striden mellan gott och ont som rasar i bakgrunden och de enskilda
agitatorernas politiska motiv - det kan andra författare säkert göra bättre. Såvitt
jag vet är det en planerad pandemi med minst två olika farliga patogener.
 
I den första vågen verkar Europa ha fått nästan bara den ofarliga varianten.
Här spreds pandemin mer via extrema överdrifter i media, PCR-tester som
inte lämpade sig för diagnostik och överdrivna begränsningar av vardagslivet.
Däremot rapporterades helt andra chockerande saker från andra delar av
världen, t.ex. från Bolivia och Mexiko. Enligt Andreas Kalcker dog smittade
människor och läkare som flugor i tusental. Till och med speciella masker för
läkare sägs inte ha gett något skydd alls. Endast i denna nödsituation, med
dödligt hot mot det egna livet, kom några läkare ihåg Andreas Kalckers många
föreläsningar i Sydamerika om ämnet MMS/CDS/klordioxid. De tog kontakt
med honom, tog det oralt och väldigt många överlevde den svåra sjukdomen.
Nu var trycket från lidandet så stort att fler och fler läkare använde CDS och
framgångarna spreds som en löpeld. Detta ledde till och med så långt att CDS
enligt Andreas Kalcker hastigt godkändes enligt lag i Bolivia för behandling av
Covid 19-patienter. Som ett resultat minskade dödligheten hos patienterna
från över 90 procent till mindre än fyra procent på bara två månader.
 
Klordioxidlösningar tillverkas nu i stora mängder av universiteten i Bolivia och
distribueras till befolkningen och klinikerna i stort sett gratis. I slutet av 2020
rapporterade Andreas Kalcker att det nu finns en internationell medicinsk
förening som samlar nästan 4 000 läkare från över 20 länder och att över 140
000 framgångsrika behandlingar har rapporterats för Covid 19-patienter. Efter
fyra dagars oral behandling var alla patienter symtomfria och inte i livsfara.
Det faktum att du troligen aldrig har hört talas om detta i media talar sitt
tydliga språk om läkemedelsindustrin, massmedia och politik och deras
agendor. Det finns ett enkelt, billigt, säkert, mycket effektivt och pålitligt
botemedel mot det värsta hotet mot mänskligheten här med MMS/CDS, och
denna kunskap sprids mycket långsamt.

Bli en hjälte! Rädda liv! Du behöver inte vara läkare eller helare. Allt du



behöver göra är att vidarebefordra denna bok till så många vänner och bekanta
du kan. Om de gör detsamma, kommer denna information så småningom att
hitta en person som kan få hjälp att rädda sig själv från en nära förestående
död och/eller minska sitt lidande! Han kommer att kunna tacka dig för det.
Detta har varit min drivkraft i över nio år. Jag blev attackerad för det, fördömd
och fick betydande ekonomiska förluster. Men det driver mig fortfarande till
den här dagen. Jag litar på att du kommer att göra det rätta.



1. läka med MMS?
 
Detta är den fullständiga versionen V5.5.7 av boken/e-boken Healing with
MMS? Du kan alltid känna igen manuellt korrigerade versioner av
översättningar genom att bokstaven R läggs till versionen, t.ex. version 5.5.7-R.
 
Stopp! Innan du läser vidare bör du först kontrollera om du har den senaste
versionen. Du kan alltid ladda ner den senaste versionen som en PDF-fil gratis
på www.mms-seminar.com. De tryckta versionerna och e-böckerna för Apple,
Google Android och Amazon Kindle är också alltid uppdaterade och länkade
där. Det är inte obligatoriskt, men om du anmäler dig till nyhetsbrevet där får
du alltid den senaste versionen och den senaste informationen i tid.
 

1.1 Konventionell medicin och personligt ansvar
 
Den moderna ortodoxa medicinen har idag två ansikten för mig. Det rätta
ansiktet är kirurgiskt och hantverksmässigt. De senaste 50 åren har
utvecklingen gått ganska snabbt. Även vid komplicerade och allvarliga skador,
till exempel efter en bilolycka, kan benens, ledernas, senornas, nervernas,
blodkärlens och hudens funktionalitet ofta återställas till över 90 procent.
Respekt! I det avseendet är jag glad över att leva i vår tid. Akut- och
intensivvårdsmedicin har räddat väldigt många människors liv.
 
Tyvärr finns den konventionella medicinens vänstra sida kvar: det extremt
lukrativa försöket att behandla sjukdomar med konstgjorda ämnen som inte
förekommer i naturen. Här har det i 50 år faktiskt bara funnits ett mönster F
utan någon snabb utveckling eller några genombrott som inom kirurgin. I
princip är det så att välkända och mycket effektiva naturliga ämnen medvetet
förtalas, förbjuds från marknaden och ersätts av artificiellt framställda ämnen
som har liten eller ingen effekt och ger upphov till betydande biverkningar.
Men eftersom de är nya och konstgjorda kan de patenteras och därmed säljas
med oerhört höga vinstmarginaler (ingen bransch har högre marginaler!).
 
Tyvärr faller patienten i glömska.
 
Förr i tiden låg det personliga ansvaret dessutom helt och hållet i ens egna
händer. Under de senaste 50 åren har vi omskolats så att vi springer till
doktorn för varje liten sak och överlämnar inte bara vår jacka utan också vårt



personliga ansvar i väntrummet vid garderoben. Då är vi bara offerlammets
roll och väntar spänt på att vår läkare ska ta fram laboratorievärden och tolka
dem för att kunna bedöma vårt fortsatta öde.
 
Om du skickar samma patient med samma symptom till fem olika läkare får
du ibland fem olika diagnoser och fem olika behandlingsförslag. Från "operera
omedelbart" till administrering av läkemedel till "gå först hem och observera
det ett tag", allt kan finnas där. Är detta tillvägagångssätt verkligen
vetenskapligt hållbart? Och framför allt: Var finns den exakta repeterbarheten i
tillämpningen av denna kunskap? Detta bör dock inte vara en förebråelse för
den behandlande läkaren.
 
Möjligheterna att påverka utvecklingen av sjukdomar är mycket mer komplexa
än vad man vanligtvis lär sig. Dessutom är varje person en individ med mycket
individuella fysiska egenskaper. Dessutom spelar det också roll när läkaren har
utbildats och vilken erfarenhet han har. Men för patienten är det ofta
skillnaden mellan "benet av och benet på" eller en fråga om överlevnad.
 
Samtidigt är läkemedelsbiverkningar och medicinska felbehandlingar
den främsta dödsorsaken, särskilt i rika länder (se studien Death by Medicine).
 
I dag är det därför återigen mycket viktigt att inte betrakta läkaren som en
halvgud i vitt, utan som en god rådgivare. Om man sedan har råd från flera
rådgivare bör man inte låta sig styras av rädsla, utan av magkänsla, vilket
förslag till terapi man skulle vilja tillämpa själv. Eftersom de flesta dödsfall på
den här planeten inte orsakas av cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar, utan av
rädslans sjukdom.
 
Rädsla får dig ur ditt centrum, ur balans och tar bort din styrka. Endast då har
bakterier och sjukdomar en chans. Det är därför du får de två viktigaste tipsen
för överlevnad redan i början:
 
1. Ha alltid tillit, lita på din magkänsla och lyssna på vad ditt hjärta
säger dig, inte ditt programmerade undermedvetna!
 
2. ta ansvar för dig själv och din kropp igen - stärk din hälsa själv genom
kunskap!
 
Dessa kan vara de viktigaste stegen mot ett fullständigt helande och bidrar ofta
mer till framgång än att motvilligt uthärda den förmodat bättre behandlingen.
 



Fakta:
- Undersökning av Death by Medicine (död på grund av läkemedel och
behandlingar)
 
Källor och bibliografi
Alla uttalanden i den här boken är baserade på studier, publikationer eller
andra verifierbara uttalanden från tredje part. På webbplatsen www.mms-
seminar.com kan du boka webbseminariet Healing with MMS? Där hittar
du för varje källa som anges i slutet av ett kapitel under fakta både en
direktlänk och en länk till en arkiverad version.



1.2 Vad är MMS?
 
Klordioxid är det starkaste virus- och bakteriedödande medel som
mänskligheten känner till och har använts över hela världen i årtionden, bland
annat för en grundlig och säker desinfektion av dricksvatten. Självbehandling
av sjukdomar med det farmaceutiskt icke godkända MMS och dess egentliga
aktiva beståndsdel klordioxid har blivit känt över hela världen under de senaste
åren tack vare Jim Humbles böcker.
 
Amerikanen Jim Humble är en färgstark personlighet med många olika
yrken. Efter att ha arbetat som ingenjör för bland annat NASA var han
involverad i optimering av gruvprocesser i guldgruvor. Han har också skrivit
flera böcker i ämnet. En dag var han återigen på en av sina expeditioner till
guldgruvor djupt inne i djungeln, fem dagar från all civilisation, när två av hans
medarbetare insjuknade i malaria. Men eftersom det inte borde finnas någon
malaria i det här området hade de ingen lugnande medicin med sig (det finns
ingen konventionell medicin mot malaria).
 
Han gjorde därför en inventering av de föremål och medel som han hade med
sig och hittade ett steriliseringsmedel för dricksvatten. Han närmade sig
problemet på ett logiskt sätt, fick en briljant idé och lyckades framgångsrikt
behandla malaria med steriliserande medel, vilket senare beskrevs i hans bok
MMS - The Breakthrough (MMS - Genombrottet).
 
Egentligen tog han sig an saken på ett ganska ingenjörsmässigt sätt. Ni måste
veta att ingenjörer är lata samtida - det får jag lov att säga. När ett problem ska
lösas börjar ingenjörer alltid med att leta efter liknande, redan kända problem
och se om de lösningar som redan finns tillgängliga där på något sätt kan
tillämpas eller anpassas till det aktuella problemet.
 
Jim Humbles grundidé när han upptäckte MMS var därför följande: Det
finns det välkända problemet med kraftigt förorenat vatten som man vill
använda som dricksvatten. Den lösning som redan hade utvecklats var ett
desinfektionsmedel för dricksvatten som på ett tillförlitligt sätt dödar alla
patogener även i kraftigt förorenat vatten, så att vattnet kan drickas utan
tvekan. Det aktuella problemet var de anställdas malariasjukdom som
orsakades av en patogen som gjorde dem sjuka. Människokroppen består till
70-80 procent av vatten. Logisk lösning: Varför skulle ett medel som dödar
alla bakterier i dricksvatten inte kunna döda de sjukdomsframkallande



bakterierna i vatten, dvs. i blod eller interstitiell vätska hos en människa eller
ett djur? På grund av bristen på alternativ och de anställdas livshotande
tillstånd blev teori snabbt till praktik och de anställda tog en utspädd lösning
oralt.
 
Inom bara fyra timmar försvann alla symptom på malaria med feber och
smärta. Några dagar senare insjuknade Jim Humble själv i malaria och kunde
återigen snabbt bota sig själv med detta medel. Först senare upptäckte han den
egentliga aktiva beståndsdelen i detta desinfektionsmedel, nämligen klordioxid,
och använde olika formuleringar för att framställa den från mineralen
natriumklorit (MMS).
 
Det fungerade omedelbart och upprepade gånger mot malaria. Jim spred
denna kunskap till många afrikanska länder och blev upprepade gånger
förföljd för detta. Först senare rapporterade användare från hela världen till
honom att MMS också kunde användas med stor framgång för många andra
sjukdomar, t.ex. influensa, akuta eller kroniska inflammationer i urinblåsan, i
halsen, i tänderna och vid tandroten till mat- och blodförgiftning samt svamp i
tarmarna.
 
Enligt de många vittnesmålen verkar bakterier och förgiftning vara orsaken till
många fler sjukdomar (t.ex. cancer och diabetes) än vad den konventionella
medicinen känner till. Mycket snabbt samlades folk runt Jim med
framgångarna och en världsomspännande MMS-familj utvecklades helt
obyråkratiskt. Till denna familj hör inte bara aktiva lekmän, utan också många
högt dekorerade experter från de mest olika discipliner. Målet med den
världsomspännande MMS-rörelsen är att sprida denna helande kunskap.
 
Hur snabbt denna kunskap spreds och hur många människor i världen som nu
känner till MMS och använder det framgångsrikt illustreras här med några
siffror: I slutet av 2014 hade MMS-familjen över 2 051 aktiva medlemmar på
163 baser i 110 länder. Totalt har 1 465 personer utbildats i MMS och det
finns för närvarande 82 MMS-instruktörer, varav jag var en av de första. Enligt
min åsikt är det enda som kan föra samman så många människor av så många
olika raser, språk, religioner och kulturer på så kort tid den verifierbara och
repeterbara effekten av MMS. Det finns nu mer än 18 MMS-böcker enbart i
den tysktalande världen, med en total upplaga på över 300 000 exemplar
(2014). På mina MMS-seminarier och workshops har jag regelbundet läkare,
veterinärer, tandläkare, alternativläkare, apotekare och psykoterapeuter, men
även domare, advokater, brottsutredare och patologer som sitter bredvid



intresserade lekmän, som oftast är imponerade av den övertygande logiken i
det som presenteras. Fenomenet massfantasi kan därför helt uteslutas med
MMS.
 
Låt oss återgå till frågan om vad MMS egentligen är. MMS eller dess aktiva
substans klordioxid är inte växtbaserat, inte ekologiskt och enligt Jim Humble
inte heller homeopatiskt. Den passar faktiskt inte alls in i den nuvarande
trenden med skonsamma metoder och botemedel, men accepteras ändå av allt
fler företrädare för dessa områden.
 
Klordioxid (ClO2) är en enkel kemisk förening som består av en klor- och två
syreatomer. Det är en mycket flyktig gas som är tyngre än luft. Därför
framställs den vanligtvis från mineralen natriumklorit (inte att förväxla med
natriumklorid = bordssalt) med hjälp av en aktivatorsyra strax före
användning. Vid rumstemperatur är det en bärnstensfärgad gas med en
stickande, klorliknande lukt som liknar den från en inomhuspool.
 
Men till skillnad från rent klor är klordioxid inte giftigt! Detta är mycket
viktigt, eftersom orättvisa kritiker medvetet förväxlar det med rent, giftigt klor
eller med klorblekmedel. Klordioxid sönderdelas efter en kort tid, även efter
användning, till komponenterna vatten, syre och ofarligt vanligt salt.
Klordioxid har varit känd sedan 1811, är väl utforskad med avseende på dess
bredbandseffekt och oskadlighet och används över hela världen bland annat
som klorfritt blekmedel inom massaindustrin och för desinfektion av livsmedel
samt för desinfektion av dricksvatten.
 
Jim Humble uppfann alltså inget nytt, han använde bara något känt på ett
annat sätt. Han behövde alltså inte bevisa att det fungerar eller att det är
ofarligt!
 
Desinfektionsprodukter för dricksvatten baserade på klordioxid är lagligt
tillgängliga för industriell och privat användning. De hälsotillämpningar som
beskrivs här, dvs. användningen av kommersiella produkter för desinfektion
av dricksvatten för andra ändamål, utförs av var och en på eget ansvar.
 
De övernitiska kritikernas försök att förbjuda MMS eller klordioxid som ett
icke godkänt läkemedel har redan flera gånger misslyckats i domstol, eftersom
det också finns många helt lagliga användningsområden för
klordioxidprodukter.
 



Trots detta försöker myndigheterna i samband med smutskastningskampanjer
i medierna gång på gång och enligt vissa specialiserade jurister delvis helt
olagligt att stoppa, hindra eller skrämma leverantörer. Här ska allmänt
tillgängliga och kontrollerbara fakta hjälpa dig att bilda dig en egen uppfattning
i frågan.



1.3 Hur fungerar MMS?
 
Klordioxid, som tas oralt eller via huden, kommer in i kroppen genom
blodplasman - och inte, som man tror, genom de röda blodkropparna -
överallt. Detta innebär att vi med MMS plötsligt har klordioxid som ett andra
system som kan transportera syre i kroppen.
 
MMS eller dess egentliga aktiva ingrediens klordioxid är en oxidator, vilket
innebär att den tar bort elektroner från sina reaktionspartners och förstör
därmed deras biokemiska struktur. Bakterier, svampar, kvalster, sporer,
prioner (BSE) och små parasiter dödas på ett säkert sätt. När det gäller virus
verkar det stoppa deras förökning genom att blockera proteiner.
 
Det är intressant att notera att klordioxid (effektivitet 99,9999 procent)
desinficerar ungefär tusen gånger mer noggrant än till exempel det välkända
hushållsrengöringsmedlet Sagrotan (effektivitet 99,9 procent). Denna extremt
höga reningseffekt verkar också ha något att göra med att en
klordioxidmolekyl kan ta bort fem elektroner från en reaktionspartner
(bakterie).
 
"Om MMS dödar alla bakterier måste det angripa mina goda tarmbakterier. "
Detta är den vanligaste invändningen mot ett oralt intag av MMS. De
sammanfattade erfarenhetsrapporterna visar dock att MMS inte skadar den
goda tarmfloran även vid längre kontinuerligt intag. Detta har också bekräftats
av veterinären Dirk Schrader med hjälp av avföringsprov från en hund före
och efter en CDS-behandling.
 
Vi har inga vetenskapligt bevisade förklaringar till detta, men vi har rimliga och
logiska förklaringsmodeller: Klordioxid är ett oxidationsmedel. Väteperoxid
och ozon är mycket starka oxidationsmedel och kan förstöra både kroppsceller
och goda bakterier. Nästa svagare oxidationsmedel är syre. Våra kroppsceller
och våra goda tarmbakterier (redoxpotential 1,45 volt) kan behålla sina
elektroner trots syre, som är en stark oxidationsfaktor. Denna förmåga att
hålla kvar elektroner kallas redoxpotential.
 
Annars skulle varje andetag som vi tar döda tusentals celler i vår kropp.
Klordioxid är ett mycket svagare oxidationsmedel. Så om cellerna kan försvara
sina elektroner mot en stark oxidationsmedel kan de göra det ännu bättre mot
den svagare klordioxiden (redoxpotential 0,95 volt).



 
Intressant nog har de flesta patogena bakterier (sjukdomsalstrande bakterier är
förresten ofta anaeroba och använder vanligtvis inte syre) en lägre
redoxpotential än klordioxid och angrips därför först av MMS. I MMS-
tillämpningsprotokollen rekommenderas vanligtvis endast koncentrationer där
den goda tarmfloran bevaras.
 
Slutsats: Klordioxid angriper inte kroppens celler eller de "goda"
bakterierna!
 
Citat från Seegartenkliniken i Schweiz, som sedan flera år tillbaka
framgångsrikt använder MMS/klordioxid i form av det patenterade
dioxykloret:
 
"Dioxyklor producerar atomärt syre (O1) vid beröring av virus, bakterier och svampar,
varigenom de flesta mikroorganismers skyddsmembran bryts ner (t.ex. i fallet med
polioviruset redan vid en koncentration under 1 ppm = 1 klordioxidmolekyl bland 1 miljon
vattenmolekyler!). Effekten av dioxyklor förstör också de frigjorda ribo- och
desoxyribonukleinsyrorna, särskilt deras guaninnukleinbaser. Detta förhindrar på ett
tillförlitligt sätt att nya generationer av mikroorganismer bildas. «
 
MMS kan också eliminera tungmetaller och andra miljögifter genom oxidation
eller göra dem vattenlösliga genom saltbildning och därmed utsöndra dem via
urinen. Den har därför en desinficerande, avgiftande och
tungmetallutjämnande effekt. Dessutom verkar det öka kroppens totala
ämnesomsättning avsevärt genom aktivering av mitokondrierna även på
elektrisk nivå.
 
Alla kroppens processer får energi och påskyndas. Genom att eliminera många
källor till inflammation och neutralisera utsöndringsprodukterna från dessa
bakterier som fördunklar oss, leder det till en behaglig klarhet och vakenhet på
mental-emotionell nivå och gör det möjligt att arbeta bort eventuella långvarigt
ackumulerade problem på dessa områden.
 
I många cancerformer är cellernas sockerförbrännande kraftverk,
mitokondrierna, avstängda. Sockret används endast för alkoholjäsning. Detta
leder också till allvarlig lokal förgiftning med cellgifter. I likhet med
kanadensisk forskning om dikloracetat (DCA), en kemisk släkting till
klordioxid, kan klordioxid stimulera och återställa mitokondriernas funktion,
särskilt i detta fall. Tumörcellerna å andra sidan begår då självmord,



programmerad celldöd (apoptos). I motsats till DCA orsakar klordioxid dock
inga biverkningar, t.ex. domningar i benen på grund av aktiva väteämnen.
 
De fem effekterna av MMS/klordioxid:
 

1. Dödande av alla typer av patogena bakterier genom oxidation.
2. Eliminering och utsläpp av tungmetaller (saltbildning).     

och miljögifter
3. Ökning av kroppens totala elektriska omsättning (mer energi!)
4. programmerad celldöd av cancerceller (apoptos) genom

aktivering av mitokondrierna och ytterligare syre i
cell

5. minskar översyrningen av kroppen genom extra syre
6. har en pH-selektiv effekt! Den föredrar att frigöra syre i kroppen där

den är mest pH-syrlig. Intressant: Överallt där det finns cancer är det
pH-syrat!

7. främjar uppvaknandet av andlighet (ja, det stämmer, mer om det på
annat håll).
mer om detta på annat håll)

 
Slutsats: MMS fungerar mycket mer målinriktat och bredbandigt än t.ex.
antibiotika och har en annan stor fördel: MMS dödar även genetiskt muterade
bakterier. Antibiotikaresistens, som den nuvarande livshotande spridningen
av MRSA-bakterier på sjukhus (eller på frysta kycklingar, till exempel), förlorar
därmed sin skräck.
 
Fakta:
- Bok Healing är möjligt, Dr. Andreas Kalcker
- Cancerläkare Dr. Helmut Ehleiter
- Seegarten Clinic Schweiz
- Biologiskt tumörcentrum Allgäu
- Undersökning av dioxyklor
- Amerikanska armén: Klordioxid mot ebola
- Företag ChlorDiSys



1.4 Risker och biverkningar
 
När klordioxid tas oralt verkar klordioxid inte verka i kroppen i mer än högst
två timmar.
 
Det bryts sedan ner till syre, vatten och vanligt salt, som alla är naturliga
beståndsdelar i blodet.
 
Det finns alltså inga restkomponenter kvar, vilket är fallet med läkemedel, som
måste brytas ner eller bortskaffas av kroppen. De viktigaste biverkningarna kan
vara illamående, kräkningar och diarré vid överdosering. Detta är ofta
kortvarigt. Ingen av dem verkar bero på en intolerans mot själva den aktiva
ingrediensen, utan helt enkelt på att den är för grundlig.
 
Stora mängder restprodukter från dödade bakterier och svampar flyter sedan i
blodet och måste bortskaffas. Detta utlöser ett förgiftningslarm i kroppen och
kroppen startar sitt nödprogram genom att släppa ut allt ovanför och
nedanför. Med MMS rör det sig endast om delvis aktiverad natriumklorit, som
beroende på syraförhållandena kan reaktiveras i magen i flera timmar och på så
sätt producera ytterligare klordioxid. Detta gäller inte CDS som är färdiga att
användas eller aktiverade CDSplus®.
 
Enligt Dr. Andreas Kalcker beror de få dödsfall som man känner till i
litteraturen i samband med klordioxid endast på inandning av en stor mängd
klordioxidgas (t.ex. ett fel i ett tekniskt system) - inte ett enda dödsfall kan
tillskrivas intag av en vattenlösning av klordioxid genom munnen.
 
Jag kan dra slutsatsen att det finns en annan biverkning från de vittnesmål som
rapporterats tillbaka till mig: Hudutslag. För en del sker en avgiftningsprocess
förmodligen också via huden. Detta kan leda till ett rödaktigt, kliande utslag.
Detta är endast tillfälligt och har hittills alltid läkt utan bestående skador.
Huruvida det är de minsta parasiterna som lämnar kroppen eller mer
aggressiva gifter återstår att undersöka.
 
I ett djurförsök fick råttor 400 mg klordioxid att dricka i flera veckor. Dosen
400 mg motsvarar tio gånger den dos som en människa skulle använda. Inget
av djuren dog eller fick någon annan sjukdom. I kontrollgruppen utan
klordioxid dog några djur.
 



Klordioxidintag ökar alltså faktiskt den förväntade livslängden.
 
Så även vid en tiofaldig överdosering fanns det inga tecken på förgiftning eller
död. Forskarna var förvånade över att råttorna till och med drack
klordioxidlösningen frivilligt. Ingen råtta fick cancer.
 
Den aktiva beståndsdelen klordioxid är alltså varken giftig eller
cancerframkallande även vid tiofaldig överdosering.
 
Senare gav en kaninuppfödare flera tusen djur 400 mg klordioxid under en
längre tid. Det fanns inte en enda mutation och det fanns fler och friskare
avkommor (högre födelsevikt).
 
Klordioxid är alltså inte heller mutagen (genförändrande) och kan inte
skada fertiliteten.
 
Enligt Andreas Kalcker motsvarar dosen på 400 mg ungefär fyra års
intag av klordioxid hos människor!
 
Fakta:
- Bok The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Boka MMS kliniskt testad
 
 
 



1.4.1 Varning från det federala kontoret för riskbedömning
 
För fullständighetens och rättvisans skull måste det också nämnas att det finns
en varning från den federala myndigheten för riskbedömning (BfR) av den
02.07.2012 om MMS.
 
BfR:s yttrande nr 025/2012 av den 2 juli 2012 (utdrag)
"Miracle Mineral Supplement ("MMS") erbjuds till försäljning på Internet som
en lösning i två små flaskor. Enligt rapporter från utlandet kan denna produkt
påverka konsumenternas hälsa. Det har rapporterats om gastrointestinala
störningar som buksmärtor, illamående, kräkningar och diarré, ibland med
blodtrycksstörningar och betydande vätskeförlust. Direkt kontakt med den
outspädda eller felaktigt blandade färdiga lösningen kan leda till irritation av
hud och slemhinnor och till och med kemiska brännskador. Under tiden har
man även i Tyskland fått kännedom om enskilda fall av oönskade effekter efter
konsumtion av "MMS". En del av erbjudandena innehåller en hänvisning till
att detta medel kan användas för att desinficera vatten. På vissa webbplatser
påpekar förespråkare för användningen av MMS att det är möjligt att ta in
produkten genom munnen. BfR avråder starkt från intag och användning av
'Miracle Mineral Supplement' ('MMS') (...)"
 
Om du läser denna varning i detalj kommer du att märka följande: Trots att
mer än en miljon människor i Tyskland känner till MMS och har använt det i
flera år (2014), ansåg denna myndighet inte att det var nödvändigt med egna
undersökningar. Man citerar bara varningar från utlandet. I själva verket citerar
alla länder endast varningen från den amerikanska läkemedelsmyndigheten
FDA (Federal Drug Administration), som t.ex. hittills inte har sett några
problem alls med att tillåta det mycket hälsovådliga Aspartam. Hotnivån kan
alltså inte vara så hög om inga egna utredningar görs. I denna varning
 
- inga dödsfall
- Inga livshotande situationer.
- inga bestående skador
 
efter intag av MMS. Det som återstår är därför tillfälliga störningar av
välbefinnandet. Dessa är illamående upp till kräkningar och diarré, eftersom de
har nämnts i alla MMS-böcker hittills. Å andra sidan finns det tusentals
framgångsrika rapporter även om sjukdomar som anses vara obotliga. Detta
innebär att var och en måste väga argumenten för sig själv på eget ansvar.
 



Kort sagt: Förbundskontorets varning ovan är faktiskt den bästa bipacksedeln
för MMS/CDS/kloriddioxid. Företaget Bayer skulle vilja ha en sådan ofarlig
bipacksedel för sin bästsäljare Aspirin. Tyvärr står det där så fula saker som
permanenta förändringar i blodstatusen och magblödningar. Dr Friedrich
Hagenmüller från Asklepios-kliniken i Hamburg uppskattar att antalet dödsfall
orsakade av aspirinbiverkningen magblödning enbart i Förbundsrepubliken
Tyskland uppgår till mellan 1 000 och 5 000 personer, och att antalet icke-
rapporterade fall kan vara mycket högre. Eftersom han också tvivlar på att
detta universalmedel är användbart för att behandla smärta, kämpar han för en
begränsning av handeln. Med 16 500 dödsfall var läkemedlet en av de 15
vanligaste dödsorsakerna i USA år 2000, enligt Philipp Mimkes (The Aspirin
Lie).
 
Vilken potentiell fara talar vi då om här med MMS/klordioxid?
 
Fakta:
- Bok Healing är möjligt, Dr. Andreas Kalcker
- Varning från det federala kontoret för riskbedömning BfR
- Klinik i Hamburg: varning för aspirin
- Undersökning Philipp Mimkes



1.5 Interaktioner och kontraindikationer
 
De som har en extremt sällsynt klorallergi bör inte använda MMS eller endast
med stor försiktighet. Dessutom har MMS en lätt blodförtunnande effekt.
Marcumar-patienter måste ta hänsyn till detta, särskilt före en operation.
 
MMS och C-vitamin, en antioxidant, upphäver varandra i sin effekt. Om man
har tagit för mycket MMS kan man därför minska de obehagliga
biverkningarna genom att ta C-vitamin eller motsvarande juice. Teoretiskt sett
skulle man kunna tänka sig reaktioner med mat och läkemedel i magen, men
trots att MMS har använts i flera år över hela världen har man hittills praktiskt
taget inte känt till några konkreta interaktioner.
 
Enligt Dr. Andreas Kalcker bör dock personer med följande egenskaper inte
använda MMS, MMS2 eller CDS eller bör närma sig behandlingen med stor
försiktighet:
 

- under långvarig medicinering
- med känd klorallergi
- för leverdysfunktion
- om de är blödarsjuka
- under behandling med antikoagulantia
- efter en traumatisk upplevelse av gasförgiftning

 
Jag tycker bäst om Dr. Klinghardts rekommendation (www.ink.ag) att utföra
MMS-tagningarna på morgonen fram till ca. klockan 18 och att ta de
nödvändiga läkemedlen och/eller kosttillskotten (NEM) med 3 till 4 timmars
mellanrum, alltså efter ca. klockan 21/22. Konkreta interaktioner med andra
läkemedel är hittills inte kända. I tveksamma fall bör man välja ett tidsintervall
på 2-4 timmar.
 
Antidot vid överdosering och allvarliga biverkningar
Du kan lösa upp en tesked natriumbikarbonat (även kallat
natriumvätekarbonat, natriumbikarbonat, caesar soda eller Bullrich-salt) i ett
glas vatten och ta det eller äta till exempel ett äpple. Alternativt kan man också
ta C-vitamin.
 
Expectorant
 



När klordioxid används internt för att utrota mikroorganismer släpper de ut
ett antal gifter när de dör. Dessa gifter måste avlägsnas från kroppen genom
avgiftningsorganen som lever, njurar och lymfsystem.
 
Personer som varit sjuka länge, inte dricker tillräckligt med vatten eller äter
ohälsosam och raffinerad mat har ofta blockerade avgiftningsorgan.
 
Det är här de kan dra nytta av att ta detoxmedicin för att öppna upp
avgiftningskanalerna.
 
Ett bra växtbaserat avgiftningsmedel kallas lavage. Jag kommer att tala mer
ingående om alla dessa botemedel och -åtgärder för avgiftning i min andra
bok.
 
Fakta:
- Bok The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Boka MMS kliniskt testad
- LAGER botemedel - www.detoxmetals.com



1.6 Marknadsöversikt över klordioxidprodukter

1.6.1 Första utvecklingsfasen: Classic MMS
 
Klordioxidprodukter är lagligt godkända för desinfektion av dricksvatten
under vissa villkor och finns lagligt tillgängliga på marknaden. Klordioxid är en
gas som är tyngre än luft och som snabbt avgår. Den kan därför inte lagras
länge och framställs ofta genom en kemisk reaktion strax före användning.
Detta kräver en natriumkloritlösning NaClO2 och en aktiverande syra.
 
Jim Humble använde först citronsaft för detta ändamål. Därefter
rekommenderade han först 10 procent och senare 50 procent citronsyra med
olika blandningsförhållanden. Andra leverantörer erbjöd också MMS med
vinsyra och mjölksyra som aktivatorer. En sådan rekommendation har dock
aldrig getts av Jim-Humble-gruppen hittills och stöds därför inte här!
 
Efter ett långt försök och efter Kerri Riveras positiva erfarenheter av den
mycket bättre kompatibiliteten med de särskilt känsliga autistiska barnen finns
det nu en ny rekommendation. Här rekommenderas endast 4-5 procent
saltsyra som aktivator, eftersom detta är den enda oorganiska syra (utan
kolrester) som är lagligt godkänd för dricksvattenbehandling.
 
Sedan februari 2013 rekommenderar Jim Humble endast följande MMS-
formel:
 

25 % natriumkloritlösning (NaClO2) och
4 till 5 procent saltsyra (HCl) som aktivator.
Blandningsförhållandet är alltid 1:1.
Aktiveringstiden är alltid 45 sekunder.

 
Oroa dig inte, du behöver inte göra dig av med ditt befintliga MMS-kit nu.
Klordioxid är klordioxid och det fungerar. Men du bör se till att vi alla
använder samma formulering vid framtida inköp. På så sätt får vi upprepbara
tillämpningsprotokoll och samma klordioxidkoncentrationer, och de många
fallskillnaderna och användarnas frågor om hur man gör det med den här
uppsättningen och hur man gör det med den där kan äntligen elimineras.
Aktivering och dosering
 



 
Doseringarna för MMS anges i alla böcker och tillämpningsprotokoll i antalet
"aktiverade droppar", en aktiverad droppe består egentligen av två
droppar: en droppe natriumklorit och en droppe aktivatorsyra.
 
Standardaktivering av MMS:
 

1. Ta ett torrt och rent glas (keramik ja, men ingen metall).
2. Droppa till exempel 3 droppar natriumkloritlösning (25 procent

NaClO2) i glaset.
3. Släpp en lika stor mängd aktiverande saltsyra (4 till 5 procent HCl) i

burken.
4. Håll glaset i en vinkel så att dropparna möts och reagerar med .
5. Vänta cirka 45 sekunder tills blandningen blir gulbrun och luktar som

en inomhuspool.
6. Fyll nu glaset med önskad mängd vatten (ca 150-250 ml).
7. Använd lösningen omedelbart, eftersom klordioxidgasen vill flyga ut.

 
Varning: Gå inte så nära glaset med näsan och försök att undvika att andas in
de gaser som frigörs.
 
Om det redan finns vatten i glaset sker ingen kemisk reaktion. Det spelar ingen
roll vilken av de två komponenterna du sätter in först. Du bestämmer själv hur
mycket vatten du använder. Om du vill ha den starkt utspädd måste du dricka
mer vätska. Om du inte kan dricka lika mycket vätska blir smaken starkare.
Det är viktigt att den mängd klordioxid som tas ut alltid är densamma.
 
 
Bakgrunder
 
Rent klor
Vid denna reaktion bildas inte bara klordioxid utan också alltid en liten mängd
rent klor. Rent klor är i sin tur mycket reaktivt och små mängder giftiga
klorater kan bildas. Denna mikroförgiftning kan vara ytterligare en orsak till att
känsliga personer börjar känna sig illamående.
 



Starkt sur
I motsats till vad som tidigare sagts i de relevanta MMS-böckerna förbrukas
inte den aktiverande syran under produktionen av klordioxid. Det finns alltså
ingen kvarvarande syra, men den fullständiga syran kvarstår, vilket innebär att
den producerade lösningen har ett mycket surt pH (2,5-3). Kroniskt sjuka
människor är ofta kraftigt överförsurade och tål bland annat av den
anledningen det klassiska MMS:et sämre. Här är den fortsatta utvecklingen av
CDS och CDSplus® till stor hjälp.



1.6.2 Andra utvecklingsfasen: färdiga CDS-lösningar
 
Vid behandling av lantbruksdjur stötte dr Andreas Kalcker på MMS:s
begränsningar. På grund av de biokemiska gränsförhållandena i deras magar
kan idisslare som kor inte ges klassisk MMS oralt i större mängder. Den
bakteriella matsmältningen kan eventuellt stanna upp helt och hållet och
därmed leda till att djuret dör.
 
Hittills har det klassiska aktiverade MMS inte kunnat injiceras på grund av dess
mycket låga pH-värde (2,5-3). Därför framställde han en pH-neutral
klordioxidlösning (pH-värde 5,5-7 vid 3 000 ppm) för intramuskulär
administrering i en destillationsprocess. Detta kallas CDS (klordioxidlösning). I
destillationsprocessen aktiveras klassisk MMS utan efterföljande tillsats av
vatten. Den gas som bildas förs sedan in i ett andra kärl med kallt vatten tills
vattnet blir gult.
 
Varning: Lekmän bör inte använda tillverkarens förfaranden för CDS som
visas på YouTube. Å ena sidan är det svårt för en lekman att justera den
faktiska klordioxidkoncentrationen. Om man däremot väljer fel material eller
om koncentrationen är för hög är det mycket möjligt att gaskoncentrationen
blir explosiv. Om du andas in för mycket av klordioxidgasen kan du få
livshotande cyanos.
 
Slutsats: Självtillverkning av CDS bör hellre överlåtas till tekniskt erfarna
personer!
 
CDS-lösningar som är färdiga att användas levereras i endast en flaska med
gulaktigt innehåll. Aktivering är inte längre nödvändig här.
 
Den rekommenderade standardkoncentrationen för CDS är 3 000 ppm eller
0,3 procent lösning. Av juridiska skäl som rör produktdeklaration håller sig de
flesta leverantörer strax under detta värde (t.ex. 0,29 procent).
 
 
Fördelar med CDS:
 

0. - pH-neutralt
1. - mindre lukt
2. - mindre smak
3. - tolereras mycket bättre



4. - kan doseras mycket högre
5. - färre biverkningar

 
Det finns dock också vissa nackdelar. Temperatur, tryck och tid påverkar
destillationsprocessen. Klordioxidkoncentrationen kan endast mätas med
testremsor genom utspädning och inom ett mycket smalt intervall. Andra
mätmetoder kräver dyr laboratorieutrustning. Detta är en av orsakerna till att
klordioxidkoncentrationerna varierar kraftigt (från 800 till 5 000 ppm) mellan
olika leverantörer och produkter.
 
Dessutom måste den nyfyllda flaskan förvaras på ett svalt ställe redan hos
leverantören så att klordioxidgasen åtminstone inte kan flyga ut så snabbt som
möjligt. Teoretiskt sett måste kylkedjan upprätthållas även under transport på
sommaren. Detta görs dock sällan av praktiska skäl. Om användaren öppnar
flaskan omedelbart efter mottagandet utan att ha ställt den i kylskåpet i minst
sex timmar innan den tas emot, kommer en stor del av klordioxiden att läcka
ut.
 
Oavsett om du använder flaskan eller inte är hållbarheten begränsad till tre till
fyra månader i kylskåp och kan inte förlängas på något annat sätt. Det är
därför ofta inte lönt att köpa flera flaskor med färdiga CDS för lagring eller
som en krisåtgärd. Koncentrationen av den aktiva ingrediensen minskar stadigt
direkt efter tillverkningsprocessen, under lagring, leverans och hos kunden.
 
Slutsats: För ett CDS-tillämpningsprotokoll som alltid är detsamma och som
kan upprepas över hela världen är det därför tyvärr svårt att alltid uppnå
samma dosering med samma klordioxidkoncentration med det färdiga och väl
tolererade CDS.
 
Bakgrunder
 
Fluktuerande och minskande koncentration
Tyvärr leder allt detta ofta till att användarna av färdiga CDS alltid arbetar med
en okänd och ständigt minskande klordioxidkoncentration, vilket oundvikligen
leder till olika doser och resultat.
 
Rent klor
Eftersom de flesta färdiga CDS-lösningar framställs av aktiverat klassiskt MMS
efter destillationsprocessen finns samma mindre kontaminering med fritt klor
även här. Under destillationen hamnar inte bara den önskade klordioxidgasen i



lösningen, utan även små mängder rent klor. Samma möjliga nackdelar för
särskilt känsliga personer gäller som för klassisk MMS.
 
Inte stabiliserad
Enligt en studie från universitetet i Marburg är CDS som framställs genom
destillation inte särskilt stabilt och bryts ned ganska snabbt (även i kylskåp).
 
UPDATE: Dosering av färdiga CDS
I början gjordes många misstag när det gällde doseringen av CDS. Dr Andreas
Kalcker vet från experiment med grismagar vid flera universitet i Spanien att
efter intag av MMS kan upp till sju gånger mer klordioxid reproduceras av
magsyran. Därför var de första omvandlingsfaktorerna MMS till CDS med 1:4
eller 1:7 på droppbasis alldeles för svaga. Det är inte heller möjligt att fastställa
en vetenskapligt korrekt omräkningsfaktor eftersom det är en dynamisk
process som påverkas av många parametrar, t.ex. temperatur, densitet osv.
 
Dr Andreas Kalcker rekommenderar att CDS endast doseras i milliliter och
inte med en droppräkning. En doseringspipett med ml-märkning (plastspruta utan
kanyl) rekommenderas för en enhetlig dosering över hela världen.
 
 

Den grova omvandlingsfaktorn MMS till CDS är:
 
För externa tillämpningar:

3 aktiverade droppar MMS motsvarar ca 1 ml CDS.
(för CDS med ca 0,3 % klordioxidlösning, dvs. 3 000 ppm).

 
 

För oral användning (med effekt av magsyra):
1 aktiverad droppe MMS motsvarar ca 1 ml CDS.

(för CDS med ca 0,3 % klordioxidlösning, dvs. 3 000 ppm).
 
Så om man hittills hade tagit 3 aktiverade droppar av det klassiska MMS oralt,
blir det nu 3 ml med CDS, alltså den tredubbla mängden!
 



1.6.2.1 NYTT: CDSpure® ampuller
 
Sedan mitten av 2021 har det skett en annan trendsättande ny utveckling som
jag var starkt involverad i:
 
CDSpure® är en högren klordioxidlösning med 2 990 ppm, eftersom det från
och med 3 000 ppm är nödvändigt att sätta betydligt fler varningsetiketter på
produkten.
 
För detta ändamål löses ren klordioxidgas upp i noggrant demineraliserat och
nanofiltrerat vatten i en särskild tillverkningsprocess. CDSpure® är pH-
neutralt och, liksom CDSplus®, klorfritt (innehåller inget elementärt och
därmed inget giftigt klor).
 
CDSpure® levereras till en början i 5 ml glasampuller för mobil
dricksvattendesinfektion. Tack vare glasampullen kan de förvaras okylda (!) i
minst fem år. Dessutom är glasampullen tillverkad av klart glas så att den gula
tonen och därmed klordioxidhalten i CDS-lösningen kan ses direkt.
 
CDSpure® är en färdig CDS-lösning som doseras och appliceras på samma
sätt som konventionella CDS/CDL-lösningar eller CDSplus®. Jämfört med
CDS-lösningar har den fördelen att den är stabil i flera år utan kylning.
 
 
 
 
 
*juridiskt meddelande:
CDSpure® och CDSplus® är registrerade varumärken som tillhör
AQUARIUS pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).
 



1.6.3 Förfaranden som inte längre rekommenderas
 
I det följande beskrivs kortfattat några andra metoder för framställning av
CDS-lösningar, men på grund av deras komplexitet, felbenägenhet och nyare
och bättre lösningar rekommenderas de inte vidare för den breda massan av
användare.
 
Vid klassisk aktivering av MMS finns det alltid ett syraöverskott. Därför
gjordes mycket tidiga försök att neutralisera detta syraöverskott, till exempel
genom att tillsätta en knivspets natriumbikarbonat (även kallat
natriumvätekarbonat, Kaiser soda, Bullrich-salt eller bakpulver). Det skummar
då kortvarigt. Under tiden har Jim Humble Group övergått till att inte använda
denna metod över hela världen, eftersom den verkar försämra klordioxidens
effektivitet. Nu använder man snarare natriumbikarbonat vid överdoser av
MMS som motgift. Dessutom finns det numera bättre metoder och medel för
att få en pH-neutral lösning.
 
I den s.k. Gefeu-metoden aktiveras natriumkloriten fullständigt med en
mängd syra som beräknas separat beroende på aktivatorn, för att uppnå högsta
möjliga utbyte av klordioxidgas. Lösningen är dock inte pH-neutral och
fördelarna var inte riktigt begripliga för mig.
 
Eftersom en MMS-apparat ändå kan köpas ganska billigt och vanligtvis räcker
till en familj i över två år, kan den avsedda kostnadsbesparingen bara vara
minimal. Huruvida fullt aktiverat MMS fungerar bättre eller tolereras bättre i
en fortfarande pH-syrlig miljö finns det inte tillräckligt många klara
erfarenheter om.
 
Dessutom kan det vara just den efteraktivering av MMS i magen som Dr.
Andreas Kalcker upptäckte som bidrar till att det får bättre effekt (retard).
Dessutom rekommenderas Gefeu-metoden även med vinsyra och andra syror
som aktivator, vilket Jim Humble inte nämnde eller rekommenderade vid
något tillfälle. Organiska aktivatorer är också uttryckligen uteslutna vid
desinfektion av dricksvatten, som är mycket noggrant reglerad i lagen,
eftersom en kvarvarande molekyl kvarstår i lösningen och det hela blir
snabbare bakteriellt igen. Det finns alternativläkare som uttryckligen varnar för
användningen av just vinsyra. Dessutom rekommenderas helt andra
koncentrationer och doser än i Jim Humbles MMS/CDS-1000-protokoll. Jag



undrar var de har samlat den stora erfarenhetsbasen där innan de gör sådana
rekommendationer offentligt.
 
De många frågor om förståelse, som också dyker upp gång på gång i forum
och på mina seminarier, uppmuntrar mig att inte rekommendera denna metod
för massorna. Denna självständigt utvecklade sidoarm tar å ena sidan avstånd
från Jim Humble, men bokför å andra sidan framgångarna med samma
sjukdomar på grund av sin egen metod. Dessutom är Gefeu-metoden, såvitt
jag vet, helt okänd utanför Tyskland i den världsomspännande MMS-
samhället.
 
CDH var MMS-gruppens försök att få den CDS-lösning som erhållits genom
destillation att hålla längre. För detta ändamål droppades natriumklorit in i
CDS:en gång på gång efter mätning med testremsor. Detta är något för proffs
och för mig för komplicerat för den breda massan. Dessutom leder denna
metod bara till en lösning som inte är pH-neutral.
 
CDI (Chlorine Dioxide Injections) är avsedd för intramuskulär eller
intravenös injektion av en klordioxidlösning. Dr. Andreas Kalcker
introducerar klordioxidgasen i utspätt havsvatten. Det är alltså pH-neutralt och
har också en korrekt salthalt, som liknar blodets. Dessutom verkar kallt och
finfiltrerat havsvatten ha en mycket uppfriskande och påskyndande effekt på
läkningsprocessen, vilket presenterades på Spirit of Health Congress 2014 av
Francisco Coll, chef för Laboratories Quinton International Alicante.
 
FÖRSIKTIGHET: Infusioner med klordioxidlösningar är reserverade
för läkare, alternativa behandlare och annan utbildad medicinsk
personal. De ska alltid utföras under övervakning! Alla kommersiellt
tillgängliga varianter av MMS, CDS och CDSplus är inte lämpliga för
infusioner.
 
Försörjningskällor:
Se www.mms-seminar.com under "Försörjningskällor".



1.6.4 Tredje utvecklingsfasen: CDSplus® - varaktig och
stabil CDS
 
Det tredje och senaste utvecklingssteget, som här endast kallas CDSplus®,
kombinerar fördelarna med det klassiska MMS med den bättre toleransen hos
CDS. Här får du en flaska med en flytande komponent och en separat, exakt
anpassad aktiveringstablett. På grund av den låga koncentrationen är denna
flytande komponent inte farlig och inte heller frätande (som till exempel
MMS). I oaktiverat tillstånd kan denna produkt förvaras okyld i flera år, precis
som det klassiska MMS.
 
Aktivering CDSplus:
 

         
 
Vid behov kastar du aktiveringstabletten från påsen i den flytande
komponenten, stänger och skakar flaskan kort och väntar på den angivna
aktiveringstiden. Vid rumstemperatur och högre temperaturer är detta ca 24
timmar.
 
På så sätt aktiveras hela flaskans innehåll på en gång och fullständigt. Själva
aktiveringsprocessen är också mycket säker, eftersom det varken sker någon
spontan, våldsam kemisk reaktion eller bildas gas eller tryck.
 
Efter aktivering har du normal, men färsk, stabiliserad CDS med en
standardiserad koncentration på 3 000 ppm.
 
Omedelbart efter aktivering är den pH-neutral, lukt- och smaklös och tolereras
därför utmärkt. Precis som den färdiga CDS:en ska den förvaras i kylskåpet
efter aktiveringstiden (enligt tillverkaren kan den förvaras i cirka sex till nio
månader) och doseras på exakt samma sätt som den tidigare färdiga CDS:en.
 
Den stora fördelen förutom hållbarheten är att du alltid får färska CDS med
en standardiserad klordioxidkoncentration efter aktivering. Detta innebär att
det nu äntligen är möjligt att alltid producera en repeterbar, identisk dosering



över hela världen. Utvecklingen av CDSplus® är patentskyddad*, men är ändå
tillgänglig hos allt fler återförsäljare världen över.
 
UPDATE: Dosering av CDSplus®
Eftersom CDSplus® efter aktivering är nästan identiskt med färdiga CDS-
lösningar gäller alla följande förklaringar och doseringsanvisningar för CDS
även för CDSplus®.
 
 
För externa tillämpningar:

3 aktiverade droppar MMS motsvarar ca 1 ml CDS.
(för CDS med ca 0,3 % klordioxidlösning, dvs. 3 000 ppm).

 
 

För oral användning (med effekt av magsyra):
1 aktiverad droppe MMS motsvarar ca 1 ml CDS.

(för CDS med ca 0,3 % klordioxidlösning, dvs. 3 000 ppm).
 
Så om man hittills hade tagit 3 aktiverade droppar av det klassiska MMS oralt,
blir det nu 3 ml med CDS, alltså den tredubbla mängden!
 
En doseringspipett med ml-märkning (plastspruta utan nål) rekommenderas
för en enhetlig dosering över hela världen.
 
 
Bakgrunder
 
Aktivering
Med CDSplus® krävs en enda aktivering av hela flaskan före användning.
 
Standardiserad koncentration
Den enkla och säkra aktiveringen av flaskan ger en helt färsk klordioxidlösning
när det behövs. Tack vare den exakta överensstämmelsen mellan den flytande
komponenten och aktiveringstabletten är klordioxidkoncentrationen alltid
mycket exakt 0,3 procent eller 3 000 ppm, beroende på vad som önskas.
Endast genom denna koncentration, som alltid kan framställas på samma sätt
av alla lekmän, kan man få en upprepningsnoggrannhet som med de klassiska
MMS-applikationsprotokollen.
 
Rent klor
Formulerings- och aktiveringsprocessen för CDSplus® är den enda process
som jag känner till där inget fritt klor kan mätas omedelbart efter aktivering.



j g g g
Den eventuella mikroförgiftning med klorater som kan uppstå med MMS och
CDS kan alltså inte inträffa. Denna egenskap hos CDSplus® verkar ha
underskattats helt och hållet hittills, vilket de första fältrapporterna längre ner
visar.
 
Stabiliserad
Det patenterade buffertsystem som används i CDSplus® säkerställer att den
producerade klordioxidlösningen stabiliseras och därmed i allmänhet har en
längre hållbarhet än de färdiga CDS-lösningarna (som produceras genom
destillation). Det är dock bättre att förvara dem i kylskåp för att förlänga
hållbarheten till sex till nio månader.
 
* Rättsligt meddelande:
CDSplus® är ett registrerat varumärke som tillhör AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).



1.6.5 Jämförelse av klordioxidprodukter
 

ClO2-produkter   Steg 1: MMS   Steg 2: CDS   Steg 3:
CDSplus®

Aktivering
Nödvändigt ja ingen ja

Hållbarhet före
aktivering upp till 5 år 6 månader från

tillverkningen upp till 7 år

Hållbarhet efter
aktivering

max. 24 timmar
i glasflaska

6 månader från
tillverkningen 9-12 månader

Stabiliserad
lösning? ingen ingen ja

Förvara i kylskåp ingen Ja, alltid. ingen
Kemiska risker ja ingen ingen
Klordioxid-
Koncentration

mycket
repeterbar varierar kraftigt. alltid exakt 0,29

%/ 3 000 ppm
pH-värde enligt
Aktivering

Mycket sur 
(2–3)

pH-neutralt 
(6,5–7,0)

pH-neutralt 
(6,5–7,0)

Smaka på starkt mild mild

Lukt i mycket stor
utsträckning mild mild

Klorfritt* efter
aktivering ingen ingen ja

Fara på grund av
kloratbildning ja ja ingen

Kompatibilitet 45–50 % 80–100 % 90–100 %

Pris 2 x 100 ml 
ca 18-22 €

100 ml 
ca 15-30 €

100 ml ca. 25 €
250 ml ca. 49 €



Förklaringar
* Klorfritt: I motsats till tidigare antaganden produceras inte bara den önskade
aktiva beståndsdelen klordioxid vid aktivering av klassisk MMS, utan också
alltid små mängder ren klor. Rent klor reagerar mycket aggressivt med nästan
alla reaktionspartners och det finns en risk för kloratbildning.
 
Klorater som t.ex. Weed-Ex kan i dessa små mängder förutom den våldsamma
lukten och smaken också vara en orsak till en sämre tolerans av MMS. Även
CDS som framställs genom destillation (från aktiverad MMS) innehåller
således små mängder fritt klor. Detta fria klor kan bindas ganska bra genom att
tillsätta minst en droppe DMSO till varje MMS- eller CDS-dos strax före
intaget (se kapitlet om DMSO). Med den nya CDSplus® däremot är bildandet
av rent klor under aktiveringen säkert uteslutet genom den patenterade
processen.
 

1.6.6 När ska jag ta vad?
 
Så med alla dessa fördelar, ska jag bara använda CDSplus®? Nej, jag fortsätter
att använda MMS till exempel för fot- och helbad (CDS/CDSplus® skulle
vara alldeles för dyrt här) och överallt där man vill desinficera sår eller rum och
föremål.
 
Generering av stora mängder klordioxidgas fungerar endast med klassisk
MMS. För det orala intaget använder jag dock främst CDSplus®. Från
seminarierna vet jag att fem till sex av tio nykomlingar avbryter en MMS-kur i
förtid på grund av lukt, smak och/eller illamående. Med CDSplus® däremot
stannar alla tio vanligtvis kvar till slutet.
 
Dessutom kan CDSplus® användas i mycket högre doser vid akuta sjukdomar
utan minsta biverkning (erfarenhet hittills). På grund av den långa hållbarheten
utan kylning (före aktivering) och den upprepbara lika stora
klordioxidkoncentrationen kommer den mer praktiska CDSplus® troligen att
dominera över de färdiga CDS-produkterna på medellång sikt och
förhoppningsvis kommer priset också att sjunka. I många länder med långa,
varma somrar skulle den färdiga CDS:en inte kunna levereras på många
månader.



1.6.7 Första erfarenhetsrapporter med CDSplus®
 
Dr. Andreas Kalcker ser fördelarna med CDS bland annat i det faktum att
den kan doseras mycket högre, dvs. att en större mängd klordioxid per dag kan
föras in i kroppen än med det klassiska MMS. Vid dessa mängder skulle diarré
vara en biverkning av MMS helt enkelt på grund av surheten. I sin bok
CDS/MMS - Heilung ist möglich (CDS/MMS - Helande är möjligt) berättar han om
en kvinna med bröstcancer i slutskedet, som genom höga dagliga doser CDS
inom sex månader uppnådde ett annars ytterst sällsynt spontant helande.
CDS:s egenskaper kan därmed överföras till CDSplus®.
 
Kerri Rivera, författare till boken Cure Autism, är glad över hur enkelt det är
att producera standardiserade CDS med CDSplus®, som aktiveras av en
surfplatta. Den långa hållbarheten i icke-aktiverat tillstånd kände hon hittills
bara till från den klassiska MMS. Endast den upprepbara exakta produktionen
av en 3 000 ppm klordioxidlösning utan kunskaper i kemi och utan mätband
gör en världsomspännande standardiserad tillämpning möjlig. Det kan också
misstänkas att CDSplus®:s klart bättre kompatibilitet beror på att ren klor helt
saknas. Hittills har detta inte varit möjligt med MMS och CDS genom
destillation. För dem är det nu möjligt att få upp till 50 ml CDS per dag.
 
Dr Wassil Nowicky, som har utvecklat det alternativa cancermedlet Ukrain,
som kommer från celandine, rapporterade om sina egna erfarenheter. Han
blev förvånad över att hans gamla vårtor redan hade fallit av efter tre till fyra
dagars intag av CDSplus® och gnidning med CDSplus®. Med sin Ukrain hade
han lagt märke till det: Ju renare kroppen är, desto intensivare kan Ukrain
arbeta (upp till 500 gånger!).
 
Tyvärr, enligt dr Nowicky, minskar effekten efter den första effektiva
administreringen av Ukrain med efterföljande administreringar på grund av de
nedbrytningsprodukter som bildas. Därför har han nu kombinerat sitt Ukrain-
protokoll med CDSplus®.
 
Först får patienten 5 dagar med Ukrain, sedan 5 dagar med 20 ml/dag
CDSplus® med det orala CDS-1000-protokollet. Därefter får patienten 10
dagar Ukrain och ytterligare 10 dagar Ukrain med högdos C-vitamin. Därefter
tas CDS-1000-protokollet med 20 ml CDSplus® per dag i 20 dagar under
behandlingsuppehållet från Ukrain. Därefter alterneras 20 dagar av Ukrain-
administration med 20 dagar av CDSplus®-administration. Observera: Ukrain



är för närvarande endast tillgänglig från honom i Wien och endast för
medicinska studier.
 
Dr Dietrich Klinghardt, internationellt erkänd alternativläkare med kliniker i
USA och Tyskland, blev överraskad av CDSplus®:s höga renhet (hundra
procent klorfri direkt efter aktivering). Herxheimerreaktionen förklarar endast
ett fåtal fall av sjukdomskänsla efter intag av klordioxidlösningar. Andelen rent
klor i aktiverad MMS och destillerad CDS och den eventuella kloratbildningen
i samband med detta skulle kunna vara en mycket mer tillförlitlig förklaring.
Med denna rena produkt är mycket högre doser nu möjliga utan de kända
biverkningarna. Dr. Klinghardt är en av de första världskända och kända
alternativa läkarna som integrerar MMS-/CDS-tillämpningar, särskilt
lavemang, i sina behandlingsprotokoll.
 

1.6.8 MMS för krisberedskap
 
Det finns många anledningar till varför en krissituation kan uppstå även i
hjärtat av Europa: den pandemi som för närvarande medvetet underblåses, det
påstådda terroristhotet, naturkatastrofer, valutakollaps, inbördeskrig,
förändringar i solaktiviteten eller klimatet.
 
I händelse av en kris är det första som ofta händer att strömmen bryts på
obestämd tid. Många ukrainare kan berätta ett och annat om detta. Få känner
till den verkliga omfattningen av detta faktum i det bortskämda Europa. Utan
elektricitet fungerar inga pumpar och det finns inget vattentryck. Vattnet kan
fortfarande rinna från kranen på bottenvåningen under en viss tid, men alla
våningar ovanför måste få sitt livsnödvändiga vatten från annat håll.
 
Enligt en krisstudie har dessutom inte två procent av bensinstationerna i
Tyskland en nödgenerator, vilket innebär att det inte går att pumpa eller tanka
mer bränsle. Under de följande dagarna innebär detta att lastbilar inte längre
kan transportera mat och dryck in i staden, och sopor blir också liggande.
 
Människor kan vanligtvis klara upp till 30 dagar utan att äta, men inte tre dagar
utan att dricka. Nu är det nödvändigt att samla upp regnvatten eller ta vatten
från en närliggande flod eller damm och lagra det. Vatten som lagras börjar
dock algarbeta och grodda efter några dagar och bildar farliga biofilmer. Utan
kokning skulle konsumtionen vara livshotande.
 



Här är en mobil MMS-utrustning mycket användbar för att sterilisera vatten
från källor med okänd renhet och för att förvara det på ett säkert sätt. Men
eftersom även den personliga hygienen och städningen av köket begränsas av
bristen på vatten, hotar sjukdomar på grund av bristande hygien. Också här
kan förebyggande åtgärder som t.ex. utgasning av lägenheten (se MMS-tips)
eller sprayning av kroppen eller föremål med MMS-spray vara mycket
användbara.
 
Om man måste lämna lägenheten i händelse av en mer långvarig kris hjälper
inga stationärt installerade vattenfilter som bara fungerar med vattentryck
längre - men våra två lätttransporterade MMS-flaskor gör det. Du behöver
alltså inte vara en förespråkare eller aktiv användare av MMS-behandling
genom munnen för att använda produkter för dricksvattenbehandling på ett
förnuftigt sätt.
 
Inte ens i mer normala tider än de som beskrivs ovan kan du lita till hundra
procent på kvaliteten på dricksvattnet från kranen. Tyvärr fanns det i slutet av
2013 hundratals sjuka människor och slutligen minst tre dödsfall i Warstein på
grund av legionella i dricksvattnet. Bryggeriets avloppsvatten var kraftigt
förorenat av bakterier och det efterföljande reningsverket kunde inte rena det
helt och hållet.
 
Slutsats: För mig hör ett MMS-set hemma i varje hushåll, bara för att vara
beredd på kriser. Den är billig, hållbar, tar liten plats och är multifunktionell,
liknande en schweizisk armékniv.



1.6.9 Källor för dricksvattenprodukter
 
Klordioxidprodukter är lagligt godkända i hela världen, bland annat för
desinfektion av dricksvatten, och finns lagligt tillgängliga på marknaden.
 
Men be inte leverantörerna om MMS-applikationsprotokoll enligt Jim
Humble!
 
Av juridiska skäl får och kommer de inte att ge någon information om detta.
Detsamma gäller leverantörer av kalciumhypoklorit (MMS2) som
poolrengöringsmedel. Denna "andra typ" av användning som läkemedel är inte
godkänd och sådana självbehandlingar utförs alltid på eget ansvar.
 
Såsom beskrivs i kapitlet MMS för krisförebyggande och i MMS-tipsen längre bak
hör MMS för mig hemma i varje hushåll, även om man inte vill göra
hälsotillämpningar enligt Jim Humble.
 
Eftersom många förfrågningar om leverantörskällor för klordioxidprodukter
kommer från många länder där det lokalt finns olika tillverkare, leverantörer,
formuleringar och kvaliteter, och eftersom vi inte kan testa alla hela tiden,
meddelar vi följande leverantörskälla för dricksvattenprodukter av märket
AQUARIUS pro life:
 

www.aquarius-prolife.com
 
Produkterna tillverkas helt i enlighet med den strikta tyska
dricksvattenförordningen, uppfyller de senaste formuleringarna och
utvecklingsstadierna (inklusive CDSplus®), är säkert förpackade och levereras
med instruktioner på elva språk. Dessutom kan webbshopen användas på över
elva språk och framför allt levereras den över hela världen. 

Vi känner till kvaliteten på dessa produkter. Det finns säkert andra
källor med bra kvalitet och liknande namngivning, men vi har ingen
erfarenhet av dem och kan inte uttala oss om dem.
Produktinformationen och säkerhetsdatabladen från respektive
tillverkare ska alltid följas. Observera även varningarna om föråldrade
produkter och formuleringar i avsnittet Viktiga varningar nedan!



1.6.10 Viktiga varningar
 
Många användare fortsätter att ställa frågor som tyder på att något har
missförståtts eller gjorts fel. Därför följer här några viktiga varningar.
 
Använd inte MMS- och CDSplus®-komponenterna separat.
Använd aldrig en av komponenterna ensam i tvåkomponentprodukter (t.ex.
med den klassiska MMS eller CDSplus®)! Svälj aldrig aktiveringstabletten till
CDSplus®. Den används uteslutande för att aktivera den speciella
vätskekomponent som levereras med produkten. Denna flytande komponent
är inte rent vatten!
 
Produkter med högre koncentrationer än 3 000 ppm eller 0,3 procent.
Vissa leverantörer erbjuder CDS-lösningar med koncentrationer över 0,3
procent eller 3 000 ppm. Vid betydligt högre koncentrationer kan
gaskoncentrationen ovanför vätskenivån i en flaska nå explosiva värden.
Dessutom är det lätt att bli förvirrad och applicera för lite eller för mycket när
man övergår till appliceringsprotokoll på 3 000 ppm.
 
CDS/CDL-produkter som inte är pH-neutrala vid 3 000 ppm.
Många av dessa produkter som marknadsförs med CDS eller CDL är inte pH-
neutrala vid en koncentration på 3 000 ppm och därför köper du i själva verket
bara några droppar mycket dyrt aktiverat konventionellt MMS. Enligt Andreas
Kalckers definition är den viktigaste egenskapen hos CDS att
klordioxidlösningen är pH-neutral vid en koncentration på ca 3 000
ppm.
 
Framställ inte själv CDS-destillat!
Gör aldrig CDS-destillat själv enligt Andreas Kalckers filmer på YouTube.
Redan valet av fel rörmaterial kan leda till att rören klistrar ihop. Detta skapar
ett allt större tryck som kan leda till att kärlen spricker. Andra
destillationsmetoder (t.ex. kylskåpsmetoden med floatglas) ger endast en svag
koncentration på 300 ppm och du måste då konvertera igen för alla protokoll.
 
Aktivera högst 30 droppar MMS på en gång.
Aktivera aldrig mer än 30 droppar av det klassiska MMS. Även om du behöver
mer, till exempel för att sterilisera en stor regnvattencistern, kanlägga dem i
vattnet som ska steriliseras. Aktivera sedan ytterligare 30 droppar och tillsätt
dem i vattnet och så vidare. Arbeta alltid med dessa mängder på mer än 30



droppar i väl ventilerade rum. Det är bättre och säkrare att nå målet i etapper
än att aktivera allt på en gång.
 
Vid spill späd alltid ut med vatten.
Om du skulle ha spillt ut aktiverad klassisk MMS ska du alltid skölja och
rengöra den med mycket klart vatten, eftersom den är pH-syrlig. Detsamma
gäller i mindre utsträckning för CDS/CDSplus®-lösningar. CDS/CDSplus®
är pH-neutralt, men klordioxiden kan ändå ha en lätt oxiderande och därmed
missfärgande effekt på tyger och ytor.
 
Andra processer och formuleringar
Det finns många andra processer för att framställa klordioxid, särskilt från två
rena torra komponenter. Men såvitt jag vet är de godkända för andra tekniska
tillämpningar och inte för dricksvattenbehandling i Tyskland.
 
Använd inte industriella behållarstorlekar.
För att få använda klordioxidprodukter i industriella behållare ska du ha
genomgått en omfattande utbildning i hantering av klordioxid. Risken för
explosion eller kvävning på grund av cyanos är helt enkelt mycket verklig med
dessa stora mängder aktiv substans. Kostnadsbesparingarna är inte så stora att
man tar dessa risker.
 
DMSO ger allt på djupet och avfärgar kläder.
Hanteringen av den aktiva förstärkaren DMSO (dimetylsulfoxid) bör också ske
med försiktighet. DMSO är ett starkt organiskt lösningsmedel, vilket innebär
att det avfärgar många ämnen. När DMSO spillts ska det absorberas eller
sköljas bort med mycket vatten. DMSO kan lösa upp gummi (t.ex.
gummihandskar), men är inte frätande. DMSO för inte bara klordioxid utan
allting in i djupare vävnader, inklusive smuts. Arbeta därför alltid rent inom
tillämpningsområdet. I kapitel 1.7.3 får du mer information om detta.



1.7 Ytterligare stöd

1.7.1 MMS2 - Kalciumhypoklorit
 
För att utöka användningsmöjligheterna för allvarliga sjukdomar där MMS1,
dvs. natriumklorit och en aktiverande syra, eller CDS-lösningar inte hjälpte
eller inte hjälpte tillräckligt, rekommenderade Jim Humble MMS2. MMS2 är
också baserad på en kemikalie som är godkänd för sterilisering av dricksvatten.
Kalciumhypoklorit tas som granulat i en kapsel. I det här fallet är det vattnet
som är aktivatorn. På så sätt bildas hypoklorsyra (hypoklorsyra) i kroppen.
 
Kroppens immunförsvar använder normalt hypoklorsyra för att döda
bakterier. De vita blodkropparna omger en sjukdomsalstrande bakterie och
bryter ner den med hjälp av syran. Teorin är att kroniskt sjuka människor
producerar för lite av denna syra, till exempel för att de har slut på
utgångsmaterialet för den. En specialistläkare hade faktiskt rapporterat till dr
Andreas Kalcker att personer som har en brist på myeloperoxidas (MPO) i
blodet skulle ha en sådan svaghet att de inte kan döda tillräckligt många
bakterier. Detta bör definitivt undersökas ytterligare.
 
Intagsprotokoll för MMS2 kapslar
Jim Humble rekommenderar att du tar upp till 4 x 1 kapsel per dag, var och en
innehållande 400 mg kalciumhypoklorit, tillsammans med 2 till 3 stora glas
vatten. Helst bör MMS-2000-protokollet tillämpas. Här är det alternerande
intaget av en kapsel en del av MMS-1000-/CDS-1000-protokollet, så att man
tar MMS1/CDS en gång och MMS2-kapslar under nästa timme. Dr Oswald
rekommenderar att man tar mycket lägre doser per kapsel.
 
FÖRSIKTIGHET: Ta inte skadade kapslar! Om du kommer i kontakt
med granulatet ska du tvätta allting noggrant med mycket vatten!
 
Om en kapsel går sönder när du sväljer den eller om du mår dåligt efter att ha
tagit en kapsel ska du alltid dricka mer vatten. Utspädning hjälper bäst här!
 
Själv var jag alltid tvungen att rapa oftare efter 20-30 minuter efter att ha tagit
en kapsel och spred en lukt som om jag hade druckit hela poolen när jag
simmade. Många workshopdeltagare rapporterade också detta, men det är mer
roligt än obehagligt eller farligt. Några kände sig lite illamående, men det



avhjälptes snabbt med ytterligare ett stort glas vatten. Inga andra biverkningar
har hittills rapporterats.
 
Erfarenhet av MMS2
All vår kunskap om MMS bygger i slutändan på användarnas samlade
erfarenhet och deras feedback. Vi har 100-200 gånger färre
erfarenhetsrapporter med MMS2 än med MMS1. Det tas inte vid dagliga
triviala infektioner, utan när sjukdomarna är livshotande.
 
De rapporter om erfarenheter som jag fått är dock mycket lovande, särskilt när
det gäller allvarliga sjukdomar där den konventionella medicinen helt enkelt
inte kunde diagnostisera en känd sjukdom. Jag känner två användare som
kunde stoppa sjukdomsförloppet och där även läkningen började. Dessutom
känner jag en användare som har tagit MMS2 i flera månader för en spridd
prostatacancer, mår mycket bättre med det och har i stort sett slutat med de
konventionella medicinerna.
 
En kvinna från Berlin hade i stort sett allt som har med parasiter att göra, från
Borrelia till Trichomonader till Morgellons, och hon var mycket sjuk. Med
MMS1 och MMS2 förbättrades hennes tillstånd stadigt. Hon har inte lyckats
helt och hållet än, men hon säger att hon knappt kunde klara sig igenom dagen
utan MMS2.
 
Intressant nog får jag många rapporter om framgångar med hästar. I detta fall
löste ägarna upp kapslarnas innehåll i en stor mängd vatten och gav det till
djuret att dricka. Den återhämtade sig från en mycket allvarlig infektion, även
om veterinären hade rekommenderat att den skulle avlivas efter hans fruktlösa
åtgärder. Även vid vanlig laminit (aseptisk inflammation i klöverns corium)
hade man stora framgångar om man placerade klövarna i en hink med en liten
mängd MMS2-granulat i upplösning.
 
Försörjningskällor/hållbarhet
Det finns allt färre leverantörer av kapslar med kalciumhypoklorit, eftersom de
rättsliga kraven kräver en utbildad säkerhetsansvarig i det företag som erbjuder
produkten. Dessutom har MMS2 endast en begränsad hållbarhet, eftersom
kapslarna snabbt blir spröda och smulas sönder på grund av det oxidativa
innehållet.
 
Försörjningskällor:
Se www.mms-seminar.com under "Försörjningskällor".



 
Något helt annat ...
Om jag hade en swimmingpool, en regnvattencistern eller min egen brunn,
som alltid är groddar och alger, skulle jag köpa kalciumhypoklorit i form av
granulat i en liten hink. Enligt min uppfattning har produkten melklorit 70/G
(till exempel på www.melkam.de) den bästa kvaliteten enligt min
internetforskning. Se till att du anger att den endast är avsedd för din
regnvattencistern. Ett kilo kostar bara cirka 10 €, men fraktkostnaderna för
kemikalier är lite högre! Med andra leverantörer mättes upp till 15 procent
olösliga komponenter i laboratoriet. Denna produkt från Japan innehåller
endast 1,6 procent och är därför förmodligen det renaste och säkraste
granulatet på marknaden. Om du sedan köper tomma gelatin- eller ännu hellre
cellulosakapslar i storlek 0 på t.ex. eBay kan du fylla dina egna
desinfektionsmedelskulor på nytt. Det fina med detta är att du kan börja
dosera med kvarts- eller halvfyllda kapslar, beroende på dina behov, och bara
göra så många kapslar som du behöver.
 
FÖRSIKTIGHET: Skyddsglasögon och handskar ska bäras vid
hantering och bearbetning av kalciumhypoklorit och rummet ska vara
väl ventilerat. Gaserna från en så liten hink med granulat kan irritera ögonen
och luftvägarna. Handla på eget ansvar och på egen risk och följ produktens
säkerhetsdatablad!
 
... Jag vet inte heller varför jag kom på det här ämnet just nu.



1.7.2 MMS2-substitut baserat på natriumhypoklorit
 
Nyligen har en svag (< 1 procent) natriumhypokloritlösning kunnat köpas som
en MMS2-ersättning. Även detta kommer så småningom att producera
hypoklorsyra i kroppen, precis som det kalciumhypokloritbaserade MMS2.
Denna lösning doseras i droppar i stället för i kapslar som är kända från
MMS2. Även här är vatten aktivatorn.
 
WHO (Världshälsoorganisationen) och därmed många hälsovårdsmyndigheter
världen över rekommenderar desinfektion med 5,25 %
natriumhypokloritlösning vid kontaminering med ebolaviruset (rum, sängar,
kläder osv.). Intressant nog är natriumhypoklorit släkt med MMS2
(kalciumhypoklorit), som också används för desinfektion av dricksvatten.
 
Om natriumhypoklorit redan dödar ebolaviruset grundligt, kan klordioxid,
som är 15 gånger effektivare (§ 11 i dricksvattenförordningen, 2001), göra det
ännu mer. Klordioxid med en redoxpotential på 0,95 V kan definitivt inte
skada friska kroppsceller med en cellspänning på 1,4 V, medan Na-
triumhypoklorit med 1,49 V kan göra det, men även här beror det säkert på
koncentrationerna.
 
Jag skaffade mig också en flaska, men har ännu inte provat den på grund av
tidsbrist. Eftersom jag saknar egen erfarenhet och en tillräckligt stor
erfarenhetsbas av användare kan och vill jag inte ge någon rekommendation
här. Jag antar att man på grund av den mycket lägre koncentrationen av aktiv
substans än i MMS2-kapslarna kan använda mer av denna lösning (t.ex. 2 x 10
droppar på morgonen och kvällen). Men jag kommer att hålla ögonen öppna!
 
Denna lösning har inte etablerat sig.



1.7.3 Aktiv förstärkare DMSO
 
DMSO (dimetylsulfoxid) är en naturlig förening, ett organiskt lösningsmedel
som är klart och luktar lätt illaluktande som vitlök. DMSO produceras vid
massaförbränning av trä. Detta naturliga DMSO är dock alltför förorenat med
kemikalier som det skulle vara för dyrt att avlägsna. DMSO framställs därför
alltid på konstgjord väg. Den är dock helt naturidentisk i kemisk struktur och
verkan. DMSO är exceptionell och fascinerande redan på grund av sina
fysikaliska och kemiska egenskaper.
 
Dessa överträffas dock klart av dess olika biokemiska egenskaper och
verkningsmekanismer. Den kombinerar på ett fantastiskt sätt effekterna av
många enskilda läkemedel och botemedel i en enda lösning.
 
För det första är DMSO ungefär fem gånger mindre giftigt än bordssalt och
därmed ett mycket säkert terapeutiskt medel. De enda kända biverkningarna är
faktiskt hudrodnad och irritation, men de är alltid tillfälliga. Mycket sällan kan
människor vara intoleranta mot DMSO, vilket kan uteslutas med ett enkelt test
före applicering. För att göra detta ska du gnugga några droppar DMSO på
armen och vänta i två till tre timmar. Endast om det finns en tydlig leversmärta
eller hudreaktioner är det inte tillrådligt att fortsätta använda DMSO. DMSO
kan användas både externt och internt.
 
Under nedbrytningsprocessen i kroppen bildas också MSM
(metylsulfonylmetan), som är känt som ett kosttillskott, under tiden. Det är
förmodligen denna metylerade svavelkomponent som är så fördelaktig för
många terapeutiska tillämpningar.
 
Egenskaper hos DMSO
DMSO tränger snabbt och djupt in i levande vävnad utan att skada den.
Därför används den bland annat vid kryokonservering. Celler fryses utan att
brista på grund av expansionen av cellvattnet som har blivit is. Därför placeras
organ för transplantation ofta i DMSO-lösningar. Dessutom används den i
salvor som transportmedel och förstärkare av aktiva ämnen.
 
OBSERVERA: Eftersom DMSO alltid transporterar de minsta föroreningarna
in i kroppen, är den renaste kvaliteten i Ph. EUR-kvalitet att föredra här.
Många leverantörer överträffar varandra i specifikationerna för procentuell



renhet och underskrider samtidigt varandra i pris. Här rekommenderas största
försiktighet och märkesprodukter bör föredras.



Här är en del av listan över effekterna av DMSO:
 

- Tränger snabbt in i levande vävnad utan att skada den
- transporterar andra ämnen djupt in i vävnaden
- smärtstillande (snabbare och med färre biverkningar än aspirin)
- avsvällande medel
- antiinflammatorisk
- bakteriedödande
- påskyndar sårläkningen
- ger ordning i vävnaden (se MMS-tips under ärrlösning).
- neutraliserar fria radikaler
- ökar permeabiliteten hos
  celler och möjliggör bättre cellavgiftning
- lindrar allergiska reaktioner
- uttorkning
- muskelavslappnande
- kan också nästan helt återställa gammal ärrvävnad

 
Den har visat sig vara utmärkt för sklerodermi, brännskador, inflammatoriska
och smärttillstånd, idrottsskador som blåmärken och hematom, artrit och
reumatoid artrit, bihåleinflammationer, interstitiell cystit, herpes och bältros,
multipel skleros, systemisk lupus erythematosus, sarkoidos,
sköldkörtelinflammation, ulcerös kolit, spetälska, cancer och andra
sjukdomstillstånd.
 
DMSO har varit känt i nästan 150 år, dess terapeutiska fördelar har undersökts
i över 60 år, och man skulle kunna tro att den är tillräckligt känd och erkänd
med över 40 000 studier och tekniska artiklar. Dess officiella godkännande
som läkemedel är dock fortfarande begränsat till ett fåtal sjukdomar
(behandling av interstitiell cystit, en smärtsam inflammation i urinblåsan).
Överallt i världen där strålbehandling används för att behandla cancer måste
DMSO dessutom finnas tillgängligt som ett nödläkemedel. Det beror på att
den kan användas för att snabbt lindra och effektivt behandla strålningsskador
på hud och vävnader.
 
I MMS-/CDS-tillämpningar enligt Jim Humble är DMSO ett välkommet
hjälpmedel. Å ena sidan kan 1-2 droppar DMSO binda små mängder oönskat
rent klor efter aktivering av klassisk MMS och å andra sidan är det en viktig
effektförstärkare. Den kan användas i både externa och interna
klordioxidbehandlingar.



 
DMSO för snabbt in klordioxiden i djupare vävnad där den kan verka eller
absorberas genom blodet och distribueras i hela kroppen. Detta kan ses
mycket tydligt med MMS-/CDS-mundsköljningen. Medan den rena
MMS-/CDS-tillämpningen här endast desinficerar ytan av munslemhinnan,
tungan och tänderna, kan även djupare liggande inflammationer i tandköttet,
käkbenet och tandrötterna behandlas effektivt genom tillsats av DMSO. Orala
MMS- eller CDS-tillämpningar intensifieras också avsevärt genom
kombination med DMSO.
 
DMSO får dock endast tillsättas efter en fullständig aktivering av den klassiska
MMS (blanda alltså 1:1 droppar, vänta 45 sekunder och tillsätt vatten) och
alltid endast direkt före själva appliceringen. Om man t.ex. förbereder en
MMS-1000-kur på morgonen i en flaska med 1 liter vatten med aktiverat
MMS, får DMSO inte tillsättas där. Men varje gång man har hällt upp en
portion bör den tillsättas strax före intagningen. På kort sikt stöder klordioxid
och DMSO varandra, men på lång sikt fungerar de tillsammans ganska
kontraproduktivt. Som regel ska alltid exakt lika många DMSO-droppar
tillsättas som MMS-droppar aktiverades.
 
DMSO:s fantastiska möjligheter kan bara beröras ytligt här. Om du vill veta
mer kan du inte undvika DMSO-manualen av Dr. Hartmut Fischer.
 
Observera: DMSO blir kristallint och fast under 18 grader. Det kan alltså
mycket väl vara så att du får en flaska med hårt innehåll på vintern. Värm den i
ett varmt vattenbad (ingen mikrovågsugn!) och förvara den sedan i
rumstemperatur (inte i kylskåpet!).
 
Alla externa behandlingar med DMSO ska göras med DMSO-lösning som
spätts ut till cirka 70 procent (7 delar DMSO 99,9 % och 3 delar vatten).
Området som ska behandlas ska vara rent och inte täckt förrän lösningen är
helt absorberad. DMSO kan lösa upp färgämnen från textilier och även föra in
dem i tyget. På samma sätt bör allt som är tillverkat av gummi, t.ex.
gummihandskar, hållas borta från DMSO, eftersom det också löser upp
gummi och för med sig dess beståndsdelar in i huden.
 
Försörjningskällor:
Se www.mms-seminar.com under "Försörjningskällor".
 
Fakta:



- Bok DMSO Manual, Dr. Hartmut Fischer
- Föreläsning DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Bok DMSO - Nature's Healer, engelsk översättning. Dr Morton Walker
- DMSO - ett missförstått mirakelmedel? , Nexus Magazine
- Toxicitet av klordioxid



1.7.4 Zeolit och bentonit
 
I samband med MMS-protokollen enligt Jim Humble används ofta ytterligare
stödjande hjälpämnen. Zeolit och bentonit kan absorbera och hålla kvar stora
mängder andra ämnen tack vare sin mikroporösa struktur och elektriska
laddning. Här används dessa egenskaper för att binda och eliminera
tungmetaller och andra miljögifter. I samarbete med alternativläkaren
Ekkehard Sirian Scheller har jag utvecklat en optimal blandning av båda
ämnena, som avsevärt förstärker deras individuella effekter.
 
Å ena sidan är kornstorleken så fin att den effektiva ytan maximeras. Men å
andra sidan ingår inga nanopartiklar! Det var så GAIAgold® skapades. Detta
informerades och energiserades dessutom infopatiskt enligt alternativläkaren
Ekkehard Sirian Scheller (förmedling av information för holistisk
självkorrigering av störda och irriterade system).
 
Tillsätt 1 tesked av pulvret i ett glas vatten på morgonen och kvällen, rör om
och drick lösningen. Använd endast en plast- eller träsked, eftersom metall
påverkar den elektriska laddningen och därmed pulverets bindningsförmåga
negativt.
 
Du kan dricka ett glas upplöst "sand" eller "vulkanaska" på morgonen och
kvällen sist. Biverkningar, ja, även överdoser är inte kända här. På senare tid
finns det också GAIAgold® CAPS i veganska kapslar att köpa. Här räcker det
med 3 till 4 kapslar per dos.
 
Båda ämnena och deras många användningsmöjligheter beskrivs i detalj i den
andra boken Back2Balance.
 
* Rättsligt meddelande:
GAIAgold® är ett registrerat varumärke som tillhör företaget AQUARIUS
pro life Limited (www. aquarius-prolife.com).



1.8 De externa MMS-applikationsprotokollen
 

1.8.1 Munsköljning
 
Munhålan är förmodligen den mest förorenade platsen i hela kroppen
eftersom den ständigt är i kontakt med mat, värme och fukt. En viss form av
hjärtmuskelinflammation tillskrivs också av den konventionella medicinen en
specifik bakterie från munhålan. Jim Humble hävdar att det finns hundratals
sjukdomar som har sitt ursprung i munnen och tänderna. Därför
rekommenderar han tre till fyra munsköljningar med MMS i veckan som en
förebyggande åtgärd.
 
Med MMS:
Ta 6 aktiverade droppar MMS och fyll glaset halvfullt med vatten (150 ml)
efter aktiveringen.
 
Med CDS/ CDSplus®:
Tillsätt ca 2-3 ml CDS eller CDSplus® till ett glas vatten (150 ml) med hjälp
av en doseringspipett.
 
Ta en klunk i taget och gurgla och skölj munnen i upp till 3 minuter. Låt
lösningenbrusa mellan tänderna. Du kan också använda tandborsten utan
tandkräm och samtidigt massera tandköttet och gommen. Dålig andedräkt och
ytliga bakterier avlägsnas snabbt och noggrant. Det fungerar också mycket
tillförlitligt mot tandköttsinflammation och blödning.tillsätta några droppar
(eller lika många droppar som MMS) av den organiska effektförstärkaren
DMSO (dimetylsulfoxid) till den färdigaktiverade lösningen.
 
DMSO för MMS upp till 2 cm djupt in i vävnaden. Med detta kan man också
framgångsrikt behandla tandrotsinflammationer med tre till fyra sköljningar
per dag under en till två dagar. Den som ofta gör munsköljningar bör byta från
MMS till CDS/CDSplus®, eftersom för mycket syra kan angripa tandemaljen
på lång sikt.
 

1.8.2 Fot- och helbadkar
 



MMS lämpar sig utmärkt som tillsats i fot- och helbad. För ett helbad aktiverar
du först 16, senare upp till 60, aktiverade droppar MMS (CDS/CDSplus®
skulle vara för dåligt och för dyrt här) och lägger dem i ett rent badkar som
bara är fyllt med vatten - alltid utan ytterligare tvålar eller badtillsatser.
 
Badda i den i cirka 20 minuter vid en behaglig, men helst låg temperatur.
Observera att om värmen är för stor kommer klordioxidgasen att helt avgå
efter några minuter och kan inte längre fungera.
 
För fotbad tar du en motsvarande mindre mängd (10-20 aktiverade droppar). I
MMS-badbidra till att snabbt öka toleransen för MMS-behandling genom
munnen hos särskilt känsliga personer.
 

1.8.3 MMS-gaspåse
 
Jag fick höra om denna intressanta MMS-applikation av Jim i Do minican
Republic. Syftet är att klordioxiden ska hamna i blodet och därmed i kroppen
och att den ska gå helt förbi mag-tarmkanalen. Denna metod är särskilt
lämplig för personerinte alls tål MMS/CDS oralt eller som inte kan ta det på
grund av sjukdomens utveckling. Skaffa dig en stor plastpåse som du kan
försvinna helt och hållet i när du står upp till halsen.
 
Tejpa vid behov ihop två stora påsar på öppningssidan och klipp ut botten på
ena sidan. Du bör undvika att gå till närmaste järnaffär och bara be om
plastpåsar som rymmer en hel person. Detta kan leda till att du arresteras för
att vara ett hot mot mänskligheten och till att du får konstiga blickar.
 
Förutom påsen behöver du en medelstor glas- eller keramikskål. Aktivera 40-
60 droppar MMS i denna skål, använd inte vatten. CDS och CDSplus®
fungerar inte med rökprotokoll. Placera skålen i mitten av den öppnade påsen
och sätt dig nu i påsen utan kläder så att skålen ligger mellan benen och inte
kan tippas över. Dra nu väskan upp till nacken och stäng öppningen med
händerna i nacken.
 
I den här positionen är det bara huvudet som ska titta ut ur den stängda påsen.
Detta är viktigt eftersom den gas som bildas ska finnas på huden och inte i
lungorna. Utför dock denna tillämpning i välventilerade rum. Försök att hålla
dig så här i 10 till 15 minuter. Oroa dig inte, det gör inte ont, det är det tråkiga
ståendet som är den verkliga påfrestningen här.



 
Om du har problem med detta kan du också lägga en pall i påsen och sitta på
den. Ta sedan ut påsen, häll lösningen i diskhon med mycket vatten och lufta
rummet. Du kan också duscha efteråt, men det går inte att bli renare eller mer
bakteriefri än så. MMS-gaspåsen är en av de mest intensiva tillämpningar som
jag personligen har upplevt.
 

1.8.4 Ögon-, öron- och näsdroppar
 
Inflammationer i ögonen (t.ex. konjunktivit), i öronen (t.ex. inflammation i
mellanörat) och i näsan eller bihålorna kan behandlas mycket enkelt och
effektivt med MMS. Först och främst förbereder vi en utspädd basisk lösning
som vi kan använda för alla tre tillämpningar.
 
Med MMS:
Ge 2 aktiverade droppar MMS i ett glas eller en flaska med ca 150 ml vatten.
MMS kan tas på grund av dess surhet, men endast i nödfall.
 
Med CDS/ CDSplus®:
Tillsätt 1-2 ml CDSplus® till ett glas eller en flaska med ca 20 ml vatten, dvs.
späd 1:10 eller mer.
 
Här skulle jag alltid föredra den pH-neutrala CDS/CDSplus®, som inte kan ge
upphov till någon irritation av hud eller slemhinnor. Med denna utspädda
klordioxidlösning kan de behandlingar som anges nedan påbörjas.
 
Ögondroppar
Luta huvudet bakåt och forma det nedre ögonlocket till en ficka med ett
finger. Droppa sedan 1-2 droppar av den utspädda lösningen i denna ficka
med pipetten. Stäng sedan ögonlocket och rör ögat fram och tillbaka. Vid akut
inflammation kan detta upprepas upp till tolv gånger om dagen, men vanligtvis
är man framgångsrik efter den tredje behandlingen.
 
Den lätta brännskadan i början verkar inte komma från MMS, utan från det
faktum att vi använder vatten utan att behålla saltinnehållet i ögonvätskan.
Med en 0,9 % isotonisk saltlösning i stället för vatten bör detta också kunna
åtgärdas. Detta bör nämnas för fullständighetens skull, men är inte absolut
nödvändigt för att behandla en inflammation.
 
Droppa aldrig en MMS-komponent ensam eller outspädd i ögat!



 
Öron droppar
Här är det viktigt att 2-4 droppar av den ovan utspädda baslösningen når
trumhinnan för att även nå en inflammation bakom trumhinnan. Behandla det
ena örat först och låt det ligga sidledes i 1-2 minuter, behandla sedan det andra
örat, annars rinner lösningen ut ur örat för snabbt igen. Vid akut inflammation
kan detta upprepas varje timme upp till tolv gånger om dagen.
 
Dr Andreas Kalcker gav mig ett bra tips när folk har problem med att få
dropparna till trumhinnan. Man aktiverar ca 6 droppar klassisk MMS i ett glas,
vars öppning kan omsluta örat helt och hållet. Nu tillsätter man inte vatten,
utan lägger huvudet i sidled på det stående glaset på ett sådant sätt att örat helt
täcks av glasets kant, och stannar i denna position i ca 1-2 minuter. Den
klordioxidgas som bildas kan på så sätt tränga in direkt i örat utan vätska. Det
aktiverade ämnet stannar i glaset och kommer inte i kontakt med örat. Detta är
en lokal örongasning, en speciell variant av den lokala partiella gasningen av
kroppsdelar med klordioxidgas.
 
Näsdroppar
Vid behandling av frontal- och bihålorna kan du använda betydligt fler
droppar av den pH-neutrala CDSplus än för ögon och öron. För att göra detta
lägger du dig ner med huvudet hängande över soffkanten så att lösningen kan
flöda in i höger fram- eller bihåla. Efter att ha droppat, stanna i denna position
i 1-2 minuter och vänd dig sedan till vänster. Alternativt finns det också
nässpolningsset på apoteket, där du kan fylla vatten med 1-2 ml CDSplus i
stället för saltvatten och skölja igenom med det.
 
Denna behandling kan också göras flera gånger om dagen om det behövs.
Även här verkar den eventuella lilla brännskadan i början ha att göra med
vattnets bristande salthalt och inte med MMS/CDS. Med MMS-inhalationer
nebuliserar man lösningen i en pumpsprayflaska och andas in aerosolen med
luften. Dessa MMS aerosolbehandlingar kan snabbt behandla lung- och
bronkialinfektioner.
 



1.8.5 Tarm- och vaginala lavemang
 
Enemas anses i allmänhet vara obehagliga, men har en mycket stor effekt,
eftersom klordioxiden här absorberas mycket snabbt i blodet. De
rekommenderas särskilt till personer som har problem med att ta MMS oralt
eller om infektionen också är lokaliserad i tarmen eller slidan. På apoteket
erbjuds lavemangssatser av plast med ändstycken för tarm- och vaginala
lavemang. Det är bäst att lägga en varm filt på golvet i badrummet och hänga
upp lavemangets vattenbehållare på radiatorn med en krok i ungefär
bälteshöjd.
 
För att införa slutstycket behöver du lite vaselin (eller bättre petroleumfria
produkter). Vattnet bör ha kroppstemperatur, eftersom varje avvikelse upplevs
som obehaglig och då kan du inte hålla lavemanget så länge som nödvändigt i
kroppen.
 
Vid tarmkuren bör man först göra 2-3 lavemang med enbart vatten (och vid
behov 1 tesked bordssalt) för att tömma tarmarna. Det är mer praktiskt att
använda Reprop Clyster®, med vilken du också kan göra ett lavemang t.ex.
stående (se nedan).
 
MMS:
Initialt 2 aktiverade droppar MMS, senare upp till 12 aktiverade droppar,
i vattenbehållaren i lavemanget. Dr. Dietrich Klinghardt rekommenderar till
och med att öka till 20 aktiverade droppar per liter och har inte märkt några
betydande bieffekter på tarmaktiviteten.
 
CDS/CDSplus:
Även här föredrar jag det pH-neutrala CDSplus och tillsätter först 1 ml,
senare upp till 4 ml CDSplus i lavemangets vattenbehållare. Enligt Dr.
Klinghardt och Dr. Andreas Kalcker är även upp till 10 ml per liter möjligt.
 
Lägg dig nu på rygg, sätt försiktigt in ändstycket och öppna långsamt ventilen.
När hela vattenmängden har trängt in i tarmen/skidan lyfter du bäckenet
något och håller denna position i 1-2 minuter. För tarmlavemang kan du också
ligga i sidled så att du når alla spiraler. Du kan göra 2-3 lavemang per gång och
2-3 lavemang per dag. Därefter tömmer du tarmen eller slidan igen.
 
Försörjningskällor:



- Reprop® Clyster (bättre lavemang än på tyska apotek)
Se www.mms-seminar.com under "Försörjningskällor".



1.9 De interna MMS-applikationsprotokollen
 
Klordioxidlösningar luktar mycket starkt av klor och smakar mycket starkt.
Tyvärr är detta exakt den aktiva ingrediensen, och om lukten och smaken
försvinner, försvinner oftast också den önskade effekten.
 
Tidigare rekommenderades att man blandade lösningen med juice, te eller
andra drycker för att göra intaget mer tolerant. Detta har nu helt övergivits
eftersom de flesta juicer kan ha en försvagande effekt på klordioxidlösningen. I
alla aktuella protokoll för internt bruk rekommenderas därför att den endast
tas utspädd med vatten. Detta är ett hinder som alla måste övervinna själva om
de vill dra nytta av de möjliga effekterna. Med CDS och CDSplus har lukten
och smaken blivit mycket mer tolerabel. Men i första hand beror det nog på att
det saknas syra i dessa lösningar. När du hanterar MMS ska du alltid se till att
ventilationen är god.
 
UPDATE:
För oral användning (med effekt av magsyra):

1 aktiverad droppe MMS motsvarar ca 1 ml CDS.
(för CDS med ca 0,3 % klordioxidlösning, dvs. 3 000 ppm).

 
Om man hittills hade tagit 3 aktiverade droppar av det klassiska MMS oralt, så
är detta med den orala användningen av CDS nu 3 ml, alltså den tredubbla
mängden! (Andreas Kalcker)
 

1.9.1 MMS-1000/1000+-protokollet
 
Protokoll-1000 för oralt intag är tillräckligt i över 90 procent av fallen, oavsett
om det gäller en engångsgrundrengöring av kroppen, eliminering av
tungmetaller, som en förebyggande åtgärd eller vid en akut till allvarlig
infektion/sjukdom.
 
I de första MMS-böckerna rekommenderades få men höga enstaka doser per
dag. Efter att man konstaterat att klordioxiden vanligtvis inte verkar i kroppen
i mer än två timmar och sedan bryts ned, reviderades dessa
rekommendationer. De extremt höga doserna ledde till många intoleranser och
ofta till att självbehandlingen avslutades i förtid.
 



Med det moderna Protocol-1000 tas betydligt mindre individuella doser oftare
per dag. På så sätt spolas kroppen kontinuerligt med klordioxid. Detta är
mycket mer tolerant och effektivare än de gamla protokollen. Målet är att ta en
engångsdos på först 1, senare 3 aktiverade droppar per dag ungefär åtta gånger
om dagen.
 
Av praktiska skäl, så att man till exempel inte aktiverar sin blandning varje
timme på arbetsplatsen inför sina förvånade kollegor, blandas hela dygnsdosen
på morgonen, fylls i en tätt förslutningsbar glasflaska med vatten och dricks
under hela dagen. Denna kur bör hållas i minst tre till fyra veckor, vid akuta
sjukdomar ännu längre.
 
MMS-1000-protokoll
Börja till exempel med 8 x 1 = 8 aktiverade droppar. Efter aktiveringstiden på
45 sekunder, tillsätt lite vatten och fyll blandningen i en förslutningsbar
glasflaska med ca 1 liter vatten. Försök nu att dricka flaskan i ungefär 8
portioner under dagen. Så länge det är bra för dig, öka antalet droppar dagligen
tills du når 3 x 8 = 24 aktiverade droppar, och fortsätt så i tre till fyra veckor.
 
Försörjningskällor:
Se www.mms-seminar.com under försörjningskällor,
till exempel för Ikea glasflaska
 
MMS-1000+-protokollet
Vid mycket svåra eller envisa sjukdomar tillsätts samma antal DMSO-droppar i
slutet av den ovan nämnda färdigaktiverade MMS-blandningen och dricks
sedan oralt. DMSO får dock endast tillsättas till dosen som ska drickas och
inte först på morgonen med den förberedda flaskan för dagen! Detta har visat
sig vara mycket effektivt mot herpes eller candida-svamp.
 
Förutom denna reningskur finns det några andra rekommendationer. Upp till
60 års ålder är 2 enstaka doser per vecka med 6 aktiverade droppar
användbara som förebyggande åtgärd för friska personer och 6 aktiverade
droppar dagligen från och med 60 år. Även under graviditeter (efter den
tredje månaden) är det enligt Dr. Andreas Kalcker möjligt att använda MMS
upp till högst 6 aktiverade droppar per dag, till exempel i stället för antibiotika.
 
För barn och ungdomar är den maximala dosen 1 aktiverad droppe MMS
per 12 kg kroppsvikt per dag. För spädbarn bör den första dosen vara högst
1/2 aktiverad droppe MMS. Hur förbereder man halva droppar? Man



aktiverar 1 droppe MMS med 1 droppe saltsyra och tillsätter ca 150 ml vatten.
Nu använder man bara hälften av denna lösning och har alltså en halv dos.
Man måste använda detta trick även i starka utspädningar för små djur.
 

1.9.2 Protokollet för CDS-1000/CDS-101
 
Eftersom CDS/CDSplus tolereras mycket bättre kan dosen ställas in lite
högre. Börja med 3 ml och öka upp till 10 ml, som du ger med en
doseringspipett (plastspruta) i 1 liter vatten. Många kan börja med 5 eller 10 ml
utan några biverkningar. Denna flaska dricks också i cirka 8-14 doser under
dagen. Tillämpningstiden är tre till fyra veckor, precis som för MMS-1000-
protokollet.
 
Vid livshotande tillstånd kan upp till en total dos på 50 ml CDS per dag
ges.
 
 



1.9.3.CDS 115-protokollet (dengueprotokoll)
 
Detta protokoll har utvecklats av Karl Wagner, Carla Perez och Dr Damarys
Reyes, en mikrobiolog, från den världsomspännande MMS-familjen, särskilt
för virussjukdomar som denguefeber. Det är viktigt att veta att malaria och
dengue kan överföras av myggor. Vid dengue är det ett virus som orsakar
sjukdomen och vid malaria är det en parasit. Malariaparasiten dödas med en
stor chockdos, medan viruset behöver några timmars kontinuerligt intag.
Lyckligtvis spelar detta ingen roll för klordioxid - den dödar effektivt båda
patogenerna.
 
I CDS 115-protokollet tillsätts 1 ml CDS/CDSplus med 3 000 ppm i vatten
var 15:e minut och tas oralt. För svåra kurser kan man tillsätta 1 droppe 25 %
natriumkloritlösning (från uppsättningen för klassisk MMS) per ml
CDS/CDSplus. I det gamla MMS dengueprotokollet togs en dos på 6 droppar
en gång i början och sedan togs 3 aktiverade droppar varje timme.



1.9.4 5/5-100-protokollet (intensivt protokoll)
 
Som en ökning finns det intensiva protokollet 5/5-100 enligt Dr. Andreas
Kalcker. I det här protokollet används också den aktiva förstärkaren DMSO
(dimetylsulfoxid) i en 70-procentig koncentration.
 
För detta ändamål ska 99,9 procent DMSO spädas med vatten i förhållandet
7:3 (7 delar DMSO + 3 delar vatten). Ta 5 ml av denna 70-procentiga DMSO-
lösning som spätts ut på detta sätt med 100 ml vatten oralt som en pre-dos.
 
Tillsätt sedan 5 ml CDS/CDSplus till ca 100 ml vatten och drick denna
portion. Man upprepar denna kombination av DMSO före dosering och
CDS/CDSplus i intensiv dosering ungefär varannan timme, och detta upp till
tolv gånger om dagen. Som med alla protokoll är det lämpligt att minska dosen
vid obehag eller illamående.
 

1.9.5 Protokoll 2000 (MMS1 + MMS2)
 
I detta protokoll för akuta livshotande sjukdomar tas MMS1-droppar och
MMS2-kapslar växelvis under hela dagen. MMS1 är vårt välkända MMS-set
med klordioxid som aktiv ingrediens.
 
MMS2 bygger på utgångsmaterialet kalciumhypoklorit, som omvandlas till den
aktiva beståndsdelen hypoklorsyra genom att aktiveras med vatten.
Kalciumhypoklorit är också godkänt för desinfektion av dricksvatten och säljs
ofta som poolrengöringsmedel.
 
MMS2-tillämpningar har redan förklarats i detalj separat ovan. Med MMS1
utför du i princip ett normalt MMS-1000-protokoll, förutom att du i stället för
att ta klordioxidlösningen varannan gång dricker en MMS2-kapsel med två till
tre stora glas vatten. Jim Humble föreslår upp till 4 kapslar per dag, var och en
innehållande upp till 400 mg kalciumhypoklorit. Detta bör ses som en absolut
övre gräns, Dr Antje Oswald rekommenderar mycket mindre mängder i
kapslarna. MMS2 och det här protokollet har utvecklats för svåra till
livshotande sjukdomar, t.ex. cancer.



1.9.6 Protokoll 3000 (MMS1 + DMSO externt)
 
Protocol 3000 rekommenderas av Jim Humble för nästan alla hudtillstånd som
akne, fotröta och eksem. Detta protokoll utvecklades ursprungligen också för
personer som inte kunde ta MMS i munnen.
 
Här appliceras klordioxidlösningen (20 aktiverade droppar MMS i 50 ml
vatten) på vissa delar av kroppen varje timme upp till 10 gånger om dagen och
därefter appliceras en ca 70-procentig DMSO-lösning (7 delar DMSO + 3
delar vatten) över detta. På så sätt applicerar man kombinationen på
kroppsdelarna växelvis vid varje applicering (vänster arm, sedan höger arm,
sedan vänster/höger ben, buken, ryggen och återigen framifrån).
 
Klordioxiden når alltså med hjälp av den aktiva förstärkaren DMSO djupt ner
i vävnaden till blodomloppet och kommer sedan överallt i kroppen. Därefter
bör man ta en dags uppehåll var tredje dag. En av anledningarna till att
protokollet inte längre används så ofta är att det med CDS och CDSplus finns
kompatibla och pH-neutrala lösningar som också tolereras väl av mer känsliga
personer.
 

1.9.7 Protokoll 4000
 
Ett enstaka intag av MMS2-kapslar flera gånger om dagen kallas ibland även
för protokoll-4000. Det är bäst att göra kapslarna med kalciumhypoklorit
själv. På detta sätt kan man bestämma fyllningsmängden och långsamt öka den
till ca 400 mg per kapsel. Detta beskrivs i detalj på annat håll.
 

1.9.8 Malariaprotokollet
 
Det finns fem kända parasiter som kan orsaka malaria (även kallad sumpfeber
eller växelfeber). Oftast utlöses den av ett bett från Anopheles-myggan. Den
största erfarenheten av malariabehandling är den klassiska MMS-behandlingen.
Vuxna får 18 och barn 9 aktiverade droppar MMS i en hög engångsdos
att dricka.
 
I mycket sällsynta fall krävs en andra lika hög dos. Parasiterna elimineras
därmed fullständigt i kroppen genom en hög chockdos. Denna höga engångsdos är



alldeles för hög för friska människor. Man måste därför i förväg försäkra sig om att
det finns en malariasmitta. För detta ändamål kan man också använda snabba
blodtester.
 

1.9.9 Claras 6+6-protokoll (chockbehandling)
 
För vissa infektioner som inte är livshotande, t.ex. en begynnande förkylning,
är Claras 6+6-protokoll det första valet.
 
Man tar två doser med 6 aktiverade MMS-droppar vardera med 2-4
timmars mellanrum.
 
Detta fungerar bäst på kvällen och före sänggåendet. På så sätt kan du
bekvämt sova genom eventuellt illamående. Med detta protokoll stoppas den
explosiva förökningen av smittsamma bakterier snabbt och avsevärt, och
immunförsvaret får snabbt tillbaka övertaget. Oftast finns det på morgonen
ingenting kvar av den annalkande kylan. Om detta inte är helt tillräckligt kan
man upprepa detta protokoll nästa dag med 7 + 7 droppar, men inte längre.
Därefter kan du behöva byta till de klassiska protokollen MMS-1000 eller
CDS-1000.
 

1.9.10 CDI-injektioner med klordioxid IM/IV
 
CDI (klordioxidinjektion) är avsedd för intramuskulär eller intravenös
injektion av en klordioxidlösning. Dr. Andreas Kalcker introducerar
klordioxidgasen i utspätt havsvatten. Det är alltså pH-neutralt och har också
en korrekt salthalt som liknar blodets. Dessutom verkar kallt och finfiltrerat
havsvatten ha en mycket stärkande och påskyndande effekt på
läkningsprocessen, vilket presenterades på Spirit of Health Congress 2014 av
Francisco Coll, chef för Laboratoires Quinton International i Alicante. För
däggdjur upp till 80 kg levande vikt rekommenderar han 2 till 5 ml CDI
3 000 ppm i förhållandet 1:5 med havsvatten eller saltlösning för
intravenös eller till och med intramuskulär användning.
 
Dr Hartmut Fischer däremot aktiverar MMS-dropparna i en upprättstående
spruta (nålen pekar uppåt), vilket gör att endast klordioxidgasen bubblar in i en
färdig infusionspåse som innehåller 0,9-procentig koksaltlösning och därmed



också får en pH-neutral klordioxidlösning som är anpassad till människans
salthalt.
 
Försiktighet: Den lösning som erhålls på detta sätt används normalt inte ren.
Om man skulle vilja ta upp en spruta för intravenös eller intramuskulär
administrering från en redan färdig klordioxidlösning rekommenderar Fischer
att man kopplar in ett nanofilter med en porstorlek på 245 nm. Detta filtrerar
bort pyrogena ämnen (t.ex. damm och svävande partiklar) som kan leda till
feber och andra irritationer i kroppen. Sprutans innehåll injiceras sedan i en ny
infusionspåse med saltlösning. Den utspädda lösningen kan sedan ges
intravenöst eller så kan en spruta dras upp från denna påse för intramuskulär
eller subkutan användning. Jag har själv fått en sådan CDI-infusion i.v. utan
några märkbara biverkningar.
 
Uppmärksamhet:
Infusioner med klordioxidlösningar är reserverade för läkare, alternativläkare
och annan utbildad medicinsk personal. De ska alltid utföras under
övervakning! De exakta användningsområdena och fördelarna och
nackdelarna med en sådan behandling med klordioxid hos människor har inte
undersökts tillräckligt för att man ska kunna göra tillförlitliga uttalanden.
 
I vilket fall som helst gjorde CDS-infusionen (under överinseende av Dr.
Hartmut Fischer) mig ingen skada och kalvarna med Dr. Andreas Kalcker
(bok CDS/MMS - Heilung ist möglich) inte heller. Tvärtom - uppfödaren kunde
spara enorma kostnader för vaccinationer och antibiotika för sina djur och
föda upp fler friska djur fram till slakt.



1.10 Vanliga frågor om MMS - frågor och svar
 
Fråga: Hur länge håller klordioxidlösningen och hur kan jag se det?
Klordioxiden löses upp i vattnet som en brungul gas. Lösningen ser vanligtvis
gulaktig ut. Om kärlet är öppet, släpper gasen ut ganska snabbt och en klar
lösning återstår. Ju klarare lösningen är, desto mindre klordioxid finns kvar
och desto svagare är effekten av lösningen. Du kan förlänga hållbarheten
genom att stänga behållaren och kyla den (t.ex. i kylskåp). CDS har vanligtvis
inte lika lång hållbarhet som CDSplus.
 
Fråga: Jag har sjukdomen och sjukdomen eller symptomen och
symptomen. Hur ska jag dosera eller ta MMS/CDSplus?
Ursäkta mig, men jag kan inte, får inte och vill inte svara på denna fråga. Vår
filosofi är att ge alla den information som de behöver för att själva kunna
avgöra om de vill utföra en självbehandling med klordioxid på eget ansvar eller
inte.
 
Vi vill inte ge råd eller avskräcka någon här, och vi vill absolut inte fatta beslut
åt någon. Detta är det gamla tankesättet inom den ortodoxa medicinen: "Det
är ni läkare som bestämmer vad, när och hur mycket jag ska ta. Jag är bara
offerlamm. " Till och med läkare tycker att systemet är överväldigande för dem
för det mesta.
 
Klordioxid som tas oralt har en mycket bred effekt och tolereras vanligtvis
mycket väl. Såvitt jag vet har ingen någonsin fått permanenta skador.
Protokollen MMS-1000 och CDS-1000 är helt tillräckliga i mer än 90 procent
av tillämpningsfallen, från förebyggande åtgärder över medelhög inflammation
till kronisk sjukdom. Vid behov kombineras de med externa tillämpningar som
bad och lavemang.
 
Vid livshotande tillstånd som cancer använder många också 1000- eller 2000-
dosprotokollet, men ökar ofta CDSplus dagliga doser med tre till fem gånger.
Alla andra intagningsformulär och protokoll är endast nödvändiga i mycket
sällsynta fall. Malaria är till exempel en av de få infektionssjukdomar där vi kan
eliminera patogenen på så lite som fyra timmar genom att ta en enda hög dos
(18 aktiverade droppar för vuxna och 9 aktiverade droppar för barn). Denna
fråga är inte en fråga om kunskap, utan om ansvar, nämligen personligt ansvar!
 
Fråga: Hur är det med mina "goda" tarmbakterier?



Om MMS dödar alla bakterier måste det också angripa mina goda
tarmbakterier. Detta är den vanligaste invändningen mot ett oralt intag av
MMS. De sammanfattade erfarenhetsrapporterna visar dock att MMS inte
skadar den goda tarmfloran, inte ens vid ett längre kontinuerligt intag. Vi har
inga vetenskapligt bevisade förklaringar till detta, men vi har rimliga och
logiska förklaringsmodeller:
 
Klordioxid är ett oxidationsmedel. Väteperoxid och ozon är mycket starka
oxidationsmedel och kan förstöra både kroppsceller och goda bakterier. Nästa
svagare oxidationsmedel är syre. Våra kroppsceller och våra goda
tarmbakterier (1,45 volt) kan hålla fast vid sina elektroner när syre, en stark
oxidationsfaktor, kommer in. Annars skulle varje andetag döda tusentals celler
i vår kropp.
 
Klordioxid är ett mycket svagare oxidationsmedel. Så om cellerna kan försvara
sina elektroner mot en stark oxidator kan de göra det ännu bättre mot den
svagare klordioxiden (0,95 volt). Denna förmåga att hålla kvar elektroner kallas
också redoxpotential. Intressant nog har de flesta patogena bakterier (förresten
är patogena bakterier ofta anaeroba och använder inte syre) en lägre
redoxpotential än klordioxid och angrips därför först av MMS. I MMS-
tillämpningsprotokollen rekommenderas vanligtvis endast koncentrationer där
den goda tarmfloran bevaras.
 
Slutsats: Klordioxid angriper inte kroppens celler eller de "goda" bakterierna!
 
Fråga: Kan jag med MMS först hälla vatten i glaset och sedan NaClO2
och aktivatordroppar?
Nej! Vatten saktar ner reaktionen mycket! Följ exakt beställningen enligt
instruktionerna ovan! Lägg aldrig MMS-dropparna i vatten - de måste reagera
av sig själva i 45 sekunder innan du tillsätter vatten.
 
Fråga: Hur mycket vatten ska jag ta för en oral del av MMS/CDS?
Detta är i princip samma sak. Om det finns 3 aktiverade droppar MMS eller 1
ml CDS i glaset och du dricker glaset har du alltid tagit samma mängd
klordioxid. Om det finns lite vatten i glaset, till exempel 100 ml, smakar det
starkare. Om det finns mycket vatten i glaset, till exempel 250 ml, smakar det
mildare, men du måste dricka mer vätska.
 
Fråga: Vad är blandningsförhållandet för 10 eller 50 procent citronsyra
eller vinsyra eller andra syror?



Denna fråga är inte längre besvarad, eftersom vi har bestämt oss för den bäst
tolererade 4 till 5 procent saltsyra som aktivator. Här är förhållandet alltid 1:1.
 
Fråga: Med vilka fruktjuicer, kaffe eller te kan jag ta MMS/CDS?
Samtidigt rekommenderas MMS-intag endast med rent dricksvatten. Till och
med i till synes rena fruktjuicer tillsätts artificiellt C-vitamin (oftast från
genetiskt modifierad majs) via E-nummer och märks som stabilisator för att
drastiskt förlänga juicens hållbarhet. Eftersom C-vitamin och klordioxid
upphäver varandras effekter rekommenderar Jim Humble och Dr. Klinghardt
att MMS/CDS endast tas med vatten.
 
Ett tips: Om smaken och lukten av MMS är för svår för dig kan du hålla dig
för näsan när du tar det eller byta till den mycket bättre tolererade och pH-
neutrala CDSplus.
 
Fråga: Det finns instruktioner på Internet om att neutralisera den
kvarvarande syran i den aktiverade MMS:en med natriumbikarbonat -
ska jag göra det?
Nej, många har tagit avstånd från det igen, eftersom det kan försämra effekten
av MMS. Dr Oswald rekommenderar också att man tar en
natriumbikarbonatlösning som motgift vid överdosering av MMS.
 
Fråga: När ska jag ta MMS och med vilka livsmedel ska jag helst inte ta
det?
När MMS fortfarande togs i få och höga engångsdoser var denna fråga viktig
för att få en bättre tolerans. Eftersom man i MMS-1000- eller CDS-1000-
protokollet tar mycket mindre doser och upp till åtta gånger om dagen, är det
nu relativt oviktigt om man tar det före eller efter måltiden.
 
Att äta åtta gånger om dagen på tom mage skulle då endast vara möjligt med
en fastekur. Jag betraktar min CDS-flaska helt enkelt som en dryck. Jag gör
mig inte heller den stressen att kontrollera varje livsmedel för att se om de kan
begränsa effekten av MMS. Även om jag en gång åt en ananas, så var effekten
av en av mina åtta doser per dag bara lite svagare. Allt detta spelar inte den
minsta roll i detta protokoll som är utformat för fyra till sex veckor. Så i det
här fallet ska du inte tänka för mycket, utan fortsätta med protokollet!
 
Fråga: Kan jag stanna upp en stund mitt i protokoll 1000?
Ja, eftersom detta är ett reningsprogram äventyrar du inte alla framgångar som
du gör med antibiotika bara för att du var tvungen att sluta av personliga eller



yrkesmässiga skäl. Fortsätt bara när du kan igen.
 
Fråga: Är produkter i glasflaskor bättre än i plastflaskor?
I början av MMS-rörelsen hade vissa tillverkare/leverantörer av okunskap fyllt
natriumklorit och aktivatorn i PET-flaskor (polyetentereftalat), som med tiden
blev spröda och sprack. Idag känner jag inte till någon leverantör i den
tyskspråkiga världen som gör detta misstag. HDPE (High Density
Polyethylene) är ett godkänt material för dessa produkter och därför erbjuder
de flesta tillverkare sina produkter även i HDPE-flaskor. HDPE-flaskor har
fördelen att de är mycket lätta och framför allt okrossbara. Detta är också
mycket användbart och viktigt med alkalier och syror som ingredienser.
 
Leverantörer med glasflaskor ger ofta intrycket att deras produkter på något
sätt är renare eller hälsosammare. Det är viktigt att veta att natriumklorit- och
saltsyrelösningar av livsmedelskvalitet endast tillverkas, lagras och levereras av
den kemiska industrin i HDPE-burkar eller HDPE-fatmer. Att fylla dem i
glasflaskor hos leverantören förbättrar inte kvaliteten.
 
Dr Andreas Kalcker varnade särskilt för DMSO-erbjudanden som kommer i
en glasflaska med en glaspipett. Glaspipettens kolv är tillverkad av gummi eller
gummisubstitut, som alla är olämpliga för DMSO. Denna kolv skulle lösas
upp, de giftiga komponenterna skulle lösas upp tillsammans med den och
skulle också föras in i huden vid en extern behandling.
 
Detta gäller även vissa CDL-erbjudanden med glaspipetter som har en
gummiliknande kolv. För kortvarig administrering av ögon-, öron- och
näsdroppar kan sådana droppar med kolv användas, men klordioxidlösningen
bör inte förvaras permanent förseglad i en sådan droppflaska.
 
Fråga: Varför rekommenderas alltid en förslutningsbar glasflaska för
Protocol-1000?
Leverantörerna av klordioxidprodukter vet nu mycket väl skillnaden mellan
PET och HDPE. Alla lekmän kan dock inte känna igen denna skillnad från
början och gör misstag, till exempel om de vill använda en tom plastflaska
hemma. Det är därför som vi spelar på säkra sidan och rekommenderar en
förslutningsbar glasflaska som den från IKEA för den dagliga dosen av 1000-
protokollet ;-)
 
Fråga: Hur är det med samtidig användning av kosttillskott eller
läkemedel och MMS/CDS?



Hittills känner vi inte till några interaktioner förutom den ömsesidiga
neutraliseringen av MMS eller klordioxid och vitamin C/natrium. Dr
Klinghardt rekommenderar MMS-/CDS-1000-protokollet på morgonen fram
till t.ex. 18.00 och ger efter tre till fyra timmar, alltså från 9-22.00, alla
kosttillskott och vid behov nödvändiga läkemedel. Eftersom klordioxid
vanligtvis bara verkar i en till två timmar i kroppen innan den bryts ner till
vanligt salt, vatten och syre, bör detta tidsintervall vara tillräckligt för att
undvika hittills okända men möjliga interaktioner.
 
Fråga: Kan jag också ta MMS när jag har amalgamfyllningar i tänderna
eller en konstgjord metallprotes i kroppen?
Förmodligen på grund av den lilla mängden och den korta verkningstiden har
vi hittills inte fått några rapporter om skador på tandfyllningar, broar, proteser
och implantat av metall i kroppen. I så fall skulle MMS oxidera t.ex. det
kvicksilver som frigjorts från amalgamfyllningen till ett vattenlösligt metallsalt
som kan utsöndras via njurarna och urinen. CDS eller CDSplus verkar vara
ännu mindre skadligt än MMS på grund av det nyligen förändrade pH-värdet.
 
Det enda jag vet om amalgamfyllningar är att de flesta chelatorer som
avlägsnar tungmetaller skulle dra ut kvicksilver ur amalgamfyllningar. Det finns
dock naturliga kelatorer som inte gör detta, till exempel HMD™
(www.detoxmetals.com).
 
Fråga: Varför får jag mycket starkt illamående, kräkningar eller diarré
redan vid minsta intag av MMS/CDS?
Detta är numera sällsynt och kan ha flera orsaker. Å ena sidan kan en mycket
sällsynt klorallergi förekomma. Å andra sidan kan kroppen vara mycket starkt
groddartad och denna enda dos MMS/CDS har dödat mycket fler bakterier än
hos andra människor. Denna höga koncentration av bakterieavfall utlöser
sedan biverkningar på grund av överbelastningen av njurar och lever. I sådana
fall bör du ta ett naturligt växtbaserat avgiftningsmedel som LAVAGE, som
hjälper till att öppna upp avgiftningsorganen, t.ex. levern, njurarna och
lymfkärlen (www.detoxmetals.com).
 
En annan orsak kan vara aktivatorn, om du har använt citronsyra, vinsyra etc. i
stället för den rekommenderade saltsyran. Vissa personer är mycket översyrade
och reagerar mycket våldsamt på restsyran i MMS - här bör du hellre byta till
den pH-neutrala CDSplus.
 



Som en sista möjlighet kan du ha ett parasitangrepp. Parasiterna reagerar
mycket våldsamt på klordioxid, börjar föröka sig massivt och släpper
panikartat ut sitt tarminnehåll i våra kroppar. Dessa utsöndringsprodukter från
parasiterna, t.ex. ammonium, formaldehyd, histamin och manilin, är
neurotoxiner för vårt immunsystem och kan därför utlösa våldsamma
biverkningar. Här skulle en parasitkur, t.ex. enligt Dr. Andreas Kalcker (se
boken Back2Balance), vara lämplig.



2. Framgångar med MMS hos människor
 
Det finns många erfarenhets- och framgångsrapporter, till exempel om
förkylning, influensa, EHEC, svininfluensa, fågelinfluensa, aids, hepatit,
herpes, tuberkulos, blodförgiftning (sepsis), matförgiftning, stelkramp,
smittsamma barnsjukdomar, fotknölar, tarmsvamp, diabetes, öppet ben,
cancer, hårcellsleukemi, inflammationer i munnen, svalget och framför allt i
tänderna.
 
Under tiden finns det otaliga rapporter världen över som tyvärr ännu inte har
samlats in och utvärderats systematiskt av någon. Detta visar ibland på
gränserna för en privat hälsorörelse. En anställd vid biståndsprojekt i Afrika
rapporterade mig själv om upprepbara framgångar med flera
laboratoriebekräftade malariainfektioner.
 
Jag har också ett mycket väldokumenterat fall av fullständigt helande av en
livshotande hårcellsleukemi från en workshopdeltagare. Även när det gäller
sjukdomar som den för närvarande utbredda chikungunyafebern i Karibien,
som den konventionella medicinen hittills inte har något botemedel mot, finns
det uppmuntrande framgångshistorier.



2.1 MMS och cancer
 
Enligt den ortodoxa medicinen utvecklas cancer genom familjär anlag
(genetiskt) och genom riskfaktorer i livsstilen, t.ex. mat, dryck, sport, alkohol,
nikotin och på senare tid även stress. Förutom dessa ganska allmänna och
meningslösa statistiska uttalanden har den konventionella medicinen inte
kunnat presentera en konsekvent, detaljerad och logisk modell för
cancerutveckling.
 
Jag undrar: om man inte vet varifrån problemet kommer, hur ska man då
kunna utveckla en meningsfull behandlingsterapi? Långt före MMS-rörelsen
fanns det många trovärdiga teorier om cancerns ursprung inom
alternativmedicinen. För nästan tvåhundra år sedan föreslog Louis Pasteur
modellen med den friska, bakteriefria kroppen och de onda bakterier som
kommer utifrån och som kan invadera och göra människor sjuka. Hans
motståndare vid den tiden, Pierre Jacques Antoine Béchamp, hade däremot
mycket mer rätt i att mikroberna fanns överallt och gjorde livet möjligt och
utgjorde livet.
 
Det var den inre miljön som fick vissa mikrober att föröka sig och faktiskt
ändra sin morfologi till vad Béchamp kallade pleomorfism.
 
Men till och med Pasteur, på sin dödsbädd, gav sin motståndare rätt med
meningen "Mikroben är ingenting, miljön är allt".
 
I stället för att bekämpa bakterierna med antibiotika (vilket som bekant leder
till antibiotikaresistens) skulle man kunna skapa förutsättningar för att
förhindra att dessa bakterier överhuvudtaget utvecklas eller förökas genom att
reglera miljön.
 
Den inre miljön avser egenskaperna hos vår inre miljö, t.ex. giftighetsnivåer,
inflammationsnivåer, pH-förändringar i vävnader, nivåer av parasit- och
mikrobiella belastningar, elektromagnetiska fält som 5G och liknande. Alla
dessa faktorer kan förändra den inre miljön i vår kropp och få mikroberna att
ändra skepnad från att vara välvilliga till virulenta eller patogena
(sjukdomsframkallande).
 
Dessa idéer utvecklades senare av flera forskare. Prof. Dr. Günther Enderlein
upptäckte bland annat pleomorfa (formskiftande) bakterier i blodet, som



beroende på miljön kan utvecklas från en kroppscell till en bakterie, en svamp
och tillbaka igen.
 
Alternativläkaren Ekkehard Sirian Scheller upptäckte att det också finns
kamouflerade svampar och parasiter i blodet. I många typer av cancer verkar
dessa också vara orsakssamband med utvecklingen. Cancerläkaren Tulio
Simoncini upptäckte för länge sedan att Candida-albicans-svampar kunde
hittas i tumörens kärna och behandlades framgångsrikt med en svampdödande
25-procentig natriumbikarbonatlösning.
 
För många svampar utvecklas på grund av en störd miljö. Kroppen kan varken
eliminera dem tillräckligt, smälta dem eller utsöndra dem med hjälp av sina
avgiftningsorgan lever, njurar, lungor, tarmar och hud. Så kroppen beslutar sig
för att göra ett genialt livsförlängande drag: den kapslar in svampen. På så sätt
kan båda - människor och svampar - leva längre sida vid sida utan att äventyra
varandra.
Denna intelligenta lösning i kroppen, inkapslingen, kallas då av den
konventionella medicinen för en degenererad tumör och angrips aggressivt.
 
Intressant nog har många kirurger funnit att en tumör inte sprids förrän man
skär i den. Enligt den konventionella medicinen bryter sig cancercellerna loss
från sitt tredimensionella murverk, vandrar genom kroppen och bildar nya
metastaser någonstans. Många forskare erkänner att de aldrig har sett dessa
vandrande cancerceller. Men när du gnuggar en svampkultur i en petriskål i
labbet börjar nya svampkolonier dyka upp överallt. Det är alltså mycket
troligare att dessa "utbrutna" svampar bildar nya kolonier som i sin tur kapslas
in av kroppen för att bilda nya "metastaser".
 
De många framgångsrika MMS-historierna med olika typer och stadier av
cancer tyder på att professor Enderlein och dr Simoncini hade rätt. Eftersom
MMS också dödar svampar i kroppen på ett tillförlitligt sätt. Då kan man
också förklara varför en tumör (den inkapslade svampen) krymper vid MMS-
behandling. MMS verkar dock leda till en klar förbättring av många
cancerformer på flera olika sätt. För det första måste man veta att
cancerpatienter sällan dör direkt av cancer. De dör vanligtvis av lever- eller
njursvikt, eftersom dessa avgiftningsorgan inte längre kan göra sig av med
cellgifter från sekundära infektioner och kroppens miljö helt och hållet
förändras.
 



Dessutom har personer som har fått kemoterapi ett helt förstört
immunförsvar, vilket gör att många sådana sidoinfektioner bildas i kroppen,
som producerar giftiga cellgifter som utsöndringsprodukter. De får den sjuke
att känna sig ännu sjukare och svagare.
 
MMS eliminerar snabbt dessa sekundära infektioner och oxiderar och
eliminerar därmed många av avfallsprodukterna och cellgifterna. Dessutom är
vi oxidativa varelser, eftersom vi andas syre och därmed förbränner socker.
Energibalansen hos kroniskt sjuka människor, särskilt cancerpatienter, är dock
mycket låg. MMS aktiverar mitokondrierna, kraftverken i cellerna, så att de
oxidativa processerna kommer igång igen och personen får mer energi
tillgänglig igen.
 
Den främsta orsaken till cancer är att andningen i normala celler ersätts
av jäsning av socker.
 
I cancerceller är mitokondrierna avstängda, cellerna får sin energi genom
alkoholjäsning och producerar ännu mer försurning av den omgivande
vävnaden, vilket främjar cancertillväxten. Mitokondrieaktiveringen av MMS
verkar dock leda till en programmerad celldöd (apoptos) i själva cancercellerna
- en effekt som också har konstaterats i experiment med en släkting till
klordioxid, dikloracetat (DCA).
 
Även om denna självförstörelsemekanism är inbyggd i varje cell av naturen, så
att degenererade celler dödar sig själva, är den blockerad i cancerceller. Alla
moderna metoder för nya cancerterapier försöker specifikt framkalla denna
apoptos utan att skada de friska cellerna. MMS verkar göra detta med sitt
frigjorda aktiva syre. Många använder MMS vid cancer även parallellt med sina
ortodoxa läkemedel, då dock med ett tidsintervall på två till fyra timmar.
 
Dessa multipla effekter av MMS verkar vara orsaken till att många kroniskt
svårt sjuka och cancerpatienter är klara i huvudet och fulla av energi och
kämpaglöd redan efter de första dagarna av en självbehandling. Naturligtvis är
cancern inte borta på tre dagar, men de många handikappande
sekundärinfektionerna med sina gifter neutraliseras och därmed avlastas lever
och njurar. Dessutom finns det mycket mer syre och därmed mycket mer
energi i kroppen.
 
MMS ger alltså mer livskvalitet och livstid på kort sikt.
 



Hur länge man ska alternera med MMS och vid behov MMS2 för att besegra
cancern beror naturligtvis alltid på det enskilda fallet. Dessutom bör andra
kompletterande åtgärder alltid ingå i terapin på en fysisk, men framför allt
också på en andlig-emotionell nivå. Ofta är det en mental-emotionell konflikt
eller ett trauma som utlöser sjukdomen.
 
Med MMS kan man möjligen få en tumör att försvinna - men är man då
botad? Många människor hade redan behandlats med konventionell eller
alternativ medicin på ett helt friskt sätt och fick ofta återfall efter ett eller två
år, så kallade recidiv. Detta händer vanligtvis när man bara har behandlat
kroppen, men de orsakande problemen finns fortfarande kvar och främjar
återigen utvecklingen av sjukdomen.
 
I min andra bok Back2Balance vill jag gå in i detalj på en holistisk
cancerbehandling som jag har sammanställt. Den tredje boken, Back2Health,
handlar om andligt-emotionella tekniker och hur de kan användas för att hitta
och lösa upp gamla bördor som orsakat problemen. Lyckligtvis finns det allt
fler tekniker på detta område, som nu kan ge drastiska resultat på mycket kort
tid.
 
När det gäller cancer finns det fortfarande nya rön att ta hänsyn till. För det
första säger PSA-testet enligt dess utvecklare ingenting om ett samband med
cancer. Den konventionella medicinen har dock använt just detta test för att
avgöra om prostatacancer kräver behandling eller inte.
 
Tusentals har blivit skrämda och behandlats helt i onödan under årens lopp.
Feldiagnoserna och därmed de onödiga behandlingarna av bröstcancer verkar
ha varit lika stora. Här verkar förebyggande åtgärder snarare ha varit ett
marknadsföringsverktyg för att bättre utnyttja dyr utrustning ekonomiskt.
 
Enligt min erfarenhet är dock det viktigaste steget till återhämtning från cancer
att ta sig ur rädslans illusioner. Rädsla gör att man tappar sitt centrum och sin
balans och därmed sin kraft. På grund av tankarnas makt leder upprepade
negativa tankar dessutom till självuppfyllande profetior med ett negativt
resultat.
 
Fakta:
- Wikipedia om professor Günther Enderlein
- Bok Den okända vännen eller den okända fienden, Maria-M. Bleker
- Bok Candidalism, Ekkehard Sirian och Sabine Scheller



- Bok Cancer är en svamp, Dr Tulio Simoncini
- PSA-prostatacancerscreening är en farlig bluff
- Artikel Miljoner personer behandlas felaktigt för "cancer



2.2 MMS och Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom
och demens
 
Enligt de senaste rönen, särskilt från den världsberömda alternativläkaren Dr.
Klinghardt, men även från den välkända läkaren Uwe Karstädt, behöver man
inte leta så länge efter nya olycksbådande ursprungsmodeller för dessa
epidemiliknande sjukdomar som sprids. Det är mycket troligt att de helt enkelt
orsakas av förgiftning med tungmetaller, aluminium, glyfosat (insektsmedel)
och andra miljögifter.
 
Eftersom vår mat och miljö nu är mycket starkt förorenad av dessa gifter är de
sjuka alltid yngre, eftersom tunnan bokstavligen fylls snabbare. Det förstfödda
barnet får automatiskt hälften av moderns exponering för tungmetaller.
Kvicksilver ansamlas till exempel i nerv- och hjärnceller och förstör deras
isolerande fettlager.
 
Dessa nerver fungerar alltså inte längre alls eller helt okoordinerat. MMS har
en oxiderande effekt på tungmetaller och kan omvandla dem till vattenlösliga
salter som kan utsöndras av njurarna. Det finns dock bättre metoder för att
eliminera tungmetaller, som förklaras i den andra boken Back2Balance.
 
En helt naturlig och vetenskapligt utforskad produkt som är en intracellulär
chelator (drar giftiga metaller från cellernas inre) kallas HMD™ och fungerar
skonsamt och effektivt för att avlägsna tungmetaller. Den har funnits på
marknaden i över tolv år och har testats väl av många utövare världen över
(www.detoxmetals.com).
 
Enligt en ny studie sägs speciella stavbakterier vara inblandade i utvecklingen
av Alzheimers, diabetes och hjärtinfarkt. Detta skulle återigen förklara den
bredbandseffekt som MMS/klordioxid har på så många sjukdomar.
 
Fakta:
- Bok Avgifta i stället för att förgifta, Uwe Karstädt
- Bok Giftet i vår hjärna, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.3 MMS vid psykiska störningar, utbrändhet och
depression
 
När de s.k. murbräckakvinnorna kom hem efter andra världskriget hade huset
ofta bombats bort, mannen hade fallit och sonen var försvunnen. Utöver allt
detta psykiska lidande fanns det inte heller något att äta. Men få av dessa
kvinnor hade psykiska störningar. Människan kan redan av naturen stå ut med
en hel del.
 
I dag räcker det med att titta lite skarpt på många samtida personer för att de
genast ska drabbas av utbrändhet, depression eller andra psykiska problem.
Detta beror inte nödvändigtvis på att dagens människor är mindre
motståndskraftiga, de är helt enkelt förgiftade, särskilt om tarmen förutom
tungmetallförgiftning också skadas, till exempel av en obalans eller läckande
tarmsyndrom.
 
Jag har märkt på min egen kropp att mitt psyke också var mycket tunnhudigt
och känsligt när jag hade en svårt skadad och därför känslig tarm. I och med
att situationen i tarmen förbättrades stärktes även mitt psyke igen. Dessutom
bör man alltid räkna med en parasitbörda på detta område.
 
Också här har fall rapporterats till mig där de minsta parasiterna lämnade
kroppen efter en MMS-/CDS-1000-kur och där en tydlig förbättring skedde.
Även här gäller dock att MMS/CDS endast bör användas i samband med en
tungmetallutmatning och en uppbyggnad av tarmfloran. Även vid bipolära
sjukdomar verkar MMS ha en klart förbättrande effekt.
 
Fakta:
- DVD Aluminiumfilen
- Bok Avgifta i stället för att förgifta, Uwe Karstädt
- Bok Giftet i vår hjärna, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.4 MMS och autism
 
När Kerri Riveras son fick diagnosen autism förnekade hon allt. Hon arbetade
mycket hårt med frågan och startade en stödgrupp. Under åren har hon
förfinat sin kost och fått två barn i gruppen nästan symptomfria. Eftersom
detta inte borde vara möjligt enligt den ortodoxa medicinens tidigare
förklaringar om utvecklingen av autism, kände hon sig uppmuntrad på sin väg.
 
Sedan träffade hon Jim Humble och Dr. Andreas Kalcker i MMS-gruppen.
Först upptäckte de att de flesta föräldrarna märkte de autistiska dragen först
efter att barnen vaccinerats. Här fanns uppenbarligen ett samband (se även
kapitlet Farliga vaccinationer). Men först hos tvillingar, av vilka endast en
utvecklade autism efter vaccinationerna, kunde Dr. Andreas Kalcker upptäcka
den andra utlösande faktorn, en parasitförutsättning.
 
En speciell parasitkur med konventionell medicin i kombination med
alternativa parasitmedel och dagliga MMS/CDS- lavemang gav sedan ett
genombrott. Denna parasitkur diskuteras mer ingående i den andra boken
Back2Balance. När barnens kroppar rensades minskade också deras ATAC-
poäng, som är ett mått på graden av autism.
 
Under tiden har över 150 barn världen över befriats från autism och kan gå i
skolan normalt igen eller för första gången och återfå föräldrarnas kärlek.
Varken läkemedelsbehandlingen eller de alternativa metoderna eller tarmkuren
med klordioxidlösning är enligt min egen erfarenhet på något sätt smärtsamma
eller skadliga. Istället för att fira detta sensationella genombrott verkar
medierna inte kunna komma på något annat än att skapa långsökta
skräckscenarier och till och med anklaga föräldrarna för barnmisshandel.
 
I USA och Italien har till exempel flera skadeståndsmål framgångsrikt drivits
mot vaccintillverkare, och den amerikanska tillsynsmyndigheten FDA har
också medgett att det finns ett samband mellan autism och vaccinationer.
 
Förresten: Enligt Andreas Kalcker kommer många symptom hos autistiska
personer, som till exempel handklappning, från parasiter. Dessa producerar för
mycket ammoniak, som levern hos autistiska personer inte kan bryta ner
lukten. Livsmedelstillägget L-Ornithin hjälper mycket bra mot detta. Detta är
också Ornithinaspartat som är den huvudsakliga aktiva ingrediensen i
läkemedlet Hepa-Merz. Det kan lösas upp som ett pulver i vatten och drickas



och administreras också intravenöst i akutmedicin. Detta sätter omedelbart
stopp för det ständiga handslaget. Det måste dock tas regelbundet, eftersom
ammoniak produceras varje dag under matsmältningen.
 
Fakta:
- Bok Cure Autism Del 1, Kerri Rivera
- Bok Cure Autism Del 2, Kerri Rivera
- Bok Healing är möjligt, Dr. Andreas Kalcker
- Bok Avgifta i stället för att förgifta, Uwe Karstädt
 
Presentationer vid Spirit of Health-kongressen 2014 i Hannover
- Autism, miljöförorening och avgiftning, Dr. Dietrich Klinghardt
- Klordioxid, vaccinationer och autism, Dr. Andreas Kalcker
- Bota autism, Kerri Rivera



2.5 MMS och övervikt / yo-yo-effekt
 
När man talar om fetma tänker många först och främst på karaktärssvaghet, på
att man inte kan vara måttlig med vad man äter och hur mycket man äter.
Detta kan vara sant i viss utsträckning. Men det finns också en annan, mycket
intressant förklaringsmodell, varför vissa människor uppvisar ett sådant
beteende eller måste hantera yo-yo-effekten trots alla dieter och tenderar att gå
upp i vikt.
 
Modellen utgår från förgiftning med tungmetaller. Kroppen har inga
matsmältningsenzymer mot tungmetaller, och även avgiftningsorganen lever,
njurar, lungor, tarmar och hud kan inte göra sig av med gifterna eller inte i
tillräcklig utsträckning. Nu har kroppen ett problem, eftersom den höga
koncentrationen av tungmetaller i blodet och vävnaderna stör nästan alla
biokemiska reaktioner och därför är livshotande.
 
Om kroppen inte kan eliminera eller neutralisera de giftiga ämnena är den
enda strategi som återstår att förvara dem på ett säkert sätt. Kroppen bildar
därför fettceller under huden, så långt bort från hjärtat och hjärnan som
möjligt, och lagrar tungmetallerna i dem. Fettet lagras runt tungmetallerna och
inaktiverar deras skadliga effekter i största möjliga utsträckning.
 
Problemet skulle nu vara löst för tillfället, om det inte vore för människan och
spegeln eller vågen. Mannen tycker att han är för fet och börjar fasta kurer och
idrottsaktiviteter. En person utan tungmetallförgiftning kan mycket snabbt
minska sin kroppsvikt avsevärt med hjälp av kost och idrott och även behålla
den utan problem efter en diet. En person som är förgiftad med tungmetaller
kommer däremot inte att märka någon effekt av kosten på lång tid.
 
Först när han skärper kosten och utövar ännu mer extrem sport kommer de
första framgångarna att inträffa, eftersom kroppen inte vill lösa upp de
obehagliga fettcellerna och släppa ut tungmetallerna tillbaka i blodet. Så
antingen slutar den förgiftade personen att fasta i förtid och lever med
övervikten eller så intensifierar han sina åtgärder. Om han sedan har gått ner
tydligt i vikt och slutar med den deprimerande dieten, kommer kilona tillbaka
mycket snabbt.
 
Det spelar ingen roll om du var stark eller svag i din karaktär efter kosten.
Kroppen vill desperat återuppbygga fettcellerna för att kunna deponera



tungmetallerna på ett säkert sätt igen. Här hjälper bara en
tungmetallutmatning. MMS kan oxidera tungmetaller när det tas under en
längre tid och därmed göra dem utsöndringsbara via urinen, men det finns
andra effektivare metoder för detta. Dessa beskrivs i detalj i den andra boken
Back2Balance som handlar om åtgärder för rening på fysisk nivå.
 
Fakta:
- Bok Avgifta i stället för att förgifta, Uwe Karstädt
 

2.6 MMS och diabetes
 
Det finns också många fall där man lyckats bota diabetes mellitus. Men det
beror inte på att MMS kan göra något specifikt mot denna sjukdom. MMS
renar endast kroppen eller kroppsvätskorna från sjukdomsframkallande
bakterier. Om detta leder till att även diabetes mellitus botas, är det troligen
bakterier och en inflammation i bukspottkörteln som ligger bakom.
 
Om bakterierna och därmed inflammationen elimineras produceras vanligtvis
tillräckligt med insulin igen och man kan alltmer avstå från att tillföra insulin
utifrån. Den som vill se en av de många internationella fallstudierna kan söka
på YouTube.com efter MMS och diabetes eller titta på våra mer än 400
videotester på webbplatsen mms-seminar.com.
 
Fakta:
- Video vittnesmål botemedel mot diabetes



2.7 MMS och malaria
 
I slutet av 2012 dokumenterades en malariastudie på en Röda korsets station i
Uganda av tre oberoende internationella kamerateam. Under fyra dagar
undersöktes 781 personer, varav 154 var smittade med malaria. Infektionen
fastställdes först med ett konventionellt malariasnabbtest, och därefter
bekräftades varje positivt misstänkt fall tydligt med blodprov i mikroskop.
Vissa hade till och med en dubbelinfektion med två av de fem möjliga
malariapatogenerna.
 
Alla vuxna fick en engångsdos på 18 aktiverade droppar och alla barn fick 9
aktiverade droppar MMS att dricka. Efter 24 timmar hade endast elva av de
154 patienterna med bevisad malaria testats positivt för malaria. Alla andra var
symtom- och symtomfria. De elva som förblev smittade rapporterade att de
inte druckit allt eller att de kräktes kort efter att de tagit det. De fick en andra
dos av samma mängd under övervakning och var alla malariafria nästa dag.
 
Denna väldokumenterade malariastudie ifrågasattes dock i ett tv-reportage.
Det hävdades att det inte fanns några bevis för att MMS hade botat malaria
inom 24 timmar, eftersom ingen läkare hade varit närvarande för att bekräfta
detta. Detta påstående kan helt och hållet motbevisas med hjälp av signaturer,
fotografier och tillgängliga dokument. Å andra sidan medgavs det i TV-
reportaget att alla malariapatienter hade blivit symptomfria efter att ha tagit
MMS. Hur skulle detta ha gått till? Ännu idag kan den ortodoxa medicinen
inte få malariapatienter symtomfria på så kort tid.
 
Fakta:
- Malariastudie, 2012, Uganda



2.8 MMS och influensa
 
Influensan är ett specialfall här. Jag frågade Jim Humble personligen varför
MMS eller CDS kan leda till en snabb läkning av influensan för många, men
knappt förbättrar något för andra. Jim förklarade att det kan finnas två olika
orsaker till influensa. En av orsakerna är bakterier, och där kan MMS hjälpa till
att slå ut infektionen snabbt, säger han. Den andra orsaken har ofta att göra
med att man överanstränger sig fysiskt och mentalt under alltför lång tid och
inte låter kroppen återhämta sig.
 
Även denna influensa har liknande symtom, men i detta fall insisterar kroppen
på att få den vila den behöver. Då återstår egentligen bara sängvila. Jag hade
faktiskt själv ett sådant fall senare. Jag tillämpade Clara 6+6-protokollet på
kvällen innan jag gick till sängs vid de första tecknen på influensa. Många
gånger hade jag helt enkelt kunnat stoppa en influensa. Den här gången var
dock huvudvärken och värken i benen kvar och näsan fortsatte att rinna.



2.9 Farliga vaccinationer
 
Den dramatiska ökningen av tidigare inte så vanliga sjukdomar som plötslig
spädbarnsdöd, ADHD, autism, neurodermatit, allergier och intoleranser pekar
allt tydligare på en direkt koppling till flerfaldiga vaccinationer. Detta måste
undersökas närmare.
 
Enligt teorin vaccineras en person med delar av dödade virus, utvecklar en
immunreaktion utan att bli sjuk och är sedan skyddad mot en senare verklig
infektion. Detta fungerade tydligen inte alls, för under tiden har man tyst
övergått till levande vaccinationer, vilket innebär att de numera injiceras med
levande virus som odlats fram ur hönsägg. Detta verkar inte heller ha fungerat,
eftersom man nu måste tillsätta så kallade effektförstärkare till vaccinationerna
för att överhuvudtaget få kroppen att reagera.
 
Dessa aktiva förstärkare består dock av allergiframkallande aluminium- och
kvicksilverföreningar och används i koncentrationer som är 200 gånger högre
för spädbarn och barn än gränsvärdena för vuxna för dessa ämnen. Även detta
verkar inte ha tillräcklig effekt och därför ges upp till tre vaccinationer med
samma aktiva substans.
 
Konsekvenserna av detta, särskilt för en växande kropp, är faktiskt
förutsägbara men förnekas ändå helt och hållet. Eftersom MMS/klordioxid
kan döda alla kända virus på ett säkert sätt, ifrågasätts meningen med
vaccinationer helt och hållet. Måste alla friska barn vaccineras mot alla kända
patogener trots att sannolikheten är statistiskt sett låg? Eller räcker det att
endast ett fåtal sjuka människor behandlas med MMS?



Kritiska frågor om vaccinering:
 
Varför är vaccinationsmotståndare eller vaccinationsvägrare utestängda
och klassificerade som farliga? Om vaccinationerna verkligen skulle
fungera, hur kan de icke-vaccinerade då äventyra de vaccinerade?
 
Varför visar de mig inte bipacksedeln för vaccinationerna?
 
Varför ska läkare inte längre få se denna bipacksedel i framtiden?
 
Varför var nästan alla sjuka barn trippelvaccinerade under de senaste
mässlingsutbrotten?
 
Varför antog Obama en lag som skyddar alla vaccintillverkare från alla
skadeståndsanspråk?
 
Varför levereras vaccinerna till kroppen på ett sätt som är atypiskt för
dessa virus (genom injektion)?
 
Varför vaccineras barn överhuvudtaget före två års ålder? Deras eget
immunförsvar, som skulle kunna lära sig något av vaccinationerna, är ännu
inte bildat!
 
Varför vaccineras barn under två år överhuvudtaget om deras blod-
hjärnbarriär ännu inte har bildats och tungmetallerna därför kan nå hjärnan
direkt?
 
Varför tvångsvaccinerades tiotusentals soldater med läkemedlet squalen
och lider i dag av Gulfkrigssyndromet?
 
Varför utbildar staten för närvarande så många vaccinationsrådgivare i
FRG?
 
Varför innehöll Bill Gates första vaccin i hemlighet hormoner som gjorde
afrikanska kvinnor infertila?
 
Varför vill Bill Gates vaccinera tredje världen mot malaria? Det finns väl
en billig och hundraprocentigt effektiv behandling med MMS?

 
Fakta:
- Bok Vi vaccinerar inte! , Michael Leitner
- Video Vi vaccinerar inte! , Michael Leitner





2.10 Förteckning över sjukdomar med framgångsrika
resultat med MMS
 
Detta är en ofullständig förteckning över rapporterade framgångsrika interna
och externa läkande behandlingar med MMS, CDS, CDSplus, klordioxid och
DMSO. Det visar sig att de flesta av civilisationens epidemiska sjukdomar som
sprids i epidemier troligen beror på infektioner, brister och förgiftningar.
 

Hjälpmedel/HIV
Acne
aktinisk keratos
Allergier
Allergisk bronkial aspergillos
Alzheimers sjukdom
Amyotrofisk lateralskleros ALS
Amöbisk dysenteri
Angina
ankyloserande spondylit
Anemi
Mjältbrand
Aphthae
Apoplexi
Artrit
Artros
Astma
Atheroma
Autism
Ögonsjukdomar och synstörningar
Autoimmuna sjukdomar
Bläckmaskinfektioner
Basalcellscancer
Sjukdomar i bukspottkörteln
Cancer i bukspottkörteln
Bazins sjukdom
Bartonellos
Betatalassemi minor
Bipolära sjukdomar
Blåsinfektioner



Blodsvamp
Blåmärken
Hypertoni
Borrelia
Bronkit
Bröstcancer
Mastit
Candidamykos
Chikungunya-infektion
Kroniskt bäckensmärtssyndrom CPPS
Kronisk depression
Kronisk fetma
Kroniskt trötthetssyndrom
Kronisk njursjukdom
Kronisk lymfatisk leukemi
Cervikalt syndrom
ulcerös kolit
CORONA/COVID-19-infektioner
Cushings syndrom
Dacryocystitis
Kolorektal cancer
Diarré
Denguefeber
Diabetes mellitus typ I och II
Divertikulit
Plantar vårtor
Störningar i cirkulationen
Eksem
Eppstein-Barr-virussjukdom
Förkylning
Erythema nodosum.
Fibromyalgi
Feber
Kokar
Livmoderhalscancer
Ledsmärta/inflammation
Gula febern
Giardia lamblia
Gikt



Gonorré
Influensa
Bältros
Hörselnedsättning
Håravfall
Hemorrojder
Ont i halsen
UTI
Hudutslag
Svamp i huden
Hudcancer
Jästinfektioner
Heliobacter
Hepatit A, B, C
Herpes labialis, genitalis
herpes zoster
Hjärtklappning
Hjärtarytmier
Inflammatorisk hjärtsjukdom
Hösnuva
Humana papillomvirus (HPV)
Meningit
Hypertyreoidism
Ischias
Idiopatisk dilaterad kardiomyopati
Interstitiell cystit
Insektsbett
Karies
Karpaltunnelsyndrom
Katarakt
Käkinflammation
Smärta i benet
Bencancer
Laryngit
Smärta i knäet
Konjunktivit
Kondylom
Huvudvärk
Åderbråck



Olika cancerformer
Livsmedelsförgiftning
Förlamning
Leishmaniasis
Spetälska
Leukemi
Leukocytos
Leukytos
Lunginflammation
Lungcancer
lupus erythematosus
Lymfom
Borrelia
Magsår
Gastrointestinal infektion
Malaria
Tonsillit
Megaesophagus
Melanom
Meningit
Metastaser i ben
Metastatisk bröstcancer
Migrän
Crohns sjukdom
Cushings sjukdom
Morgellons
MRSA-infektion
Dupuytrens sjukdom
Myggbett
Trötthet
multipelt myelom
Multipel skleros (MS)
Muskelreumatism
Muskelspänningar
Muskelvärk
Muskelspänning
Muskelspänningar
Myasthenia gravis.
Hjärtinfarkt



Mykoplasmasjukdomar
Myom
Nagelsvamp
Nagelsjukdomar
Problem med ärr
Näsan är täppt
Bihåleinflammation
Nässelfeber
Neurodermitis
Neuropati
Njursjukdom
Njursten
Njursvikt
Nefrit
Norovirusinfektion
Ödem
Öppet ben
Öroninfektion
Sjukdomar i matstrupen
Osteopeni
Osteoporos
Osteosarkom
Cyste i äggstockarna
Parodontal sjukdom
Parasitangrepp
Parkinsons sjukdom
Parvovirus
kyssningssjukdom
Välj
sinusmykos
Svampsjukdomar
Pollenallergi
Polyartrit
Prostatit
Psoriasis
Q Feber
Syndrom med rastlösa ben
Irritabel urinblåsa
Irritabelt tarmsyndrom (IBS)



Retinoblastom
Reumatisk smärta
Rubella
Ruhr
Sarkoidos
Scharlakansfeber
Sköldkörtelsjukdomar
Bursit
Tungmetallförgiftning
Skolios
Psoriasis
Svininfluensa
Sepsis
Shigellos (dysenteri)
Sicklecellanemi
Bihåleinflammation
Halsbränna
Solallergi
tröst
genital tröst
Spinal stenos
Spänningshuvudvärk
ankyloserande spondylit
Förlamning av röstveck
Bihåleinflammation i framsidan
Bihåleinflammation i framsidan
Syfilis
Tuberkulos (TBC)
Tetanus
Trombocytopeni
Tinnitus
Tonsillit
Trigeminusneuralgi
Tumörer
Tyfus
Övervikt
Inkompatibiliteter
Brännskador på huden.
Skållningar av huden.



Förgiftningar
Förmaksflimmer
Vårtor
Blöjutslag
Vattkoppor
Störningar i sårläkning
Blödande tandkött
Inflammationer i tandköttet
Tandrotsinflammation
Bett från fästing
Cirros
Cystor
Cystisk fibros

 
Förteckningen är varken tekniskt korrekt eller fullständig. Den visar dock att
de flesta sjukdomar beror på bakterier eller förgiftning. Klordioxid kan säkert
hantera båda dessa problem. Vid första anblicken skulle man vilja tvivla på att
ett botemedel skulle vara en sådan universalprodukt. Men MMS renar faktiskt
bara kroppsvattnet och de flesta sjukdomar försvinner.
 
Jag påstår inte att MMS kommer att fungera till hundra procent för dig om du
har någon av ovanstående sjukdomar. Detta skulle kräva många
evidensbaserade dubbelblinda studier i varje enskilt fall. Dessutom är
orsakerna till att en sjukdom utvecklas ofta mycket varierande och individuella.
Det som hjälper den ena personen på ett fantastiskt sätt hjälper den andra
personen lite grann och den tredje inte alls. Mer om detta på annat håll.
 
Det finns dock många enskilda rapporter eller sammanfattade
erfarenhetsrapporter som åtminstone kan ge hopp. Alla borde åtminstone
känna till dessa erfarenheter. Oavsett om man sedan bestämmer sig för eller
emot en sådan självbehandling med MMS, så bestämmer sig var och en själv
på eget ansvar.
 
Slutsats: Det finns ett stort antal bevisade och framgångsrika behandlingar
med MMS/klordioxid även på kliniker över hela världen. Det finns dock få
evidensbaserade dubbelblinda studier, bland annat för att alla omedelbart
kunde skilja klordioxidlösningen från den ineffektiva jämförelselösningen
genom smak och lukt.
 
Fakta:



- Seegarten Clinic Schweiz
- Malariastudie.
- Bok The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Boka MMS kliniskt testad



2.11 CDS och Corona-pandemin
 
Bakgrunden till krisen
År 2020 började med dåliga nyheter från Kina. Där dog människor som flugor
på gatorna. Det påstås att en muterad patogen hade hoppat från en fladdermus
på en veckomarknad för djur i Wuhan till människor. Sedan hände det väldigt
snabbt och plötsligt hade vi en världsomspännande pandemi med betydande
begränsningar för det dagliga livet. Vi är inte intresserade av den politiska
bakgrunden här, utan av hälsoaspekten.
 
Många sjuka människor dog av ett luftvägssyndrom. Det är lungorna som står
i fokus här och syreupptaget i alveolerna stördes troligen. I slutet av 2020 var
situationen för mig följande: I många länder i Europa och särskilt i Tyskland
hade vi en mediepandemi snarare än en hälsopandemi. Alla medierna
svämmade över av allt högre antal smittade personer och dödsfall. Samtidigt
kan det PCR-test som används - enligt uppfinnaren - inte vid något tillfälle
upptäcka en infektion, en sjukdom eller en risk för infektion.
 
Antalet dödsfall 2020 i Tyskland var inte heller statistiskt sett högre än tidigare
år. Detta gällde även för många andra europeiska länder. Många experter
protesterade, men fick inget gehör. De fortsatte envist med
inlåsningsprogrammet, vilket ledde till att många kallade denna pandemi för en
plandemi. Sjukhusen och akutmottagningarna var helt tomma under den första
vågen. Det kan alltså inte ha varit ett farligt virus på väg. Vissa jämförde det
mer med en vanlig influensa med komplikationer.
 
Jag fick dock helt andra rapporter från länder i Sydamerika som Mexiko och
Bolivia. Här sägs tiotusentals människor, inklusive tusentals läkare, ha dött. Till
och med deras professionella munskydd hade tydligen inte hjälpt dem. Det är
uppenbart att det måste ha funnits en annan orsak. Om detta var en annan
variant av Corona-viruset, ett annat biologiskt eller kemiskt vapen eller om det
till och med orsakades av strålning kan jag inte ens säga med säkerhet i
dagsläget.
 
Den senaste mobiltelefonstandarden, 5G, kan också sända i 60 GHz-området
- en frekvens där syreupptagningen i alveolerna är känd för att vara allvarligt
nedsatt. I vilket fall som helst riskerade de flesta patienterna att kvävas på
grund av syrebrist. Här kom några läkare ihåg de många MMS-föreläsningar
som Andreas Kalcker hållit i de flesta sydamerikanska länder. De kontaktade



honom och han bekräftade att CDS kunde hjälpa till och att det definitivt inte
skulle skada patienterna.
 
Det var inte förrän några läkare, politiker och generaler själva blev allvarligt
sjuka och alla återhämtade sig genom att ta klordioxidlösningar oralt som
MMS fick sitt genombrott. I Bolivia antogs till och med en lag som
uttryckligen tillåter klordioxid för behandling av Covid 19-patienter.
Universiteten började nu producera klordioxid i stora mängder och distribuera
det till befolkningen. Från att ha varit 160 dödsfall per dag minskade antalet så
småningom till endast sex dödsfall per dag. Andreas Kalcker intervjuades
sedan i nästan alla TV-stationer i dessa länder. Den argentinska TV-
programledaren Viviana Canosa drack klordioxidlösning i slutet av sin
sändning och sa om det: "Jag rekommenderar inte, jag visar vad jag gör. «
 
Över 4 000 läkare från 20 länder grundade den internationella föreningen
www. COMUSAV.com eftersom de alla framgångsrikt hade använt
CDS/klordioxidlösning påöver 150 000 COVID-19-patienter! De lyckades
bota dessa patienter till nästan hundra procent på bara fyra dagar - och utan
några biverkningar! Varför behöver man en världsomspännande vaccination
om man kan behandla de sjuka framgångsrikt?
 
Min slutsats: Det finns minst två olika utlösande faktorer för denna pandemi.
En av dem är livshotande eller dödlig. Huruvida sjukdomen är smittsam eller
utlöses av spridning av stridsmedel eller strålning är i slutändan irrelevant. Man
kan förebygga och akut avvärja faran med klordioxid och överleva attacken på
ett säkert sätt.
 
Därför rekommenderar jag alla som läser detta att redan nu skaffar sig
tillräckligt med klassiska MMS och CDS/CDSplus. När spärrningarna börjar
igen kommer pakettjänsterna att vara överbelastade eller helt enkelt stängas
ner för vissa länder, precis som under den första vågen. Så säkra ditt lager nu!
 
 
Fungerar klordioxid verkligen mot koronavirus?

Oavsett om du tror på MMS/Klordioxid eller inte, finns det här några
tillämpningar som alla - även de mest hårdnackade MMS-kritikerna - kan göra
för att skydda sig själva och sin familj. Att klordioxid säkert kan döda
koronavirus vid en mycket låg koncentration på 40 ppm (uppdatering: inte 3
ppm) (delar per miljon) bevisades i en kinesisk studie. Studien, med titeln



Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus, är från
juni 2005 och omfattade endast alla kända coronavirus fram till dess. Ja,
studien visade endast att klordioxid, även i små mängder, kan eliminera virus i
blod, urin och avföring in vitro. Dessa framgångar skedde in vitro, utanför
kroppen! Men vetenskapligt sett finns det också ett stort berättigat hopp om
att det också skulle kunna hjälpa in vivo, det vill säga i kroppen. Klordioxid
verkar i alla fall vara ett mycket bra desinfektionsmedel mot Corona-virus.
Studien finns länkad på webbplatsen www.mms-seminar.com.
 
I princip kan MMS/klordioxid, som beskrivits hittills i den här boken,
användas för desinfektion på många områden i det dagliga livet. Några
exempel ges nedan. De detaljerade tillämpningarna förklaras i detalj i
motsvarande kapitel i den här boken.
 
desinficera livsmedel
I vissa länder används klordioxid för att sterilisera frukt, grönsaker, kött och
fisk. Fyll till exempel den rena diskhon med kallt vatten, aktivera cirka 10
droppar MMS i 45 sekunder och tillsätt det i vattnet. Nu doppar man maten i
en till två minuter i den. Den är nu helt desinficerad, och om glyfosat (som
ofta sprutas strax före skörden) fanns kvar på grönsakerna har det också
oxiderats bort. En liten trevlig bieffekt: Sallat och gurkor håller nu över 10
dagar i kylskåpet och är fortfarande färska och krispiga.
 
 
Desinfektion av föremål och ytor
För detta ändamål kan både MMS och CDS, CDL och CDSplus användas
som desinfektionsmedel. En eventuell överdosering är ofarlig. Till exempel 20
aktiverade droppar MMS på en liter kallt vatten. Torka föremålen med
klordioxidlösningen och låt den reagera i cirka 30 sekunder.
 
Desinficera bilar och rum
Detta är endast möjligt med det klassiska MMS och inte med CDS, CDL eller
CDSplus som desinfektionsmedel! Viktigt: I rummen eller t.ex. i bilen får inga
människor eller djur befinna sig under rökningen! Ventilera ordentligt efteråt!
Här blandas de två ämnena (ca 20-30 droppar av vardera) och inget vatten
tillsätts, vilket gör att klordioxidgasen ständigt bildas, som sprids i det slutna
rummet och desinficerar allting redan i små koncentrationer.
 
Desinficera tvätt, tvättmaskin och torktumlare.



Normalt bör tvättmedlet och temperaturen vara tillräckliga för att döda många
bakterier. Om du ändå vill vara säker kan du t.ex. ta 6 aktiverade droppar
MMS i vatten och hälla blandningen i den sista sköljcykeln. För torktumlaren
kan du doppa en trasa i en liten mängd av lösningen, kasta den i den tomma
torktumlaren och starta en körning. Detta desinficerar alla luftkanaler i
apparaten. Därefter luktar apparaterna neutralt och som nya igen.
 
Desinficera händerna
Vi rekommenderar minst 30 ppm för att vara på den säkra sidan. En sådan
vattenlösning av klordioxid kan användas för att tvätta händerna. Det bästa
sättet att göra detta är att använda en pumpsprayflaska: spraya några puffar i
händerna och gnugga in det.
 
Desinficera ansiktet
Samma spray kan sprayas på ansiktet med slutna ögon och gnidas.
 
 
desinficera ögonen
En kinesisk läkare sa att han bar munskydd hela tiden och ändå blev
infekterad. Han misstänker att han har smittats via ögonen. Här kan man göra
en mycket svag CDS-lösning - men ingen MMS-lösning på grund av
syraresterna i lösningen. Man tar t.ex. 1-2 ml CDS på en pipettflaska på 10-20
ml. Droppa nu 1-2 droppar i varje öga och vänta 1-2 minuter. Den brinner
inte på grund av klordioxiden, utan för att lösningen inte innehåller något salt.
Även vanligt kranvatten bränner i ögonen, till exempel när man duschar.
 
desinficerar mun och hals
Den som har haft kontakt med andra potentiellt smittade personer eller varit i
samma rum under en längre tid bör skölja munnen och halsen.
 
Desinficerar luft, luftvägar och bronker
De djupare luftvägarna är bronker och lungor. Använd även här lösningen
med pumpsprayhuvudet och spraya en dimma i luften. Andas nu in denna
dimma. Detta kan upprepas 3-5 gånger.
 
kroppsrengöring, inre
Hittills kan alla MMS-skeptiker följa med utan att behöva ge upp sin
ståndpunkt. Men vad händer om en patogen väl finns i kroppen och det inte
finns några lämpliga läkemedel eller vaccinationer att tillgå? Även om dessa
läkemedel och vaccinationer som utvecklats över en natt finns tillgängliga, hur



säkra är de då utan de annars långvariga testerna? Därför kan självstyrd
självterapi enligt Jim Humble vara meningsfull för varje individ. Detta är något
som var och en måste avgöra själv. För att man inte ska göra något fel här och
inte skada sig själv är det viktigt att läsa igenom denna gratis e-bok helt och
hållet.
 
Desinficera masker
Du behöver inte alltid tvätta tygmasker till stora kostnader. Desinfektion med
klordioxid går mycket snabbare. Du aktiverar 4 till 5 droppar vardera i en liten
glasskål och tillsätter inget vatten. Sedan lägger du maskerna bredvid denna
skål och täcker allt med en större salladsskål. Efter cirka 10 minuter är masken
till hundra procent desinficerad av gasen.
 
Fakta:
Länk till studien
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 



3 MMS-succéer med djur
 
MMS-tillämpningar för människor kan vanligtvis överföras till djur, med
undantag för vissa specialfunktioner. Många intresserade människor har gett
MMS till sina djur av desperation i redan hopplösa fall (som veterinären gav
upp). När de sedan blev förvånade över hur bra den fungerade bestämde de
sig ofta för att använda den själva. Eftersom jag inte har haft några husdjur på
länge, sökte jag expertråd hos Steffi Rein. Hon är grundare och administratör
av Facebooks MMS-grupp för djur
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) och erbjuder energisk
djurkommunikation och andra alternativa läkningsmetoder för djur
(http://www.energetik-sr.de). Här är en sammanfattning av hennes
erfarenheter och rekommendationer.
 
Viktiga anmärkningar för en ansvarsfull användning av MMS och CDS
Förväxla aldrig MMS och CDS, CDS är mycket högre doserat. Varken
aktiverat MMS eller dess enskilda komponenter får någonsin ges rent,
eftersom det kan korrodera (syrainnehåll), späd därför alltid med vatten! CDS
är däremot en pH-neutral lösning, men den är också utspädd med vatten. Den
lösning som spätts ut på detta sätt tas ofta upp i en spruta utan kanyl och ges
oralt till djuren.
 
MMS och CDS hör inte hemma i fodret!
Om djuret inte gillar att ta emot den rena vattenbaserade klordioxidlösningen
kan du blanda den i köttbuljong eller grädde. Stoppa alltid först aktiveringen
av klassisk MMS genom att tillsätta vatten och tillsätt den sedan till en av dessa
vätskor. Steffi späder också ut CDS:en igen med lite vatten.
 
Vattenmängd som krävs
Hon rekommenderar att man tillsätter minst 10 ml vatten till djur från en
droppe aktiverad MMS, gärna mer. Ju högre antal droppar du använder, desto
mer vatten ska du tillsätta. Enligt hennes erfarenhet behöver människor och
stora hundar vanligtvis inte mer än 2 droppar MMS eller högst 4 ml CDS per
dos. När det gäller CDS beror det på tillverkaren. Med den icke-stabiliserade
CDS behöver man till exempel för 4 droppar endast 1 ml vatten, medan den
stabiliserade CDSplus för dessa 4 droppar behöver minst 2 ml vatten på grund
av smaken.
 
Doseringsrekommendationer



Man börjar alltid med den minsta mängden och ökar sedan långsamt. Hur
länge MMS/CDS måste ges beror på sjukdomen och djurets allmänna
tillstånd. Unga och friska djur får aldrig ge det längre än en till två veckor.
Försvarssystemet kan alltså också bidra. Om det på grund av en
cancersjukdom etc. måste ges under en längre tidsperiod rekommenderar hon
att man tar en paus efter cirka tre veckor för att förse kroppen med
antioxidanter och sedan börja igen med den minsta mängden MMS eller CDS.
Vanligtvis räcker det med två till tre MMS-givor per dag, eftersom MMS också
kan ge gas i djurens magar upp till den sjudubbla mängden inom de närmaste
timmarna.
 

3.1 Protokoll för smådjur
 
För små djur som kaniner, marsvin, fåglar, hamstrar etc. rekommenderar Steffi
Rein att du använder CDS. Beroende på djurets storlek är ½ till 4 droppar, 3
till 5 gånger om dagen under en till tre veckor, mycket effektiva i svåra fall.
Annars räcker det med samma enstaka doser två gånger om dagen under en till
två veckor.
 

3.2 Protokoll för katter och små hundar
 
Katter
Baserat på sin egen erfarenhet av ataxi och andra infektionssjukdomar hos
katter har hon utvecklat sitt eget protokoll för katter. Doseringarna i hennes
CDS-protokoll för katter passar också alla cancerformer. Från den klassiska
MMS är ¼ droppe tillräcklig för katter, som framställs på följande sätt:
aktivera 1 droppe och tillsätt ca 20 ml vatten efter 45 sekunder. Från denna
lösning tar du sedan upp 5 ml med en spruta, som du kan ge som en enda dos.
Resten används helt enkelt inte för djuret.
 
För mindre värk och smärta
Ge 3 doser per dag. Börja de två första doserna med 4 droppar CDS (3 000
ppm eller 0,3 procent) vardera. Från och med den tredje dosen ökar du med
en droppe i taget för de följande doserna upp till högst 12 droppar. Antingen
ger du de tre enskilda doserna på morgonen, vid middagstid och på kvällen
eller så gör du det intensiva protokollet och ger dessa tre doser med bara en
timmes mellanrum (liknande det intensiva protokollet av Dr. Andreas
Kalcker). På så sätt kan du använda dagen mer effektivt och t.ex. ge



homeopatiska medel på morgonen och sedan tillämpa det intensiva
protokollet och lägga till absorberande medel i fodret på kvällen. Vi använder
helande jord, zeolit eller bentonit som absorbenter, var och en ungefär ½
tesked i fodret.
 
För infektionssjukdomar och livshotande sjukdomar som cancer.
Börja de tre första dagarna med 5 till 7 doser per dag. Börja de två första
doserna med 4 droppar CDS och öka från och med den tredje dosen med 1
droppe varje gång, upp till 20 droppar som högsta dos. Från och med den
fjärde dagen går du över till tre gånger om dagen i en vecka. Ge sedan den
högsta dosen två gånger om dagen i ytterligare en vecka.
 
Protokollen är bra vägledare, men praxis har visat att de bästa resultaten
uppnås genom att skräddarsy dem för det enskilda djuret.
 
Vid sjukdomar som parvoviros, som visar sig med våldsam diarré, bör MMS
eller CDS inte användas omedelbart, utan medicinskt kol bör ges. Först när
diarrén är borta kan MMS och CDS ges, men då gärna tidsförskjutet och
återigen med en av de ovan nämnda absorbenterna i fodret.



3.3 Protokoll för medelstora och stora hundar
 
Enstaka doser av CDS kan ökas från 1 ml till 4 ml, med MMS kan man öka
från ½ droppe till högst 2 droppar. Vid infektionssjukdomar,
medelhavssjukdomar (t.ex. leishmaniasis), cancer och metaboliska sjukdomar
rekommenderar Steffi Rein att man ger MMS eller CDS två till tre gånger om
dagen i tre veckor. Även här måste man räkna med att det finns många gifter i
kroppen och därför bör man även här alltid ge en absorberare tillsammans
med maten.
 

3.4 Protokoll för hästar
 
Steffi använder själv CDS på hästar. Hon börjar med 4 ml per dos och kan
sedan öka till 10-20 ml beroende på hästens storlek. Den klassiska MMS-
behandlingen bör ökas från 5 till högst 20-30 droppar. Från den minsta
mängden (4 ml CDS och 5 droppar MMS) bör du arbeta med minst 250 ml
vatten. Med MMS är det bra att i högre doser lägga till 1-2 droppar DMSO. På
så sätt kan bildandet av klorater förhindras (se kapitel DMSO). Återigen är det
mindre viktigt hur mycket man ska öka, utan hur ofta och hur länge vi ger
MMS eller CDS och vad man annars kan göra för djuret. Eftersom hästar inte
kan kräkas bör vi inte ens riskera att komma till en gräns för illamående här.
Utifrån sina egna erfarenheter och rapporter från hennes MMS-djursgrupp på
Facebook kan hon säga att allvarliga sjukdomar som hovcancer, laminit och
dess följder, ämnesomsättningssjukdomar, allergier, infektionssjukdomar etc.
kunde botas mycket framgångsrikt med det förfarande som redan nämnts här
(ge tre veckor, två till tre gånger om dagen, ta sedan en paus på två till tre
veckor och ge sedan igen tre veckor, igen med början med den minsta
mängden). En häst som hon behandlade för borrelia fick MMS i endast en
vecka, med en ökning från 5 till 20 droppar. Betydande förbättringar sågs efter
MMS-doserna.
 
Även om Steffi är ett stort fan av MMS behandlar hon aldrig isolerat med ett
medel eller en metod, utan alltid holistiskt. Detta är det enda sättet att se till att
inte bara de uppenbara symptomen försvinner, utan även att de verkliga
orsakerna hittas och åtgärdas.
 

3.5 Protokoll för idisslare



 
Återfödande djur får inte få MMS eller CDS oralt, eftersom det ännu inte är
helt klarlagt i vilken utsträckning tarmfloran i skogsmagen kan störas. Det är
inte heller klart om vi kan uppnå någon effekt överhuvudtaget, eftersom gasen
går ut igen genom ruminering där den kom in eller till och med kan inhaleras.
Behandlingen av får, getter och nötkreatur är därför för närvarande
fortfarande en uppgift för yrkesmän som redan har tillräcklig erfarenhet av
lavemang och infusioner. Vi kan dock behandla juverinflammationer själva
genom att aktivera 10 droppar MMS, fylla den med 200 ml vatten och spola ut
mjölkkanalerna i spenarna med denna lösning, t.ex. i en spruta utan nål.
 
Sårbehandlingar
På platser där djuret kan slicka sig självt ska du alltid förbereda blandningen
som om du skulle ge den internt. Annars kan du blanda 10-20 droppar MMS i
100-200 ml vatten. Om hon inte kan spraya på blandningen använder hon
gärna en pappersnäsduk som hon dränker i lösningen och håller i flera minuter
på det ställe som ska behandlas. CDS är enligt henne inte så bra för extern
behandling eftersom den växer ut för snabbt.
 
Vad ska man göra om man inte kan ge djuret MMS eller CDS och ta det
i grädde eller köttbuljong?
Då kan man här undantagsvis bara ge natriumkloritlösningen NaCIO2 ensam i
vattnet, när den dricks aktiveras den med saltsyran i magen och den önskade
klordioxidgasen utvecklas. Detta är dock en fördröjd form av
klordioxidbildning och är inte direkt jämförbar med aktiverad MMS. 1 till 5
droppar i 250 till 500 ml vatten eller 6 till 10 droppar i 1 liter vatten är en bra
rekommendation.
 
Vanliga misstag vid hantering av MMS och CDS hos djur
Om för lite vatten tillsätts kan det hända att djuren i framtiden avvisar MMS
på grund av smaken. Om dosen är för hög och det uppstår diarré eller
kräkningar kommer djuret inte att vilja ta emot MMS längre, eftersom det är
kopplat till detta. Om ingen absorbator tillsätts och djuret blir ännu värre kan
detta också leda till att MMS avvisas i framtiden. På tyska: Gud vet att djur inte
är dumma!
 
Även om Steffi Rein egentligen bara föredrar andra skonsamma medel och
metoder som homeopati, Schüssler-salter och Bachblommor utöver
energihelande arbete, använder hon gärna MMS/CDS ofta. Med
bioenergetiska testmetoder testar hon vanligtvis alla möjliga medel speciellt för



det aktuella djuret. Här visade testförfarandena mycket väl att MMS och CDS
var lämpliga och/eller fördelaktiga för djuren. På så sätt fick hon också ta del
av dess subtila effekt, som hon med tiden lärde sig uppskatta. Sjukdomar eller
besvär hos våra djur har mycket att göra med ägaren och hans problem. Ibland
leder lösningen av en konflikt hos ägaren till att djurets sjukdom botas. Därför
behandlar Steffi ofta ägare och djur tillsammans som en enhet. Mer
information om detta finns på hennes egen webbplats www.energetik-sr.de.
 
Fler och fler veterinärer arbetar med klordioxid utan att göra ett stort väsen av
det. Det som räknas är trots allt att rädda liv och lindra lidande. Här är en färsk
rapport från en veterinär som offentliggjorde detta, fick problem med
myndigheterna och sedan visade moraliskt mod.



3.6 Veterinär övertygad av klordioxid
 
Den berömda Hamburg-veterinären Dirk Schrader behandlar djur mycket
framgångsrikt på olika sätt, bland annat med klordioxid. Under hot om 10 000
euro i böter beordrades han att omedelbart upphöra med behandlingen med
klordioxidlösningar. Därefter gick han till motattack och gjorde en invändning
mot detta beslut. Han använde behandlingarna med klordioxid dels i stället för
mindre effektiva och dyrare antibiotika, dels för djur som annars skulle ha varit
tvungna att avlivas som hopplösa och obotliga. Det fräcka tillvägagångssättet
från myndigheten för hälsa och konsumentskydd, deras yrkesmässiga okunnighet och
slutligen förbudet mot att rädda djur från döden fick Schrader att bli aktiv.
Han har nu lämnat in ett brottsligt klagomål mot de lokala myndigheterna till
Hamburgs åklagarmyndighet på grund av allmänt myndighetsmissbruk. Han
anser att varje läkare har rätt att använda alla medel och metoder - även icke
godkända - i händelse av en terapeutisk nödsituation.
 
Några intressanta stycken ur motiveringen
"Särskilt när det gäller natriumklorit/klordioxid (MMS), väteperoxid och
hypoklorit (t.ex. MMS2) har det inom den immunologiska grundforskningen
redan för flera decennier sedan fastställts (och delvis också "förädlats" med
Nobelpris) att dessa också förekommer eller produceras fysiologiskt i
mänskliga/djurceller, t.ex. inom ramen för en feberreaktion vid infektion,
cancer etc... Oxidationsmedel har den avgörande fördelen att mikroorganismer
inte kan bilda någon resistens mot dem, vilket vi kan intyga att "evolutionen"
har en god framförhållning. Om man ser det tvärtom, tolererar
mänskliga/djurceller alltså naturligt en viss nivå av oxidativa ämnen, medan
mikroorganismer eller andra antigener (dvs. patogener som orsakar sjukdomar)
förstörs vid mycket lägre koncentrationer. (…)«
 
Fortsätt:
 
"Mot denna bakgrund är den nuvarande känslomässiga och orättvisa
"häxjakten" mot ett oxidationsmedel som har använts i stor utsträckning i
årtionden faktiskt obegriplig. Endast en uttalad brist på grundläggande
vetenskaplig information kunde ha lett till det administrativa beslut med hot
om straff som ska ifrågasättas. «
 
Jag tycker att det är mycket spännande att förutom inbitna veterinärer som
Dirk Schrader även alternativmedicinska och/eller energiskt arbetande



djurterapeuter använder MMS/Klordioxid unisono med framgång. Bara
effekten verkar övertygande!
 
Fakta:
- Veterinär lämnar in ett brottsligt klagomål efter MMS-förbudet



4. MMS-media lockbete
 
Fram till april 2014 fanns det många böcker om MMS i de tysktalande
länderna och uppskattningsvis en halv till en miljon människor hade redan
hört talas om det eller använt det. Det var dock snarare ett insidertips bland
insiders. Vi vill ändra på detta och stödde därför Leo Koehof från Jim Humble
Verlag när han organiserade Spirit of Health Congress 2014 i Hannover.
 
Evenemanget var en stor framgång och över 1 000 besökare kom. Plötsligt
väcktes också massmedias intresse, flera TV-stationer kom till kongressen och
gjorde intervjuer. De första rapporterna innehöll varningar om MMS, men lät
också kongressdeltagarna komma till tals. En deltagare berättade att hans
tumör hade krympt med 90 procent på bara tre månader efter att ha tagit
MMS (NDR-rapport).
 
Detta ledde till att hela Tyskland nu var intresserat av MMS. Och se och häpna
- genast blev tonen i massmedia (ARD Report, ARD Kontraste, RTL
Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online, NDR
Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) allt skarpare mot MMS. Intressant nog
använde olika reportrar från olika TV-, online- och tryckta medier alltid
samma fraser, osanningar, ogrundade anklagelser och gamla schabloner för att
fördöma aktiva talare.
Dessa osanna rapporter var förmodligen en av anledningarna till att folket
valde "lögnaktig press" som årets (o)ord. Det var inte längre fråga om så kallade
kvalitetsjournalister som utförde oberoende forskning med ett öppet sinne.
Det handlade om ett kontraktsbrott och en avskrivning från den andra. Därför
ska de enskilda anklagelserna här ställas mot fakta, så att var och en kan bilda
sig en egen uppfattning om MMS. Vi förlitar oss på öppenhet i stället för
propaganda.
 
Fakta:
- Samling av trubbiga medietalanger mot MMS
- Kongress om hälsans anda 2014
- Kongress om hälsans anda 2015



4.1 Anklagelsen att MMS är giftigt klorblekmedel
 
Om man söker på ordet klorblekmedel i Wikipedia kommer man intressant nog
direkt till rent klor och inte till posten om klordioxid och inte heller till
utgångsmaterialet för MMS, natriumklorit. Men en lekman kan inte urskilja
sådana finesser!
 
Definition: Enligt Hamburgs universitet framställs klorblekmedel, även känt
som klorblekmedel eller Javell's lut, genom att tillsätta (elementärt, dvs. rent)
klor till utspädd natriumhydroxidlösning.
 
I MMS-applikationsprotokollen används dock absolut inget
klorblekmedel! Varken råvaran natriumklorit eller det egentliga aktiva
ämnet i MMS, klordioxiden, är per definition klorblekmedel!
 
Dessutom tas natriumkloritlösningen inte i sig själv, utan endast den
klordioxid som bildas genom aktivering med en syra. Klordioxid har i sin tur
använts i över 100 år för att sterilisera dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel -
och frukt och grönsaker, men även kött och fisk, har steriliserats med
klordioxid i flera år och blivit mer hållbara (USA). Det behöver inte ens
filtreras bort igen eller tvättas bort från maten. I livsmedelsanläggningar för till
exempel mejeriprodukter, öl och vin steriliseras och rengörs rören mellan de
enskilda produktionssatserna.
 
Det skadar därför inte vår mat eller de människor och djur som äter den. Att
klordioxidlösningar inte är giftiga när de tas oralt har bevisats i tillräcklig
utsträckning i internationellt erkända studier av WHO och EPA (se nedan).
Redan Paracelsus konstaterade att dosen gör giftet. En jämförelse av
toxiciteten visar tydligt att klordioxid faktiskt är betydligt mindre giftigt än
nikotin, kaffe och aspirin.
 
Fakta:
- Uni Hamburg, definition av klorblekmedel
- Wikipedia om klordioxid
- Wikipedia om natriumklorit
- Wikipedia om klor
- Toxicitet av klordioxid
 
Wikipedia om klordioxid



"Högre organismer är relativt okänsliga för intag av klordioxid genom
intag. I en studie på människor hittades inga negativa förändringar hos tio
friska män efter ett enda intag av 24 mg klordioxid i en liter eller 2,5 mg klorit i
500 ml vatten. Detta är tio respektive hundra gånger högre än de högsta
tillåtna värdena för dricksvattenbehandling i Tyskland på 0,2 mg per liter
dricksvatten. «
 
Fakta:
- Wikipedia om klordioxid
 
WHO:s studie om oralt intag av klordioxid
Det finns en studie från 1982/1984 av WHO (Världshälsoorganisationen) om
oralt intag av en vattenhaltig klordioxidlösning på tio män med olika
intagsprotokoll och doser i tolv veckor, tre gånger så lång tid som Jim
Humbles MMS-1000-protokoll. Blodtryck, andningsfrekvens, puls och
muntemperatur övervakades och EKG samt omfattande blod- och
urinanalyser utfördes.
Resultat: Inga betydande biverkningar uppmättes!
 
Fakta:
- WHO:s studie om oralt intag av klordioxid
 
EPA-studier om oralt intag av klordioxid
Den amerikanska miljöskyddsbyrån (EPA) hade också beställt ett stort antal
studier på människor och djur om konsekvenserna av oralt intag av
vattenhaltiga klordioxidlösningar eller sammanfattat dem från litteraturen.
 
Resultat: Till och med den hundrafaldiga koncentrationen av ClO2, som är
lagligt tillåten i vårt dricksvatten, visade inga negativa effekter på människor
och djur.
 
Fakta:
- EPA-studier om oralt intag av klordioxid
 
Slutsats: Vem som i egenskap av förmodad människoskyddare eller kritisk
journalist fortfarande kallar MMS, natriumklorit eller klordioxid för "giftigt
klorblekmedel", ljuger medvetet och ignorerar tillgängliga internationella
studier om att klordioxid inte är giftigt vid oral intag!
 
Varken MMS, utgångsmaterialet natriumklorit eller den aktiva substansen
klordioxid är klorblekmedel! Med denna perfida och avsiktliga förvirring vill



man vilseleda nykomlingar och lekmän att faktiskt behandla sig själva med det
farliga klorblekmedlet i stället för den giftfria klordioxiden, för att sedan skylla
de skador som uppstår på MMS-samhället!
 
Detta uppfyller brottsrekvisitet för uppsåtligt försök till kroppsskada!



4.2 Påståendet att MMS är ineffektivt
 
Alla läroböcker i kemi säger att klordioxid är världens bästa virus- och
bakteriedödare. Enligt Jim Humbles ursprungliga resonemang, varför skulle
något som är känt för att på ett tillförlitligt sätt döda alla
sjukdomsframkallande bakterier utanför kroppen inte göra det inne i kroppen?
Tiotusentals positiva kommentarer, bland annat från legitimerade läkare, ger
en helt annan bild. Man hävdar bara att det är ineffektivt, men man har inga
tillförlitliga bevis.
 

4.2.1 Malariastudie i Uganda
 
I slutet av 2012 dokumenterades en malariastudie på en Röda korsets station i
Uganda av tre oberoende internationella kamerateam. Under fyra dagar
undersöktes 781 personer, varav 154 var smittade med malaria. Infektionen
fastställdes först med ett konventionellt malariasnabbtest och sedan
bekräftades varje positivt misstänkt fall tydligt med blodprov i mikroskop.
 
Vissa hade till och med en dubbelinfektion med två av de totalt fem möjliga
malariapatogenerna. Alla vuxna fick en engångsdos på 18 aktiverade droppar
och alla barn fick 9 aktiverade droppar MMS att dricka. Efter 24 timmar hade
endast elva av de 154 bevisade malariapatienterna testats positiva till malaria.
Alla andra var symtom- och symtomfria. De elva som fortfarande var smittade
uppgav att de inte hade druckit allt eller att de hade kräkts kort efter att de
tagit det.
 
De fick en andra dos av samma mängd under övervakning och var alla
malariafria nästa dag. Denna väldokumenterade malariastudie ifrågasattes dock
i ett tv-reportage. Det hävdades att det inte fanns några bevis för att MMS
botar malaria inom 24 timmar, eftersom ingen läkare hade varit närvarande för
att bekräfta detta. Detta påstående kan helt motbevisas med hjälp av signaturer
och fotografier. Å andra sidan medgavs det i TV-reportaget att alla
malariapatienter hade blivit symptomfria efter att ha tagit MMS. Hur skulle
detta ha gått till? Än i dag kan den ortodoxa medicinen inte få malariapatienter
symtomfria på så kort tid.
 

4.2.2 Klinisk användning av dioxyklor



 
Dioxyklor är ett medel som förstör svampar, bakterier och virus med hjälp av
atomärt syre. I ett stort antal försök har denna produkt vidareutvecklats och
optimerats både när det gäller tillverkning och effekt i nära samarbete med
forskare vid Bradford Research Institute, Stanford University, National Cancer
Institute (NCI) och Mayo Clinics. Effektiviteten hos detta syrepreparat har
bevisats med över 50 000 infusioner för olika indikationer världen över. Den
aktiva beståndsdelen i dioxyklor är, som namnet antyder, klordioxid.
 
Citat från Seegartenkliniken i Schweiz:
"Influensa, herpes I och II, hepatit-B, Epstein-Barr, cytomegalovirus, polio, toxoplasmos och
tuberkulos. Dioxyklor har också använts framgångsrikt mot virulenta mykoser som
Candida albicans och Mycoplasma, mot blodparasiter och pleomorfiska bakterier, som
vanligen förekommer vid multipla allergier. Ytterligare användningsområden är
uppföljningsbehandling efter långvarig antibiotikaanvändning och följdskador, t.ex. kroniskt
trötthetssyndrom (CFS, Epstein-Barr, HHV-6-virus). De övertygande framgångarna med
dioxyklorbehandling i Europa och USA har gjort att indikationslistan utökats till att
omfatta andra sjukdomstillstånd utöver de som redan nämnts: gingivit, svaghet i
immunsystemet, cystisk fibros, återkommande lunginflammation och bronkospneumoni med
återkommande infektioner. «
 
 



4.2.3 Natriumklorit som godkänts av EU som läkemedel
 
Natriumklorit har sedan den 19 juni 2013 registrerats som läkemedel i
gemenskapens register över särläkemedel under nummer EU/3/13/1139. Enligt
en studie som lämnats in verkar det stoppa utvecklingen av ALS (amyotrofisk
lateralskleros) vid behandling av sjukdomen.
 
Enligt Wikipedia:
"Natriumklorit stör funktionen hos makrofagerna, som är en del av immunsystemet och är
inblandade i inflammatoriska processer. Den sällsynta sjukdomen amyotrofisklateralskleros
(ALS) tros innebära att makrofager överaktiveras, vilket leder till höga nivåer av cytokiner
som orsakar skador på nervceller i hjärnan och ryggmärgen. I USA[10] och EU[11] har
natriumklorit för behandling av ALS status som särläkemedel, vilket innebär fördelar för
läkemedelsföretagen när det gäller godkännande av läkemedel. «
 
Jag tror inte att det finns något mer att tillägga.
 

4.2.4 Framgångar med hiv/aids
 
Som den första läkaren genomförde Dr. Klaus Schustereder en studie om
effekten av klordioxid på hiv/aids-patienter i samarbete med
hälsovårdsmyndigheterna i Centralafrikanska republiken. Även om dr Klaus
Schustereder tar avstånd från Jim Humbles många helande löften, erkänner
han klordioxidens terapeutiska effekt vid behandling av hiv/aids.
 
Han förespråkar en omfattande klinisk prövning i samarbete med statliga
myndigheter för att bättre förstå klordioxidens potential att behandla
epidemiska sjukdomar. Vidare efterlyser dr Schustereder farmakologiska
studier för att förstå klordioxidens verkningsmekanism.
 
I den här intervjun förklarar doktor Schustereder varför Afrika behöver
terapeutiska metoder som uppfyller följande kriterier: Effektivitet, giftfrihet,
kostnadseffektivitet och kulturell integrationsförmåga. Enligt Schustereder
uppfyller klordioxid dessa kriterier och han ser därför detta botemedel som en
potentiell möjlighet att hjälpa många människor i tredje världen.
 
National Institute of Health (NIH), ett organ inom Förenta staternas
Department of Health Care and Social Services, publicerade en studie om

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


användningen av klordioxid vid rening av donatorblod, som också bekräftade
denna effekt i laboratoriet. I studien undersöktes särskilt effekten av klordioxid
(MMS) på aidsvirus. Två utspädningar av en stamlösning med 15 procent
mjölksyra och cirka 2,8 procent natriumklorit användes. Utspädningen 1:150
visade en betydande men inte fullständig eliminering av HIV-1, medan den
1:100 utspädda stamlösningen eliminerade hundra procent av aids-virus som
fanns i blodet inom fem minuter in vitro.
 
Slutsats: Den bredbandseffekt av MMS som Jim Humble har proklamerat för
en mängd olika sjukdomar är mer än tillräckligt bevisad genom studier och
erfarenhetsrapporter!
 
Fakta:
- Malariastudie.
- Undersökning av dioxyklor
- Seegarten Clinic Schweiz
- Natriumklorit godkänd av EU som läkemedel
- Wikipedia om natriumklorit
- Framgångar i Afrika med hiv/aids
- National Institute of Health, Klordioxid eliminerar AIDS/HIV-virus
- Patent för desinfektion av blod med klordioxid
- Boka MMS kliniskt testad



4.3 Anklagelse om att MMS är en ren penningtillverkning
 
En klassisk MMS-sats kostar mellan 15 och 25 euro och håller vanligtvis i två
till tre år. Den som vill bli rik på mirakelkurer brukar ta betydligt högre belopp,
till exempel för närvarande 200 000 euro per sjuk person för att bota hepatit C
med ett nyutvecklat läkemedel. Att ge falskt hopp till en allvarligt sjuk person
för detta skulle vara och är omoraliskt i högsta grad. Jim Humble har gett sin
kunskap gratis till mänskligheten med sin första gratisbok och lever
uteslutande av donationer och försäljningsintäkter från sina andra böcker.
 
Jag har besökt honom två gånger. Vid mitt första besök i Dominikanska
republiken bodde han tre timmar från varje turistort, mitt i lokalbefolkningens
slum. Utrustningen av hans bostad kan inte beskrivas tillräckligt spartanskt.
Till och med vandrarhemmen för 50 år sedan var bättre utrustade. Än idag
äger han ingen bil. Även bostaden i Mexiko under mitt andra besök kan
beskrivas som enkel och slätstruken. Jag har inte sett några lyxartiklar eller
symboler på honom än i dag. Sedan han upptäckte den har han använt alla sina
pengar för att sprida denna för mänskligheten så viktiga kunskap om
läkekonst.
 
Slutsats: Det finns inga som helst bevis för att Jim Humble skulle ha blivit en
rik man med hjälp av MMS, som nu skulle leva i lyx.
 
Fakta:
- Bok Healing är möjligt, Dr. Andreas Kalcker
- Artikel Hepatit C-läkemedlet Sovaldi (...), Spiegel online



4.4 Påståenden om Jim Humble och Scientology
 
Ja, Jim Humble älskar sina framträdanden i vit kostym och vit hatt med
larimarstenen som varumärke. "The show must go on", han är amerikan
genom och genom. Och ja, han var med scientologerna nästan från början. På
den tiden var det en rörelse som använde Ron L. Hubbards nya tekniker
(Dianetik) för att rensa ens sinne från trauman, rädslor och falsk
programmering från detta och tidigare liv. Resultatet blev fria och icke
manipulerbara människor.
 
Senare infiltrerades rörelsen och har nu fått bilden av en "penningtvättande
och hjärntvättande sekt". Jag kan inte bedöma detta slutgiltigt, eftersom jag
inte medvetet har kommit i kontakt med denna förening eller dess
medlemmar. Jag har dock tittat mycket på boken och DVD:erna om Dianetik,
som jag tycker är mycket intressanta och ideologilösa. Jag har frågat Jim om
detta och han har svarat mig öppet på varje fråga.
 
När dessa negativa förändringar, som att man ihållande försökte trakassera
avhoppare, började ske i organisationen lämnade han, liksom många andra vid
den tiden, scientologerna. För honom har detta kapitel varit helt avslutat i tre
decennier (!). Vid sina MMS-utbildningar och även vid alla andra möten har
Jim inte vid något tillfälle tagit upp ämnen från Scientologins område på egen
hand eller använt sig av några tekniker för att manipulera sinnet. Detta kan jag
intyga utan minsta tvivel. Han är egentligen bara en vanlig man med ett vänligt
leende.
 
Slutsats: Den världsomspännande MMS-rörelsen har ingenting, men absolut
ingenting att göra med Scientology. Spelar det verkligen någon roll vad en
person bär eller brukade bära? Eller är dessa personliga förtal bara för att
hindra tittarna (Scientologys lådor) från att ta itu med dess faktiska
riktningsinnehåll och uttalanden?
 
Fakta:
- Bok Dianetik. Guide till det mänskliga sinnet
- DVD Hur man använder Dianetik



4.5 Anklagelse Genesis II-kyrkan
 
När Jim utbildade många MMS-volontärer i flera afrikanska länder fick han
uppleva samma hot om och om igen. Många afrikanska länder är politiskt
instabila och det finns nästan alltid väpnade rebeller på ena sidan och
regeringsstyrkor på den andra. Vilka de goda och onda killarna än är i det här
spelet så har han och hans medhjälpare gång på gång betraktats som spioner
för regeringen eller rebellerna och hotats med döden under pistolhot. Han såg
också att personer med legitimation från internationella religiösa
hjälporganisationer (Röda korset, Röda halvmånen) ofta skyddades från sådana
misstankar enbart genom sin legitimation.
 
Så han grundade Genesis II-kyrkan och delade ut lämpliga ID-kort till sina
medhjälpare - det fungerade ganska bra. Eftersom fri distribution av icke-
godkända läkemedel också kan straffas rättsligt i många länder, döptes det
vatten som steriliserats med MMS utan vidare om till ett sakrament (som till
exempel oblater eller heligt vatten) i enlighet med religionsfriheten för att
rättsligt skydda distributionen och distributören.
 
Under tiden har nästan alla anhängare av hans världsomspännande MMS-
rörelse anammat denna idé och anslutit sig till hans "kyrka" utan att det finns
några sådana hot i deras länder. Det vi föreställer oss under en kyrka i det här
landet är alltså inte tillämpligt på något sätt. Det handlar inte om religion,
eftersom alla kan behålla sin tidigare tro. Det är snarare en lös sammanslutning
av likasinnade människor. Den enda bekännelsen för att bli medlem är: "Var
god och gör gott". Du är redan med. Det finns ingen formalism och ingen
byråkrati.
 
Personer som är utbildade i MMS har status som pastor. Om man har utbildat
eller gett råd till ett minsta antal människor med MMS kan man bli hälsominister.
De som går längre än så och leder utbildningar eller gör andra stora insatser
för rörelsen förklaras summariskt som biskop. Dessa titlar har inga verkliga
hierarkier, rättigheter eller ansvar, och de flesta använder dem inte ens, och om
de gör det är det med ett leende. Alla betraktar varandra som jämlika, och vad
de gör eller inte gör är upp till dem själva.
 
Under alla dessa år har jag aldrig fått höra något om vad jag borde eller inte
borde göra eller vad jag borde eller inte borde säga. Var och en gör det som
han kan eller vill för att uppnå det gemensamma målet att alla människor på



den här planeten ska få kännedom om hälsans möjligheter med MMS eller
klordioxid. Vi överlåter sedan åt var och en själv vad han eller hon vill göra
med denna kunskap och stöder alla som vill veta mer. Man kan också lämna
denna "kyrka" när som helst utan problem, vilket Jim lägger stor vikt vid.
 
Vill du också bidra till att denna rörelse kan nå sina mål? Du kan redan göra
detta genom att prata om MMS och distribuera denna e-bok. Naturligtvis är
donationer alltid välkomna!



4.6 Frågor till medierna - MMS effektivitet
 
Oavsett vilket ämne du undersöker har alla saker både fördelar och nackdelar i
denna dualitet. När det gäller rapporteringen om MMS ser det uppenbarligen
ut så att man å ena sidan väcker falska anklagelser om eventuella nackdelar
eller helt enkelt hittar på saker medvetet eller blandar ihop dem. Å andra sidan
ignorerar och döljer man avsiktligt de framgångar och positiva effekter som
MMS har visat många gånger. Det är uppenbart att detta görs för att medvetet
utlösa en negativ känslomässig reaktion hos tittare eller läsare. Detta kallas inte
längre oberoende journalistik eller öppen rapportering, utan helt enkelt
propaganda.
 
Tillbaka till fakta och några obekväma motfrågor till dessa företrädare för
massmedia.
 

4.6.1 Var finns rapporterna om dioxyklor?
 
I många försök har produkten dioxyklor (aktiv ingrediens: klordioxid)
vidareutvecklats och optimerats både i fråga om tillverkning och effekt i nära
samarbete mellan forskare vid Bradford Research Institute och Stanford
University, National Cancer Institute (NCI) och Mayo Clinics. Effektiviteten
hos detta syrepreparat har bevisats med över 50 000 infusioner för olika
indikationer världen över. Varför har denna storskaliga kliniska studie om
intravenös användning av klordioxid och dess framgång aldrig rapporterats?
Kanske för att de ska kunna fortsätta att hävda att det inte finns några kliniska
studier om klordioxid?
 
Fakta:
- Undersökning av dioxyklor



4.6.2 MMS mot ALS godkänd i EU!
 
Du har rapporterat mycket om kändisars och de som tror att de är det om de
roliga ishinkinsatserna i TV och på internet under 2014. När folk hade hällt en
hink med iskallt vatten över huvudet höll man kamerorna på det, och dessa
självporträtt på låg nivå kom i veckor till och med in i
kvällsnyhetssändningarna.
 
Allt var förment initierat för att samla in donationer till den så brådskande
ALS-forskningen. Men om det faktum att det redan finns ett lovande godkänt
läkemedel mot ALS i USA och även i EU, nämligen på grundval av
MMS/natriumklorit, som du har kritiserat så mycket, säger och skriver du inte
ett enda ord. Varför inte? Är du blind på ett öga eller till och med på båda?
 
Fakta:
- Natriumklorit godkänd av EU som läkemedel
 
 
4.6.3 Klordioxidpatent inom hälsosektorn
 
Med lite forskning i sökmotorer och vår MMS-familj kommer fler och fler
godkända läkemedelsprodukter baserade på klordioxid fram i ljuset.
 
Ciderm SP spray för sårdesinfektion hos djur, som är godkänd i USA, kan
till exempel köpas här från Frontier Pharmaceutical Inc. i Melville, NY 11747
(www.cidermsp.com).
 
Patent US-4035483 av den 12 juli 1977 för användning av natriumklorit
som ett giftfritt antiseptiskt medel. I texten står det att den är användbar
för behandling av brännskador och andra sår samt för behandling av
infektioner utan att störa den naturliga regenerationsprocessen.
 
Patentet US-4725437 av den 16 februari 1988, utfärdat till företaget Oxo
Chemie från Tyskland, som gäller en substans som uppfunnits av dr Friedrich
W. Kühne från Heidelberg och som kallas Oxoferin. Företaget kunde sälja det
för 45 miljoner dollar till ett amerikanskt företag som bytte namn till WF-10,
vilket godkändes av FDA.
 
Patent US-2701781 av den 08/02/1955 om marknadsföring av en
antiseptisk lösning för allmän klinisk användning.

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


 
Patent US-5019402 av den 28 maj 1991, beviljat företaget Alcide, för
marknadsföring av en produkt som innehåller klordioxid för desinfektion
av blod och blodprodukter. Det används idag främst inom
transfusionsområdet för att förebygga infektioner. Hallå, vänta lite: Blod är
vårt liv och det behandlas med klordioxid utan att orsaka någon skada? Då kan
det inte vara så farligt, eller hur?
 
Patent US-5830511 av den 03.11.1998 för marknadsföring av en produkt som
innehåller natriumklorit och som är avsedd att stimulera immunförsvaret.
Det tilldelades företaget Bioxy Inc. och används till djur som ett fodertillskott
och leder till minskad dödlighet, minskad utsöndring av kväve, minskat behov
av antibiotika och vaccinationer samt förbättrad djurhälsa genom att
bidra till ett starkare immunförsvar.
 
Patent US-5855922 av den 05.01.1999, beviljat till företaget BioCide
International för marknadsföring av en produkt som används för terapeutisk
behandling av kroniska sår som läker dåligt eller inte läker och andra
hudsjukdomar. Denna erfarenhet har också rapporterats när det gäller ben
som varit öppna i flera år (oftast hos diabetiker).
 
Patent US-6099855 daterat den 8 augusti 2000 för kommersialisering av en
produkt som används för att stimulera immunförsvaret, utfärdat till Bioxy Inc.
Denna produkt är avsedd att förbättra djurhälsan, förbättra
livsmedelsutnyttjandet, minska dödligheten, minska beroendet av
antibiotika och vaccinationer samt förbättra den allmänna hälsan på
grund av ett förbättrat immunförsvar.
 
Patent US-4296102 av den 20.10.1981 om saluföring av en produkt för
bekämpning av amöbisk dysenteri hos människor genom oral administrering
av klordioxid, patent beviljat till Felipe Lazo, Mexico City.
 
Patent US-6251372 B1 av den 26 juni 2001, beviljat till Procter & Gamble
för marknadsföring av en produkt för oral prevention av dålig andedräkt.
 
Patent US-4851222, daterat den 25 juli 1989, utfärdat till Oxo för
marknadsföring av en produkt för regenerering av benmärg. Fenomenalt!
 
Patent US-4737307 av den 2 april 1988 för marknadsföring av en produkt för
bekämpning av bakterier, svampar och virus vid hudsjukdomar.
 

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


Patent US-4317814 av den 02/03/1982 som beviljats Felipe Lazo från
Mexiko för kommersialisering av ett läkemedel för behandling av
brännskador på huden.
 
Patent US-5252343 av den 12.10.1993, som beviljats företaget Alcide för
saluföring av en produkt för profylax och behandling av
bakterieinfektioner, särskilt mastit, med användning av upp till 1 000
ppm klordioxid.
 
Patent US-5877222 för behandling av demens orsakad av aids.
 
Patent US-8029826B2 och US-7105183B2, båda för behandling av
neurodegenerativa sjukdomar.
 
I Ungern har en grupp forskare från Budapest University for Technology and
Economics under ledning av professor Zoltán Noszticzius och Jósa András-
kliniken utvecklat och patenterat en godkänd, receptfri medicinsk
klordioxidlösning (300-1 200 ppm). Han säger: "Solumium (klordioxid) är ett av de
mest effektiva desinfektionsmedlen som finns. Det dödar alla patogener som bakterier,
svampar, protozoer och virus, och det är helt oskadligt, det finns inga kända biverkningar.
"Användningsområden är bl.a. cancersår, herpes, hudförändringar, öppna sår,
blåsinfektioner, hudinfektioner, svampinfektioner, MRSA, halsont, gingivit,
parodontal sjukdom, dålig andedräkt, tandvärk, rotfyllningar, munkirurgi,
smittsamma munsjukdomar, täppta näsor, tonsillit, klåda, styes, vaginala
douches och lavemang (patent: EP2069232; US-8512671; CN101605720).
 
Denna förteckning över patent är långt ifrån fullständig. Skicka oss gärna fler
patent om du hittar några.
 
Fakta:
- Länkar till patentspecifikationerna på hemsidan
- Solumium, receptfritt läkemedel med klordioxid
- Undersökning av klordioxid som lokalt antiseptiskt medel.
 

4.6.4 USA:s armé: MMS mot ebola framgångsrikt!
 
Den globalt verksamma Johnson & Johnson-koncernen saluför ett patent
baserat på klordioxid för desinfektion av rum och medicinsk utrustning genom
sitt dotterbolag ClorDiSys Systems.
 

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


På den amerikanska arméns webbplats www.army.mil står det att den aktiva
beståndsdelen klordioxid är följande:
"Klordioxid är en gulgrön gas med en svag lukt som liknar klorblekmedel, men i
övrigt är den helt annorlunda. " Aha, så om du kan tjäna pengar vet du
skillnaden mellan klordioxid och klorblekmedel mycket väl!
 
"ClorDiSys är stolt över att hjälpa till att bekämpa spridningen av ebola i Afrika", säger
Mark Czarneski, teknikchef på ClorDiSys Systems.
 
"Klordioxid är en biocid med brett spektrum som dödar sporer, bakterier, virus och
svampar. Hittills har ingen patogen visat sig vara resistent mot ClO2. Den har
använts effektivt mot bakteriesporer, som är mycket svårare att döda än virus som ebola",
rapporterar Christopher Doona.
 
Så nu återigen Jim Humbles avgörande fråga: Om klordioxid säkert kan döda
alla dessa bakterier utanför kroppen - ja, till och med ebolapatogenen - varför
skulle det då inte kunna göra detsamma i kroppsvattnet (dvs. blodplasma och
interstitiell vätska)? En afrikansk läkare i vår globala MMS-familj arbetar redan
ganska framgångsrikt med att behandla människor som lider av ebola. För att
skydda honom kommer vi dock inte att nämna hans namn eller plats i nuläget.
 
Fakta:
- Amerikanska armén: Klordioxid mot ebola
- Företag ChlorDiSys
 

4.6.5 Dubbel standard "klorerad kyckling
 
Å ena sidan presenteras MMS och klordioxid i media som något mycket giftigt
och farligt. Å andra sidan hyllas samma ämne till skyarna av samma federala
kontor för riskbedömning och av samma TV-station, beroende på vad målet
med propagandan är för tillfället.
 
För många konsumenter är den klorerade kycklingen en viktig känslomässig länk i
diskussionen om frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA. Bakgrund: I
USA sänks vanligen hela kycklingar eller delar av fjäderfä i en
klordioxidlösning i det sista steget före förpackning/frysning och steriliseras
på så sätt noggrant. I och med TTIP-avtalet skulle detta kött också få säljas i
EU, något som tidigare varit förbjudet sedan 1997. Klordioxid har länge varit



godkänt i EU som konserveringsmedel med nummer E926. För att bana väg
för USA tillämpar ARD en uppenbar dubbelmoral.
 
När det gäller hälsobehandlingar med MMS är enligt Jim Humble
utgångsprodukten natriumklorit eller den aktiva substansen klordioxid "giftigt
klorblekmedel" med fruktansvärda faror för liv och hälsa (ARD Kontraste).
Men om samma ämne används i USA för att sterilisera fjäderfä, så anlitas vissa
av samma experter och institutioner för att hävda att ämnet är ofarligt (ARD-
rapport).
 
De USA-anslutna reportrarna låter sedan BfR-experten Ellerbroek från samma
federala kontor för riskbedömning plädera för klordioxidbehandling av
fjäderfäprodukter även i Tyskland - samma institut som varnar så starkt för
MMS. Även andra forskare, t.ex. Reinhard Fries, chef för institutet för
kötthygien och teknik vid Freie Universität Berlin, och Thomas Blaha,
epidemiolog vid veterinärmedicinska universitetet i Hannover, pekar på de
tydliga fördelarna och förespråkar en sådan behandling av fjäderfäprodukter.
 
Gemensamt för de tre uttalandena är dock att de medvetet endast talar om
"behandling med klorföreningar" och "klorbehandling av fjäderfä". Rent klor
och de flesta klorföreningar är dock mycket giftiga eller ger upphov till
tvivelaktiga föreningar. Det verksamma ämne som faktiskt används här,
nämligen natriumklorit eller klordioxid, nämns avsiktligt inte uttryckligen för
att inte ge MMS och Co. ett fripass.
 
Hur kan vi förklara för den dumma konsumenten att livsmedel som
behandlats med klordioxid, såsom fjäderfä eller dricksvatten, kan ätas utan att
tveka och att man utan att tveka kan bada i simbassänger i vatten som
behandlats med klordioxid, när det i själva verket är "giftigt klorblekmedel"?
Varför skulle samma medel som har visat sig vara så effektivt och giftfritt
utanför kroppen vara ineffektivt och giftigt inuti kroppen? Var och en av de
oräkneliga officiella studierna om klordioxid som hittills gjorts har i slutändan
visat sig vara ännu ett argument till förmån för MMS.
 
Jag anser faktiskt att behandlingen av fjäderfä med klordioxid är förnuftig och
ofarlig, eftersom var femte kyckling i slakteriet och därmed också i snabbköpet
är salmonellaförgiftad. I januari 2013 hittade ZDF-tidningen Zoom till och
med de farliga antibiotikaresistenta MRSA-bakterierna i de flesta
snabbköpsprodukter. Det är märkligt att ingen expert uppmanar till särskild
försiktighet eller hygien vid bearbetning av dessa förorenade produkter i



privata hushåll, när det uttryckligen handlar om konsumentskydd. Stekt, bakad
eller kokt kyckling är definitivt bakteriefri. Men hur är det med kniven eller till
exempel skärbrädan i köket? I våra MMS-tips visar vi hur du till exempel kan
göra skärbrädor, knivar och kökssvampar helt bakteriefria med MMS/CDS.
 
Fakta:
- Varning från förbundskontoret för riskbedömning (BfR)
- BfR för klorerad kyckling
- Det godas axel: Klorinhönan - Årets fågel
- Der standard.at: Kommer en klorinhöns som flugit
- ARD:s politiska magasin Report Mainz: Klorerade kycklingar är inte
ohälsosammare
- BUND slår larm: Bakterier i kalkonkött



5. MMS-tips för fritid, hushåll och semester
5.1 MMS tips nr 1: Mögel i hemmet
 
Ofta är det öppna eller dolda mögelangrepp i bostadsutrymmena som är den
egentliga orsaken till många intoleranser, allergier och andra sjukdomar. Mögel
kan orsakas av fuktigt murverk på grund av felaktig utvändig isolering eller till
och med felaktiga ventilationsvanor. Mögelsvampar och sporer är vanligtvis
inget problem för klordioxid. Det finns två sätt att ansöka.
 
Å ena sidan kan rummet i fråga desinficeras med klordioxidbränning. Endast
den klassiska MMS är lämplig för detta, eftersom endast den ger upphov till en
kraftig gasbildning vid aktivering. Beroende på rummets storlek aktiveras 30-
40 droppar MMS i en glasskål, men inget vatten tillsätts. Reaktionen tillåts i
stället att äga rum helt och hållet.
 
Placera brickan mitt i rummet, stäng fönster, dörrar och andra springor och
rök rummet i flera timmar (helst över natten). Denna metod dödar på ett
säkert sätt inte bara mögel och mögelsporer på synliga ställen, utan även de
som är upphängda i luften. I slutändan är lösningen klar, klordioxiden har
avgasats och sönderdelats.
 
Försiktighet: Inga människor eller djur får vistas i detta rum under
gasningsperioden! Även om det mesta av klordioxiden redan har sönderdelats
efter rökningen bör rummet först ventileras rikligt för att vara på den säkra
sidan.
 
Å andra sidan kan man med hjälp av en sprayflaska bespruta de mögelangripna
platserna med en aktiverad MMS- eller CDS-lösning, ren eller t.ex. utspädd
1:10 med vatten. Vid behov kan man kombinera båda förfarandena efter
varandra.
 



Ytterligare tillämpningsområden
 
desinficera sjukrum
Om en familjemedlem har en smittsam sjukdom kan det vara bra att
rökbehandla och därmed desinficera det sjuka rummet på detta sätt mellan och
efter att sjukdomen har övervunnits. Detta är en möjlig åtgärd för att
förhindra att andra familjemedlemmar smittas.
 
Neutraliserar starka lukter
När organiskt material bryts ned bakteriellt uppstår en mycket obehaglig,
stickande lukt, särskilt om ett djur- eller människokadaver har legat i ett rum
under en längre tid. Även här är rökning av rum mycket effektiv och rummet
är återigen luktfritt och fullständigt steriliserat.



5.2 MMS-tips nr 2: Desinfektion av kylskåp, bil och rum
 
Jag fick det här tipset av Jim själv. Under min utbildning bjöd han in mig till
sin lilla lägenhet i Barahona i Dominikanska republiken och berättade att han
hade ett mycket praktiskt MMS-tips. Mina ögon lyste upp, eftersom jag
förväntade mig ett helt nytt tips för att utrota livshotande sjukdomar som
cancer ännu snabbare. Istället ville han förklara för mig hur han steriliserar sitt
kylskåp med MMS.
 
Jag blev först besviken, men det här tipset visade sig vara en stor succé på
mina MMS-seminarier. Enligt Jim överförs bakterier från en gång omkörd eller
rutten mat ofta till den nyligen lagrade, som då inte har så lång hållbarhet.
Dessa bakterier kan också vara farliga för din hälsa. Dessutom var han alldeles
för lat för att först städa ett bakteriöst kylskåp noggrant och sedan torka av
fuktigt, särskilt eftersom man ofta bara gnuggar bakterierna här. Så här är
tipset:
 
Aktivera 10 till 15 droppar klassisk MMS i en glasskål, tillsätt inget vatten och
ställ skålen i kylskåpet över natten. Klart! Vänta, vänta, vänta, vänta. Hur är det
med innehållet i kylskåpet? Oroa dig inte, inget kommer att hända med den.
Klordioxidgasen fyller hela rummet och steriliserar alla ytor i kylskåpet - även
på frukt, grönsaker, kött etc., utan att maten skadas. Nästa dag är lösningen i
skålen kristallklar och kylskåpet är helt steriliserat.
 
All klordioxid avges vanligtvis och bryts därefter ned. Rester av aktiverad
MMS, som inte längre behövs, lägger Dr. Andreas Kalcker gärna i en glasflaska
och lämnar locket öppet. Han sätter flaskan i kylskåpet, vilket ger i motsats till
ovanstående engångssterilisering en permanent, långsam och kontinuerlig
sterilisering av kylskåpet under flera dagar. Du får aldrig ruttna frukter eller
grönsaker igen, utan de torkar bara upp och vissnar långsamt. Det enda
kylskåpsinnehåll som faktiskt kan skadas är dyra specialostar som har en
bakterie- eller svampbeläggning.
 
Ytterligare tillämpningsområden
 
Sterilisera bil/luftkonditioner
Vid någon tidpunkt förorenas kondensvattnet i ventilationsslangarna och
kondensatorn i bilens luftkonditioneringssystem och det luktar obehagligt i
bilen när du slår på ventilationen.



 
Dessutom har till exempel hundägare ofta problem med att bilen, särskilt
bilsätena, luktar illa. Detta orsakas av bakteriell nedbrytning av organiska
ämnen, t.ex. saliv. Garage erbjuder åtminstone en sterilisering av
luftkonditionerings- och ventilationsrör för cirka 70 euro. Här kommer tipset
om hur du kan göra det för 5 cent:
 
Aktivera ca 15-20 droppar av det klassiska MMS i en glasskål och placera den
framme i fotutrymmet. Ställ nu ventilationsfläkten på högsta nivå och ställ in
ventilationen så att ingen utomhusluft sugs in, utan endast inomhus (ställ in
ventilationsfläkten på recirkulation i stället för frisk luft).
 
Stäng nu alla fönster och dörrar och låt klordioxidgasen cirkulera i bilen i 15-
20 minuter. Eftersom en fullt påslagen blåsmaskin kan läcka ut bilbatteriet på
ett känsligt sätt, kan du låta motorn vara igång en kort stund. Då bör det hela
inte nödvändigtvis ske på en bostadsgata. Eftersom man sällan gör detta
förfarande är miljöpåverkan från avgaser från tomgångskörning enligt min
mening försumbar med dagens moderna motorer.
 
Försiktighet: Inga människor eller djur får befinna sig i bilen under
gasningsperioden! Därefter bör bilen för säkerhets skull ventileras rikligt.



5.3 MMS-tips nr 3: Semesterräddare (CDS sprayflaska)
 
En sjukdom kan förstöra hela din välförtjänta semester. Enligt WHO orsakas
de flesta diarrésjukdomar på semestern av förorenat dricksvatten. Dessutom
finns det infektioner som kan smittas, t.ex. genom förstörd eller förorenad mat
och genom infekterade sår.
 
Där har vi vår universella problemlösare i MMS-samhället: CDS-sprayflaskan.
Redan en 10 ml glasflaska med sprayhuvud (finns hos vissa leverantörer som
doseringshjälpmedel eller set) och semestern är sparad.
 
MMS:
Aktivera 6 till 15 droppar direkt i 10 ml glasflaskan och fyll resten med vatten.
 
eller .
 
CDS/CDSplus:
Häll 2 till 5 ml av den färdiga gula lösningen i glasflaskan och fyll resten med
vatten.
 
Du kan nu bära med dig denna blandning i din handväska i upp till 14 dagar
utan kylning. Spruthuvudet förhindrar att klordioxidgasen flyter ut för snabbt.
Ju högre temperaturer, desto högre kan du göra ovanstående dosering.
 
Förfarande på semester:
- Förbered denna sprayflaska strax före semestern.
- Packa in MMS-satsen eller den aktiverade CDSplus i väskan.
- Sprayflaskan kan tas med på flyget i handbagaget i en
  genomskinlig påse, eftersom innehållet är mindre än 100 ml.
 
Anteckningar:
Inom de flesta av följande tillämpningsområden är det i princip irrelevant om
lösningen produceras med MMS eller CDS, eftersom en vattendimma med
löst klordioxid sprutas ut och ingen ren och därmed eventuellt farlig
klordioxidgas! Den lösning som produceras med MMS är bara pH-sur och kan
lätt angripa textilier i större mängder (beror lite på utspädningen!).
 
Möjliga användningsområden:
 
1. toaletter ombord



Det finns bara tre eller fyra toaletter för de upp till 400 personerna på planet.
Hygieniska förhållanden är därför nödvändiga. En till två sprutningar på
dörrhandtagen och toalettlocket löser problemet på några sekunder.
 
2. sjuka reskamrater
Bredvid dig på planet eller bussen sitter en förkyld person som nyser hela tiden
och sprider sina bakterier i luften. Du föreställer dig redan hur du tillbringar all
din tid på semestern med att rabbla upp apotek för att köpa host- och
förkylningsmedicin, medan de andra åker på fina resor. Spraya 1-2 slag högt
upp i luften. Det har visat sig att detta steriliserar luften. Du kan också inhalera
spraydimman för att få dina luftvägar fria från bakterier igen. Oroa dig inte,
det är en aerosol av klordioxidlösning, inte ren klordioxidgas, så det är säkert!
 
3. välkomstdrink
När du anländer till hotellet serveras en välkomstdrink. Detta är ofta okej, men
iskuberna är oftast inte okej. De flesta iskubermaskiner är helt smutsiga. 1 till 2
sprayer i glaset, vänta en kort stund - och detta problem kan också lätt
kringgås.
 
4. hotellrum/badrum
Vi vet från TV-reportage att badrummen på hotellen ser ytligt sett rena ut.
Under UV-ljus blir det dock ofta uppenbart att bakterierna bara har gnuggats
in. Spraya på toalettlock, handfat och beslag, vänta en kort stund och skölj
eller torka sedan. Du har redan ett badrum som är acceptabelt för den tid du är
på semester.
 
5. hotellrum mossigt
I länder med hög luftfuktighet luktar hotellrum, soffor och sängar ofta
mossigt. Detta tyder på en hög bakteriebelastning, eftersom lukt nästan alltid
beror på bakteriella nedbrytningsprocesser. Även här kan det vara bra att
spraya några gånger. Om det är hela rummet, kan det vara lämpligt att
desinficera rummet, vilket nämndes ovan i de tidigare MMS-tipsen. Detta
fungerar endast med det klassiska MMS.
 
6. luftkonditionering
I varma semesterländer används också alltid luftkonditioneringar. Eftersom
varm luft kan bära mer fukt än kall luft, bildas kondens i dessa apparater.
Detta har en tendens att gro med tiden, vilket innebär att luftkonditioneringen
och dess ledningar också ständigt kan förorena ett rum med bakterier. Ett
annat användningsområde för vår sprayflaska.



 
7. mat/drickvatten
På vägen, på marknaden eller i bergen kan du vara tvungen att använda
dricksvatten från källor som inte är säkra. Frukt och grönsaker i varma länder
kan också överföra hepatit A. Återigen, några sprayer i dricksvattnet eller på
frukter och grönsaker gör att du kan fortsätta att njuta av din semester.
 
8. Desinfektion av sår.
Om du skär dig på en snäcka på stranden eller får ett sår under en vandring
kan du spraya det och undvika infektion i såret.
 
9. kropps- och munlukt
Om du spontant träffar någon trevlig person på semestern kan du öka dina
chanser att lyckas genom att spreja din kropp med CDS. Din svett luktar bara
när bakterierna på huden omvandlar den till smörsyra. Inga bakterier - ingen
kroppslukt! Detta hade fungerat utmärkt för Jim i Dominikanska republiken.
Spraya också några puffar i munnen och låt det dra mellan tänderna i en minut
eller två med spottet. Redan nu kommer ingen irriterande dålig andedräkt
längre att stå i vägen för en lovande dejt. Oroa er inte, kära damer, lukten av
klordioxid försvinner helt och hållet inom några minuter efter båda
appliceringarna.
 
10. matförgiftning från skadad fisk eller skaldjur.
Livsmedelsförgiftning med dålig fisk eller skaldjur är livshotande. Själv hade
jag en gång nästan en vecka av konstant kräkningar och diarré. På den tiden
hade jag ännu inte MMS. Dr Andreas Kalcker själv tog 6 aktiverade droppar
MMS i en sådan situation och därefter varje timme två gånger. Sedan
upphörde alla klagomål och kroppen vann loppet i denna superinfektion.
 
Jag vet att överhygieniskhet också kan göra känsliga och sjuka. Detta var en
gång överdrivet insamlat allt där MMS kan utföra meningsfull hjälp under
semestern. Var och en kan välja vad som tilltalar honom eller henne inom
detta spektrum. Kanske kan du komma på några mer intressanta möjligheter.
Hjälp till att förbättra detta bidrag!



5.4 MMS tips nr 4: Biofilmer i badrum, WC och kök
 
Vi har en föreställning om att bakterier simmar runt individuellt och förökar
sig. Bakterier lever ofta i kolonier och bildar ett skyddande slemskikt (biofilm)
runt sin koloni. Detta gör bakterierna motståndskraftiga och skyddade mot
extremt ogynnsamma gränsförhållanden, t.ex. pH-värdet i miljön.
 
Denna biofilm skyddar dem också på utsidan mot andra hot, t.ex. många
biocider eller antibiotika, och ger dem de bästa levnadsvillkoren för tillväxt på
insidan. I till exempel kök och badrum kan dessa biofilmer ses som rödaktiga
eller svarta strimmor på eller i kakelfogarna. Dessa biofilmer bildas dock även i
vattentankar, vattenfilter, rör, kylskåpets avlopp eller på den alltid fuktiga
kökssvampen. Klordioxid har en mycket speciell egenskap jämfört med många
andra biocider:
 
Klordioxid kan tränga in i biofilmer mycket snabbt och lösa upp dem
helt och hållet.
 
Detta innebär att bakterierna är försvarslösa mot klordioxiden och dödas
fullständigt. Denna effekt används till exempel i bryggerier och
mjölkbearbetningsanläggningar. Där sköljs rör och behållare regelbundet med
klordioxid och desinficeras på så sätt.
 
På samma sätt bildar sjukdomsalstrande bakterier i människans och djurens
kropp biofilmer för att skydda sina kolonier. Kanske är denna egenskap hos
klordioxid, förutom den starka oxidationskraften, en förklaring till den snabba
och grundliga desinficerande effekten i kroppen. Med antibiotika måste man
använda högre och högre doser för att komma igenom biofilmen, och sedan
måste man fortfarande kämpa mot bakteriernas anpassningsförmåga, som gör
att de utvecklar resistens genom mutation. Lyckligtvis löser klordioxid dessa
problem.
 



Instruktioner:
Förbered helt enkelt en MMS/CDS-sprayflaska enligt MMS-tips nr 3 och
spraya på biofilmen flera gånger var tionde minut och låt det verka tills den lätt
kan sköljas bort.
 

5.5 MMS-tips nr 5: Återställ DMSO-renhet
 
DMSO säljs ofta rent (ca 99,9 procent renhet). Om den förvaras under en
längre tid kan den dra till sig fukt och därmed vatten. Normalt vet vi bara hur
man kan späda ut något. Att koncentrera vätskor högre upp igen vet vi
egentligen bara genom kokning.
 
Vi kan inte tillämpa detta här med DMSO, eftersom det skulle förstöra den
kemiska strukturen. Men vi kan ganska enkelt utnyttja en egenskap hos
DMSO: DMSO blir kristallint under 18 grader och därmed fast, särskilt om
det levereras under vintermånaderna. Om vi nu ställer in DMSO-flaskan i
kylskåpet över natten blir DMSO:et i flaskan fast, men vattnet fryser ännu inte
vid kylskåpstemperatur och lägger sig ovanpå. Nu är det bara att hälla av det
separerade vattnet och återförsluta flaskan. Sedan ställer vi DMSO-flaskan i
värmen eller värmer den i ett varmt vattenbad (ingen mikrovågsugn!). Genom
detta enkla förfarande har vi återigen ökat koncentrationen av DMSO till
nästan hundra procent.



5.6 MMS-spets nr 6: DMSO-ärrlösning
(enligt Dr. Hartmut Fischer, www.pranatu.de)
 
Detta fantastiska tips kommer från DMSO-specialisten Dr Hartmut Fischer
själv. Även år gamla ärr från skador och operationer kan nästan helt försvinna.
På något sätt verkar DMSO fungera vid cellförnyelse för att återställa den
gamla cellstrukturen och ordningen. DMSO kan också reparera DNA-skador,
t.ex. från strålning, och bör finnas till hands som ett akut medel vid all
strålbehandling.
 
Blandning av ärrlösningen:
Först löses 35 gram magnesiumklorid upp i 1 liter vatten. En sprayflaska eller
droppflaska (se under "Källor") fylls sedan till hälften med DMSO och 2
ampuller prokain tillsätts. Fyll på denna blandning med ovanstående
magnesiumvatten tills flaskan är full. DMSO får inte komma i kontakt med
plast! För överföring av vätskor från ampuller är det bäst att använda en spruta
med kanyl. Förvara sedan lösningen i mörker! Du behöver en 100 ml
glasflaska för denna blandning!
 
Applicering av ärrlösningen:
Om det tolereras väl kan du fukta ärren generöst med det en gång om dagen
(bomullspinne eller finger) och låta det verka länge innan du återigen sätter på
dig kläder.
 
Spara helt enkelt det återstående magnesiumvattnet eller drick ett shotglas fullt
utspätt i en dryck dagligen. Det är ett fantastiskt medel för kärlrengöring.
 
Förresten: Alla människor har ett ärr: vid naveln. Jag kan bara säga av egen
erfarenhet att detta också kan utlösa mycket intensiva andliga och mentala
processer. Så lägg dig ner, blotta naveln, droppa in, blunda och njut!
 
Försörjningskällor:
Se www.mms-seminar.com under "Försörjningskällor".
- Magnesiumklorid, DMSO och doseringssats (spruta och droppflaska), 2 st
Procain Pasconeural, 2 %, 5 ml ampuller (apotek)



6. Slutsats
På grundval av de fakta, studier och kliniska erfarenhetsrapporter som
presenterats är följande verifierbara slutsats övertygande:
 

- Klordioxid ska inte förväxlas med rent klor eller ens klorblekmedel!
 

- Klordioxid är inte giftigt och inte cancerframkallande!

- Det bryts så småningom ner till vatten, syre och vanligt salt.

- Klordioxid är den bästa bakteriedödaren på denna planet!

- Intag av klordioxidlösningar genom munnen har
inga kända eller bestående biverkningar!

- Klordioxid är inte mutagen och skadar inte avkomman!

- Enstaka doser enligt Jim Humbles MMS-applikationsprotokoll är
säkra! (EPA-studie)

- MMS-applikationens varaktighet loggar enligt Jim
Humble är säker! (WHO-studie)

- Klordioxid har omfattande positiva hälsoeffekter
Effekter på kroppen!

- Klordioxid fungerar bland annat framgångsrikt mot malaria,
Hiv/aids och till och med ebola!

- Det pågår en avsiktlig osann smutskastningskampanj mot
MMS i massmedia!

- MMS bör finnas i varje hushåll för krisberedskap.
finnas i lager.

Dessutom finns det nu vidareutvecklingar av MMS, t.ex. den pH-neutrala
CDS eller CDSplus. Det är klordioxidlösningar där lekmän inte längre behöver
hantera högre koncentrerade kemikalier. Risker på grund av felaktig hantering
elimineras därmed till stor del.



Dessutom finns det nu vidareutvecklingar av MMS, t.ex. den pH-neutrala
CDS eller CDSplus. Det är klordioxidlösningar där lekmän inte längre behöver
hantera högre koncentrerade kemikalier. Risker på grund av felaktig hantering
elimineras därmed till stor del.
 
Antingen finns det inte längre någon resultatorienterad kvalitetsjournalistik i
poeternas och tänkarnas land, som bygger på grundlig forskning, eller så
tecknar man medvetet och avsiktligt en falsk bild av klordioxid. Att dölja
viktiga delar av sanningen är för mig definitivt liktydigt med att medvetet ljuga.
Min fråga är: "Cui bono? " Vem gynnas av detta? Följ pengaspåret och du
kommer att hitta de skyldiga!
 
En slutlig slutsats kan och bör dras av var och en för sig själv. Jag ger här på
grundval av verifierbara fakta och källor min personliga sammanfattning. MMS
är mycket mångsidigt och kan hjälpa till med enkla infektioner och livshotande
sjukdomar som malaria, blodförgiftning (sepsis), matförgiftning, MRSA-
infektion, AIDS/HIV, malaria, denguefeber, SARS, svininfluensa, ebola,
cancer och diabetes snabbt och effektivt eller har potential att göra det. Det är
så intressant som ersättning för antibiotika eftersom det också dödar muterade
antibiotikaresistenta bakterier på ett säkert sätt och inte lämnar några skador i
tarmfloran. MMS kan skydda mot kända och sannolikt framtida okända
bakterier som tros kunna orsaka pandemier, dvs. världsomspännande
epidemier.
 
Den största fördelen är dock troligen att väldigt många människor helt enkelt
kan använda MMS på gott och ont mot kända och okända sjukdomar,
eftersom man inte känner till några allvarliga akuta eller permanenta skador
som orsakas av oralt intag av klordioxid med de rekommenderade protokollen,
formuleringarna och doserna.
 
Trots dessa imponerande effekter är MMS inte ett universalmedel för mig. Jag
tror inte att det finns något sådant på den rent fysiska nivån. Jag säger alltid:
MMS ger dig livstid och livskvalitet. Du bör använda den här tiden till att hitta
de andliga orsakerna till din sjukdom och lösa dem. Annars använder eller
missbrukar du MMS som en konventionell medicin, enbart för att lindra och -
dämpa symtom. Men endast behandling av den egentliga orsaken leder till en
permanent lösning eller till fullständig återhämtning. Därför hänvisar jag här
till webbseminarierna och e-böckerna Back2Balance och Back2Health med nya
vägar tillbaka till fysisk och mental balans.
 



I Back2Balance visar jag fem viktiga vägar (t.ex. hyperaciditet och slagg) som
kan leda till förgiftning eller bristsymptom i kroppen. Lyckligtvis kan du också
vända alla dessa vägar och på så sätt hitta tillbaka till balansen. Back2Health
handlar om moderna, snabba och effektiva tekniker för att spåra och lösa upp
trauman, rädslor, fobier, neuroser, psykoser, men också frågor som skuld,
skam, sorg och förlåtelse på en mental-emotionell nivå. Endast med all denna
kunskap och dessa tekniker är det enligt min erfarenhet möjligt att få en väl
avrundad bild av en holistisk syn på hälsa och sjukdom.
 

6.1 MMS seminarier och workshops
 
Under tiden håller jag inte längre MMS-seminarier och workshops. I stället har
jag spelat in ett sju timmar långt webbseminarium och gör det tillgängligt gratis
på webbplatsen www.mms-seminar.com. Tillsammans med den här
gratisboken och de hundratals erfarenhetsfilmerna på många språk borde det
räcka för att tjäna även de mest nyfikna MMS-intresserade. Anmäl dig till
nyhetsbrevet där och prenumerera på min tyskspråkiga Telegramkanal
AKASHA.TV.
 
För detta kommer jag alternativt att organisera AKASHA-kongressen
BACK2HEALTH. Du kan läsa mer på www.akasha-congress.com!



6.2 MMS webbseminarier
 
För att ytterligare sprida denna spännande kunskap om helande finns det
också MMS-webinarier. Det är inspelade videor online med samma innehåll
som de två dagars MMS-workshops. På så sätt kan alla spara kostnader för
resa, övernattning, mat och inträdesavgifter för en MMS-workshop på plats.
Det finns inte heller några fler problem med schemaläggning eller rumsliga
problem. Starta ditt MMS-webinar när du vill och var du vill, och upprepa
intressanta delar så ofta du vill. Jag sparar också kostnader för resor, logi,
lokalhyra och delvis för reklam för sådana evenemang och ger gärna detta
vidare till dig i form av kraftigt reducerade priser för MMS-webinarierna. Om
du fortfarande uppskattar fördelarna med ett personligt möte är du naturligtvis
välkommen till mina AKASHA-kongress BACK2HEALTH-evenemang på
plats.
 

6.3 Personlig rådgivning
 
Utifrån erfarenheterna från mina seminarier kunde jag inte undvika en
holistisk syn på hälsa. Även om det å ena sidan kan vara nödvändigt att vidta
åtgärder på den fysiska nivån, t.ex. en MMS-applikation, är det också
nödvändigt att arbeta med de sjukdomsorsakande frågorna på den andliga och
känslomässiga nivån. Några av de andligt-emotionella teknikerna som aura-
rensning, Power-Light (ett slags Reiki utan gränser) och CQM (kinesisk
kvantmetod enligt Gabriele Eckert) har jag personligen lärt mig och tillämpat
på frivilliga med mycket intressanta resultat. Med tiden har min egen teknik 3-
Steps-Back utvecklats genom en blandning av dessa tekniker och några nya
element. Jag erbjuder dessa enskilda sessioner närhelst tillfälle ges och ber att
endast personer som känner igen sig i dessa frågor eller i mig anmäler sig.
Första gången gör jag i princip en aura-rensning och några andra saker som att
återknyta kontakten med själen. Detta uppvaknande är, enligt min erfarenhet,
grunden. Då är människor mycket stabilare och CQM och andra andliga
tekniker går snabbare och effektivare eller är ofta inte längre nödvändiga. Den
första sessionen kan ta mellan en och en halv och tre timmar och sker på
donationsbasis. Därefter bör du inte ta på dig så mycket mer. I 99 procent av
fallen hittills är detta den enda sessionen, eftersom du borde kunna hantera alla
andra frågor på egen hand. Andlig healing är inte en godkänd medicinsk teknik
och jag kan inte lova någon effekt i förväg. Det sker alltid så mycket som din



själ tillåter. Dessutom botar jag inte någonting, utan hjälper dig att bota dig
själv.
 

6.4 Den nya MMS-plattformen
 
Webbplatsen www.mms-seminar.com har fått en betydligt större
funktionalitet. Efter en registrering med din e-postadress eller helt enkelt med
ditt Facebook-konto kan du få gratis information om MMS och andra
alternativa metoder och botemedel. Förutom denna e-bok kan du se ett
webinar om MMS-introduktion gratis, läsa MMS-nyheter eller utbyta
information med andra användare. Dessutom har du tillgång till en aktuell lista
med böcker och källor till leveranser samt en ständigt växande
erfarenhetsdatabas. Förutom dessa gratiserbjudanden finns det även
webbseminarier och e-böcker om andra holistiska hälsovårdsämnen som är
tillgängliga mot en avgift.
 

6.5 Inga fler vädjanden om donationer!
 
Den här boken informerar bara om alternativa metoder och botemedel. Syftet
är att ge hopp till människor i nöd och visa dem hur de själva kan ta ansvar för
sig själva. All denna information har samlats in under åratal med mycket
kärlek, tid, kostnader och personlig ansträngning och ges till dig här i stort sett
gratis.
 
Om den här kunskapen har hjälpt dig, din familj, dina vänner och bekanta eller
dina husdjur på något sätt, kan du också stödja spridningen av kunskap om
alternativ healing i allmänhet eller Jim Humble-rörelsens världsomspännande
verksamhet i synnerhet.
 
UPDATE: Jag har fått alla Paypal-konton avstängda och har fått livstidsförbud
från denna bank som aldrig varit en bank. Jag fick också mitt Ing-Diba-konto
avslutat direkt efter den första donationen. Andreas Kalcker och Kerri Rivera
kan sjunga samma sång. Där kan du se hur mycket den mörka sidan är rädd
för den enkla sanningen om klordioxid.
 
Av denna anledning avstår jag från penningdonationer!
Sanningen kommer också att hitta din väg på det sättet!
 



6.6 Vi behöver också din hjälp!
 
Översättningar
Språkbarriärer är en av de viktigaste orsakerna till att kunskapen om alternativa
läkemedel och metoder ofta förblir lokal. Om du är flerspråkig och vill att
innehållet i den här e-boken ska vara tillgängligt för människor på andra språk,
hjälp mig att översätta eller korrekturläsa den här boken. Jag prioriterar
översättningar till engelska, spanska, portugisiska, turkiska och franska. Men
andra språk är också mycket välkomna.
 
Distribution
Många människor har fortfarande inte hört talas om kunskapen i den här
boken. Prata om MMS och skicka den här e-boken via e-post. Hjälp till att
sprida denna kunskap överallt, till exempel på jobbet, i klubben, på andra
plattformar och i sociala nätverk.
 
Visa gemenskapskänsla och bidra till det gemensamma bästa!



6.7 Anmärkningar från Jim Humble
 
"Många av er har också intrycket att mycket går fel i världen. Detta är också
sant och kommer till och med att eskalera i vår tid. En uråldrig kamp mellan
de två ursprungliga polerna av gott och ont närmar sig sin kulmen. Den
profetiska så kallade "gyllene tidsåldern" kommer inte att komma av sig själv.
Inga högre makter som änglar, energivarelser eller utomjordingar, vars existens
jag inte vill förneka, kommer att komma och rädda oss.
 
Det är vårt eget jobb. Det är därför du är här just nu. Ta ansvar för dig själv,
ditt liv, din hälsa och din miljö. Rengör dig själv först på ett fysiskt och andligt
plan.
 
Nätverka sedan med likasinnade och kom ihåg din egentliga uppgift här. Detta
sista stora avgörande slag kommer inte att vinnas med några vapen och inte
heller på utsidan. För detta måste du gå in i dig själv och inse och acceptera att
det inte finns någon större kraft än du själv i detta universum. MMS är inte
slutet av linjen, det är bara början ..."
 
(Utdrag ur en intervju med Jim Humble i Mexiko i december 2014).
 
- END -
 
 



Om författaren
 
 

Dipl.-Ing. Ali Erhan - maskiningenjör och IT-konsult, kom till alternativa
läkningsmetoder genom sitt eget lidande. En framgångsrik MMS-
självbehandling och en tränarutbildning med upptäckaren Jim Humble
personligen visade honom sin framtida väg. Som självständig seminarieledare
ger han sedan flera år tillbaka kvällsseminarier och praktiska workshops på
temat "Helande med MMS?" i tysktalande länder. Här får du veta allt om Jim
Humble, hans upptäckt, verkningsmekanismen och tillämpningen av MMS
eller klordioxid.

 
Därmed påpekas kritiskt möjligheterna, men också riskerna och

biverkningarna samt gränserna för MMS, som går långt utöver de
publikationer som hittills är kända. Dessutom beskriver han i detalj den nyare
utvecklingen, t.ex. den mycket bättre tolererade och pH-neutrala CDS-
lösningen (klordioxidlösning). Det är viktigt för honom att återigen stärka det
personliga ansvaret för varje enskild individ och att förmedla en helhetsbild av
hälsa och sjukdomsförloppet.
 
 
... och vi blir fler och fler!
 
 
 
Svaret är 42.
Kärlek är svaret!
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