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Słowa wdzięczności
Przekazuję je Jimowi Humble za gotowość informowania mnie
o tym, co wie na temat MMS i za cierpliwe odpowiadanie na
wszystkie moje pytania. Dziękuję też Mii Hamle i Jenny Kimberley, osobistym asystentkom Jima Humble, które przekazywały mi wszystkie potrzebne informacje.
Pomógł mi też dr Paul John, który wprowadził mnie w podstawy świata chemii, w zakresie MMS. Bardzo ułatwiło mi to
pracę. Serdeczne dzięki!
Tak samo serdeczne podziękowania należą się mojemu wydawcy Danielowi Peterowi, który wspierał mnie w każdy możliwy sposób oraz Monice Wolf i Hansowi-Joergenowi Maurerowi,
którym książka zawdzięcza ostateczną formę.
Doktor Hartwin von Gerkan przeczytał na moją prośbę rękopis
i udzielił wartościowych wskazówek. Bardzo mu za to dziękuję!
Brigitte i Wolfgang Schiefer udzielali mi w ciągu ostatnich
20 lat wielu wskazówek dotyczących działania gabinetu lekarskiego w zakresie pełnowartościowego odżywiania się, biologii
człowieka i otaczającego go świata oraz geomancji, tym samym
bardzo przyczynili się do tego, że niniejsza książka jest tak
szczegółowa i ostatecznie mogłam ją skończyć.
Serdeczne podziękowania składam też Alexandrowi Praetoriusowi za jego konstruktywną krytykę.
Szczególne słowa podziękowania chciałabym przekazać mojej współpracownicy, Kerstin Depping, za jej cierpliwość w stukaniu na klawiaturze i przepisaniu mojego rękopisu, co nie
było zadaniem łatwym!
Dziękuję mamie, tacie, mojej rodzinie i moim nauczycielom,
którzy umożliwili mi rozwinięcie własnego potencjału i nauczyli mnie wkraczania odważnie na nowe drogi w życiu. Dziękuję
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także moim pacjentom i pacjentkom oraz uczestnikom moich
kursów za okazane mi zaufanie.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dla powstania tej
książki przesyłali mi informacje na temat własnych doświadczeń, dziękuję zwłaszcza Ann Schneider-Cullen i Lotharowi
Paulusowi, którzy przesyłali mi wiele potrzebnych informacji.
Serdeczne płynące z wnętrza podziękowania kieruję do mojej partnerki, Christiane, która ze wspaniałym opanowaniem
i niekończącą się cierpliwością dodawała mi odwagi i wspierała w pisaniu, była tym samym opoką dla ciała i ducha w procesie powstawania tej książki.

Serdecznie dziękuję!

Słowo wstępne od Jima
Humble
Przyjechałem do Niemiec, aby w Fuldzie
przeprowadzić tygodniowe seminarium
szkoleniowe dotyczące MMS.
Doktor Antje Oswald i Leo Koehof
odebrali mnie z lotniska.
Gdy dr Antje Oswald pracowała
nad niniejszą książką, stale byliśmy
ze sobą w kontakcie i ciągle na ten temat rozmawialiśmy. A teraz spotkaliśmy się jeszcze na rozmowie końcowej. Wymienialiśmy się najnowszymi
informacjami dotyczącymi MMS,
łącznie z tymi najbardziej aktualnymi. Dwa dni siedzieliśmy
razem i analizowaliśmy niniejszy podręcznik. Rozmawialiśmy
o tym, co odkryłem, ale także i o wielu rzeczach z jej 25-letniego doświadczenia w zakresie praktyki lekarskiej i homeopatycznej. Ogromne wrażenie robi na mnie jej głębokie zrozumienie spraw choroby i zdrowia.
Zachwyca mnie także jej samoświadomość jako lekarza:
wychodzi ona z założenia, że każdy człowiek posiada własne
samoleczące siły i moce, które umożliwiają mu bycie zdrowym,
jeśli tylko rozpozna się głębokie przyczyny własnej choroby i je
usunie. Zrozumiesz to, gdy poznasz opisane w niniejszej książce fakty.
Jednocześnie wskazuje ona także na Twoją własną
odpowiedzialność.
Uważam, że w tej książce znajdziesz wiele niezbędnych zasad, których zastosowanie doprowadzi cię do zdobycia dobrego
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zdrowia i jego utrzymania. Poza tym podręcznik ten zawiera
wiele ważnych i aktualnych informacji o MMS.
Cieszę się, że praca jest już ukończona i ujrzała właśnie
światło dzienne. Życzę powodzenia!
Jim Humble,
październik 2010

4.
Sensacyjne skutki leczenia

Gdy w roku 2002 pojawiło się oryginalne wydanie książki
Breakthrough, The Miracle Mineral Supplement of the 21st Century, Jim Humble posiadał liczne informacje na temat uleczenia wielu chorych na malarię.
W niemieckim tłumaczeniu publikacji Das MMS-Handbuch: Gesundheit in eigener Verantwortung (wydanej przez
wydawnictwo Mobiwell) wydrukowano kilka przykładowych
listów, które przez lata przychodziły do Jima Humble. Wszystkie one informowały o szybkim wyleczeniu wielu ludzi chorych
na malarię, którym zaaplikowano specyfik rozwiązujący ten
problem zdrowotny. Jim Humble otrzymał na przykład list od
Ev. Johna Tumuhairwe z Ugandy, w którym ten informował, że
wyleczono żołnierzy chorych na HIV właśnie przy pomocy tego
„rozwiązania problemu malarii”. (Źródło: Jim Humble, MMS:
Der Durchbruch, wydawnictwo Mobiwell, 10 wydanie 2010,
ISBN 978-3-9810318-4-3).
Niemiec, Manfred Romann, który jako żołnierz został zarażony malarią, przebywając w niewoli rosyjskiej na bagnach
nad Wołgą i bardzo cierpiał, w krótkim czasie po zastosowaniu
MMS wrócił do zdrowia (patrz informacje na temat tych doświadczeń Malaria strona 102).
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film
„Zrozumieć
MMS”

W filmie „Zrozumieć MMS” nakręconym przez wydawnictwo Daniel-Peter-Verlag, słychać głosy ludzi żyjących współcześnie, którzy zaświadczają, że MMS pomógł ich pacjentom,
że i oni sami uwolnieni zostali od symptomów chorobowych.
Ale posłuchajmy, co ma do powiedzenia w tym dokumencie
Jim Humble.
Jim Humble: „W ciągu ubiegłych miesięcy rozmawiałem przez
telefon z setkami ludzi i otrzymałem tysiące e-maili, więc jestem
całkowicie przekonany o tym, że mikroorganizmy w ciele mają
o wiele większy wpływ na organizm, niż sądzimy – o wiele większy nawet, niż sądzą same instytucje zdrowotne. Przychodzą
do nas ludzie, którzy przyjęli kilka dawek MMS i w ciągu dwóch,
trzech godzin bóle, z powodu których cierpieli przez ostatnie
dwadzieścia lat ustępują. Widziałem już, jak pewna osoba przyszła do nas o lasce, bo nie mogła poruszać się bez niej, a dwie,
trzy godziny później po prostu ją wyrzuciła. I to tylko dlatego,
że preparat zabił mikroorganizmy, które zagnieździły się w jej
stawach i mięśniach. Gdy zniknęły te organizmy, razem z nimi
zniknęły bóle, a ciało ludzkie mogło znowu podjąć wykonywanie
swoich funkcji”.

diabetycy
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„...Jesteśmy w kinie Bay, w Meksyku, w pobliżu znajduje się
mała restauracja, która należy do pewnej Meksykanki. Zachorowała ona kiedyś na grypę, a ja podałem jej buteleczkę z MMS,
powiedziałem jej wtedy: „Proszę po prostu to przyjąć”. Wyjaśniłem tylko, że musi roztwór aktywować kwasem cytrynowym.
Nie miałem przy sobie żadnej książki na ten temat, zupełnie nic.
Powiedziałem jej tylko, żeby to wzięła. A ona tak postąpiła. Miała
silną cukrzycę. Każdego dnia musiała przyjmować insulinę a kilka tygodni po przyjęciu MMS zupełnie odstawiła zastrzyki. Nie
miała już więcej symptomów cukrzycy. Nie wiem, czy poszła do
swojego lekarza, ale na pewno nie brała już zastrzyków i czuła
się dobrze”.

Sensacyjne skutki leczenia

Także amerykański lekarz, dr Humiston, który pracował
w Meksyku, wypowiada się w filmie na temat spektrum działania MMS:
„W przypadku medykamentu czy jakiejś terapii chodzi o pewność
i efektywność. Czy dany lek jest bezpieczny? To zawsze sprawa
najważniejsza. W dawkowaniu zalecanym przy MMS środek ten
nie jest dla nikogo szkodliwy. Leczyłem nim wszystkie moje dzieci. Mają od dwóch do siedemnastu lat. Wydaje mi się, że moim
bliźniakom podałem to zanim skończyły dwa lata”.

czy MMS jest
niebezpieczne?

Profesor Antonio Romo Paz, chemik z Uniwersytetu Sonora
w Meksyku tak wypowiada się na temat swoich doświadczeń
z MMS:
„Nazywam się Antonio Romo Raz i jestem chemikiem. Jestem
profesorem na Uniwersytecie Sonora. Usłyszałem o tym produkcie od Clary Beltronez i od razu wydał mi się interesujący.
Już podczas seminariów na Uniwersytecie w Mexico City słyszałem, że istnieją produkty wzmacniające system immunologiczny. Moje zainteresowanie obudziło się zatem od razu,
gdy Clara Beltronez powiedziała: Reguluje on odporność organizmu. Rozpocząłem swoje poszukiwania i dociekania, aby
dowiedzieć się czegoś więcej na temat MMS, który jest ditlenkiem chloru. Przekopywałem materiały źródłowe, a moje zainteresowanie tylko rosło, z uwagi na to, że MMS reguluje system immunologiczny. Wtedy sam przyjąłem preparat, gdyż
byłem przeziębiony i przyplątało się jeszcze zapalenie krtani.
Od razu poczułem się lepiej. Następnego dnia byłem zupełnie
zdrowy. Zatem korzystam z ditlenku chloru, tego silnego
środka utleniającego, co więcej, zalecam go też innym, skłoniłem znajomych, aby także go przyjęli. Jedna z moich znajomych, kobieta w wieku czterdziestu lat, cierpiała z powodu
pasożytów jelitowych, tak zwanych Giardia. W ramach mojej
praktyki lekarskiej spotkałem się już z tym pasożytem, więc
miałem jakieś doświadczenie w tym zakresie. Wiedziałem, że

zapalenie
krtani

pasożyty
jelitowe
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ditlenek chloru jest bardzo skuteczny, ale nie był on jeszcze
nigdy tak naprawdę testowany na ludziach. Zdecydowałem
się użyć metody zalecanej przez Jima Humble, łącząc kilka
kropli ditlenku chloru z kwasem cytrynowym i podając osobie, która była pozytywnie przebadana na tego właśnie pasożyta. Podawałem jej dwa razy dziennie dawkę sześciu kropli,
przez cztery dni. Po czterech dniach chcieliśmy ponownie
przeprowadzić analizę. Kobietę zdiagnozowano negatywnie
i bardzo się z tego powodu ucieszyła. Zwykle leczenie przebiegało przy użyciu metronidazolu, substancji rakotwórczej,
która miała skutki uboczne. Lek ten został przyjęty i dopuszczony do użytku przez amerykański urząd zajmujący się dopuszczaniem leków, a ludzie, którzy go przyjmowali, mieli silne drgawki. Niektórzy reagowali nawet konwulsjami. Odradziłem mojej znajomej stosowanie tego medykamentu, a zamiast niego poleciłem kwas cytrynowy wzbogacony ditlenkiem chloru – analiza przeprowadzona cztery dni później była
rzeczywiście negatywna. Kobieta czuła się dobrze. Dostała
kolki jelitowej i miała krwawienia, ale czwartego dnia była
całkowicie wyleczona. Powątpiewałem w rezultaty, ale czegoś takiego jeszcze nigdy nie przeżyłem. Myślałem o ewentualnym zwiększeniu dawki, ale nie musiałem tego robić. Dwa
razy dziennie sześć kropli przez cztery dni uwolniły pacjentkę
od pasożyta, silnego pasożyta, przy leczeniu którego medycyna klasyczna oferowała terapię o bardzo silnych skutkach
ubocznych i zatruwała żołądek oraz śluzówkę jelita.

gruźlica
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[…] Wielu więźniów tego więzienia (stan Sonora; uwaga autorki)
cierpiało na gruźlicę. Poleciłem personelowi medycznemu tej
placówki, aby obok standardowo podawanych leków, wypróbować także MMS. Byli to ludzie raczej zamknięci na nowe doświadczenia, ale byli gotowi podać preparat osobom, pacjentom, którzy nie zareagowali odpowiednio na leki tradycyjne. Przetestowali preparat na pacjencie, który był odporny na działanie wszelkich
antybiotyków, jakie mu podawano... Człowiek ten nie reagował

Sensacyjne skutki leczenia

zupełnie na antybiotyki, więc bardzo trudno go było wyleczyć
z gruźlicy. Przyjmował on zatem krople (krople MMS; uwaga autorki) i nie była to wcale wysoka dawka – tylko osiem kropli na
dzień. Podawaliśmy mu krople przez jakiś czas, krócej niż jeden
miesiąc, a następnie postanowiliśmy przeprowadzić analizę na
obecność mykobakterii odpowiedzialnych za gruźlicę. Wynik
analizy był negatywny. Wszyscy, w tym także lekarze, byli bardzo
zaskoczeni, że człowiek został w taki sposób wyleczony z choroby. Wprawdzie przyjmował on nadal krople i był bardzo zadowolony z ich działania, a teraz każdemu opowiada, że to MMS go
wyleczyło.
Tak wyglądają moje doświadczenia w zakresie ditlenku chloru”.

Genero Ignacio Argunio nie ma już łuszczycy.
„Miałem łuszczycę. Łuszczyca to choroba nieuleczalna. Jest dziedziczna. Miałem objawy łuszczycy w różnych miejscach. Niektóre miejsca na skórze miały stany zapalne, były czerwone, łatwo
krwawiły i sięgały głęboko do wewnętrznych warstw skóry. Wysłano mnie do lekarza, który przepisał mi kortyzon, jedyny skuteczny środek na tego typu problemy skórne. Docent Antonio
Romo Paz, chemik, docent na Uniwersytecie Sonora, polecił mi,
abym wypróbował MMS. Wyjaśnił mi, jak powinienem go przyjmować. Chodziło o chloryn sodu, przez dodanie kwasu cytrynowego chlor wytwarza wolne rodniki, które na skórze wykazują
działanie antyseptyczne i antybakteryjne. Jak do tej pory miałem
silnie zajęte policzki, uszy (chrząstki małżowin usznych), łokcie
i kolana. Gdy przyjąłem MMS, wszystko się wyleczyło. Widać jeszcze blizny, symptomy choroby są nadal widoczne, ale łuszczyca
się cofnęła. Paliło i piekło, krzyczałem z bólu i krwawiłem. Ale to
już minęło”.

łuszczyca

W dalszej części filmu Adriana Cosme Duarte opowiada, jak
zniknęły u niej bóle zębów, które miała od czterech miesięcy,
od kiedy dwa razy dziennie przez cztery dni przyjmowała

bóle zębów
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rak płuc

rwa kulszowa

rak prostaty

MMS. Jim Humble przedstawił przypadek pewnej kobiety,
która była chora na raka płuc i miało to być już stadium końcowe choroby (lekarze dawali jej jeszcze około dwóch tygodni
życia), po ośmiu dniach mogła opuścić łóżko, w którym leżała, a po jedenastu dniach mogła już wyjść na spacer i z powrotem podjąć pracę.
Także i Clara Beltrones opowiada, że MMS usunął silne zapalenie wyrostka robaczkowego jej córki, a także pomógł jej
matce w silnej rwie kulszowej.
Dennis Richard informuje nas, że po profilaktyce higieny
jamy ustnej przy pomocy MMS w ciągu kilku dni jego, do tej
pory słabo tkwiące w szczęce zęby, znowu siedziały porządnie,
a Melvin Randolph z rakiem prostaty, że jego wartość PSA
dzięki zastosowaniu MMS w ciągu sześciu miesięcy z wartości
48,7 spadła na stałe do wartości 1,29.
To tylko kilkoro ludzi, którzy w filmie „Zrozumieć MMS”
wypowiedzieli się o tym specyfiku z zachwytem przed kamerą.
4.1. Informacje napływające z Belgii, Danii, Niemiec,
Anglii, Austrii, Szwajcarii i Meksyku

Poniższe informacje dotyczące MMS pochodzą od użytkowników korzystających z preparatu na własną odpowiedzialność,
którzy z, lub bez, lekarskiej pomocy przyjmowali MMS lub go
wcierali. Niektórzy z nich przekazali nam swoją historię choroby i pozwolili nam ją opublikować, nie chcieli podawać przy
tym swoich danych osobowych. Z tego powodu podajemy tylko
inicjały. Ale mogę was zapewnić, że za każdym z nich stoi realny człowiek, który przeżył dokładnie to, co opisuje, a co my
możemy przeczytać. W pojedynczych przypadkach odrobinę
skróciłam relacje, ale nie zmieniałam ich sensu.
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14.
MMS stosowany dla zwierząt

Wielu ludzi, którzy byli zadowoleni z działania MMS, zastosowało ten preparat także na swoich chorych zwierzętach, na
przykład przy infekcjach lub w celu odrobaczenia. Skutecznie
były nim leczone zwłaszcza psy, koty i konie. Stąd pojawiło się
przypuszczenie, że MMS można stosować u ssaków. Mogłaby
czerpać z tego korzyści zdrowotne także i trzoda chlewna, dająca
mleko, zyskaliby na tym też hodowcy, ponieważ MMS po rozkładzie nie pozostawia żadnych szkodliwych produktów przemiany
materii. Poniżej przedstawiono zalecenia dotyczące dozowania,
określili je Jim Humble oraz Lothar Paulus na podstawie własnych doświadczeń i informacji zebranych od hodowców zwierząt. Nie są one ani rozporządzeniem ani receptą w znaczeniu
weterynaryjnym. Dotyczą także i twojego zwierzaka.
Preparat stosujesz na własną odpowiedzialność, ponieważ
MMS jest środkiem do oczyszczania i uzdatniania wody, a nie
jest dopuszczony do użytku jako lek.
Jeśli do tej pory nie czytałeś ogólnych zleceń dotyczących sposobu użycia MMS, przeczytaj rozdział 6: „Jak używamy MMS”.
Dla zwierząt obowiązuje następujący sposób podawania
preparatu. Dokładnie obserwuj swojego zwierzaka, tylko
wtedy będziesz mógł zauważyć, jaką dawkę MMS toleruje.
Jeśli przedawkowanie preparatu zauważysz dopiero przy
jego ciężkiej biegunce, będzie o wiele trudniej o odpowiedni
skutek, niż gdybyś zwracał wcześniej uwagę na to, jak zwierzę się porusza i jak się wypróżnia. Niektóre zwierzęta toleru263
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ją znacznie więcej MMS/kg wagi ciała niż ludzie; inne z kolei
potrzebują go mniej. Jeśli zwierzę nie wykazuje objawów poprawy stanu zdrowia, doradzamy zwiększanie dawki co godzinę, aż zwierzę poczuje się widocznie lepiej. W przypadku
wątpliwości zawsze należy skonsultować się z weterynarzem.
Niektóre zwierzęta reagują szybką biegunką. Może to być
wprawdzie już część procesu oczyszczania się organizmu, co
prowadzi do wyleczenia, ale i tak należy unikać wywoływania u zwierząt biegunek. Z tego powodu lepiej, tak jak i u ludzi, rozpoczynać kurację od małej dawki i w zależności od
potrzeby wolniej lub szybciej dawkę zwiększać. Możemy podać zwierzęciu preparat za pomocą strzykawki lub igły. Należy wtedy aktywowany preparat rozcieńczony wodą wprysnąć
zwierzęciu do pyska.
zalecenia
dotyczące
dozowania
preparatu
dla zwierząt
małych
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Dla małych zwierząt poniżej 12 kg wagi ciała zaleca się użycie specjalnego roztworu mieszanki wyprodukowanego jako słabszy
roztwór MMS (3,5% chlorynu sodu). Wtedy łatwiej będzie dozować im mniejsze ilości preparatu i znaleźć punkt tolerancji.
Dawka początkowa dla zwierząt do około 1,5 kg:
• Jedna kropla MMS (chloryn sodu 3,5%) i jedna kropla aktywatora (10% kwasu cytrynowego)
Dla zwierząt o wadze do około 3 kg:
• Dwie krople MMS (chloryn sodu 3,5%) i dwie krople aktywatora
(10% kwas cytrynowy)
Dla zwierząt o wadze do około 6 kg:
• Cztery krople MMS (chloryn sodu 3,5%) i trzy krople aktywatora (10% kwas cytrynowy)
Dla zwierząt o wadze do około 9 kg:
• Sześć kropli MMS (chloryn sodu 3,5%) i cztery krople aktywatora (10% kwas cytrynowy)
Dla zwierząt o wadze do około 12 kg:
• Osiem kropli MMS (chloryn sodu 3,5%) i pięć kropli aktywatora
(10% kwas cytrynowy)

MMS stosowany dla zwierząt

Większe zwierzęta mogą otrzymywać MMS w takim samym stężeniu jak człowiek. W przykładzie zastosowano 10% kwas cytrynowy jako aktywator. Równie dobrze można użyć tu 50% kwasu
cytrynowego, 50% kwasu winowego lub też 3-9% kwasu solnego
jako aktywatora. Oczywiście w takiej sytuacji ilości aktywatora
muszą być odpowiednio zmniejszone.
Dawka początkowa dla zwierząt od 12 do 24 kg:
• Jedna kropla MMS (chloryn sodu 22,4%) i pięć kropli aktywatora (10% kwasu cytrynowego)
Dla zwierząt o wadze od 24 do 36 kg:
• Dwie krople MMS (chloryn sodu 22,4%) i dziesięć kropli aktywatora (10% kwas cytrynowy)
Dla zwierząt o wadze od 36 do 48 kg:
• Trzy krople MMS (chloryn sodu 22,4%) i piętnaście kropli aktywatora (10% kwas cytrynowy)
Dla zwierząt o wadze od 48 do 52 kg:
• Cztery krople MMS (chloryn sodu 22,4%) i dwadzieścia kropli
aktywatora (10% kwas cytrynowy)
Dla zwierząt o wadze od 52 kg i więcej:
• Pięć kropli MMS (chloryn sodu 22,4%) i dwadzieścia pięć kropli
aktywatora (10% kwas cytrynowy)

zalecenia
dotyczące
dozowania
preparatu dla
większych
zwierząt

Jeśli zwierzę dobrze toleruje preparat, można zwiększać
jego dawkowanie do maksymalnie piętnastu kropli dwa razy
dziennie lub w przypadkach ciężkich chorób do czterech kropel podawanych co godzinę przez osiem godzin dziennie.
W przypadku pojawienia się u zwierzęcia biegunki czy innych symptomów świadczących o braku tolerancji preparatu,
należy zrobić przerwę w podawaniu substancji do czasu ustąpienia wszystkich niepożądanych reakcji, a następnie należy
podawanie preparatu rozpocząć od początku, zaczynając od
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dawki zredukowanej: najlepiej o jedną-trzy krople mniejszej
od ostatniej dawki, którą zwierzę znosiło dobrze. Taką dawkę
można podawać przez dłuższy czas. Dotyczy to zarówno zwierząt, jak i oczywiście ludzi.
wskazówki

Jeszcze kilka wskazówek pochodzących z zebranych przez nas
doświadczeń i informacji
• W przypadku koni: proszę podawać MMS w otrębach pszennych! W owsie go wyczują i nie zjedzą.
• W przypadku psów: rozsmarować preparat na kromce chleba
i przykryć plastrem kiełbasy.
• W przypadku pszczół: na 10 kg pokarmu dla pszczół dodać
osiemnaście kropli aktywowanego MMS.
• W przypadku cieląt: dwadzieścia kropli aktywowanego MMS
na litr mleka podawanego do picia. Uwaga! Jeśli krople MMS
z powodu techniki połykania lub wieku zwierzęcia wylądują
zamiast w żołądku mlecznym w żołądku fermentującym, zdaniem Andreasa Kalcera, zwierzę dostanie biegunki i preparat
trzeba będzie wtedy natychmiast odstawić.
• W przypadku gołębi: sześć kropli MMS na litr wody podawanej
bezpośrednio do picia, proces przystosowywania trwa około
14 dni.

MMS spray stosowany u zwierząt w przypadku pojawienia
się chorób oczu lub uszu

Należy aktywować cztery krople MMS, najlepiej w zredukowanej ilości kwasu. Po czasie potrzebnym na aktywację należy
dolać 100 ml wody do mieszanki i całość przelać do buteleczki
ze sprayem. W ten sposób uzyskamy roztwór do spryskiwania
oczu lub uszu. Stosujmy go w zależności od potrzeb.
W przypadku silnych lub ciężkich infekcji należy do roztworu (50 ml) dodać o połowę mniejszą ilość wody, dzięki temu
zyskamy dwa razy silniejszą moc działania.
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15.
Witamina C i inne
antyoksydanty
Ludzki organizm wykorzystuje antyoksydanty do wychwytywania wolnych rodników, do redukcji substancji, które działają utleniająco (oksydacyjnie), do związania jonów metali
i wielu jeszcze innych spraw. Witamina C na przykład zapobiega, dzięki swojej obecności w żołądku, wytwarzaniu się
z azotynów i wtórnych aminów nitrozoaminy* wywołującej
raka.
MMS nie powinno przyjmować się z dużą ilością witaminy C
lub innych silnie działających antyoksydantów.
Sens takiej uwagi jest pewnie jasny. Jeśli ditlenek chloru
dzięki procesowi oksydacji uwalnia organizm z zarazków i trucizn, obecność innych antyoksydantów tylko temu przeszkadza. Jak już sama nazwa wskazuje, działają one antyutleniająco, to znaczy znoszą one poziom działania oksydacji: ditlenek
chloru posiada zdolność do odrywania z zarazków elektronów,
antyoksydanty elektrony dodają, jeśli te procesy zachodzą po
sobie, ich działanie się neutralizuje. Żaden z procesów nie służy już wtedy organizmowi.
Zasadniczo zarówno MMS, jak i antyoksydanty dobrze służą organizmowi, ale nie wtedy, gdy oba procesy zachodzą jednocześnie. Działanie pozytywne antyoksydantów lub ich przeszkadzanie w różnych procesach jest tu oczywiście zależne od

antyoksydanty
znoszą
działanie MMS

Źródło: patrz UGB: Witamin C – Viel hilft viel? (1)
(http://ugb.de/e_n_1_140758_n_n_n_n_n_n_n.html)

*
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witaminy
należy
przyjmować
w odpowiednich
odstępach
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ich ilości. Jim Humble zaleca nawet stosowanie soku jabłkowego lub innego owocowego (z wyjątkiem soku pomarańczowego) jako dodatku poprawiającego smak mieszanki MMS.
W soku jabłkowym jest oczywiście zawarta witamina C, jednak jej ilość nie wystarczy do zablokowania działania MMS.
Jeśli natomiast dodalibyśmy sok pomarańczowy, albo wypili
sztuczną witaminę C, jej ilość byłaby zbyt duża i zneutralizowałaby ona działania MMS częściowo lub całkowicie. Dotyczy
to także wszelkich suplementów diety z antyoksydantami,
zwłaszcza witaminy C w tabletkach. Tych absolutnie nie należy przyjmować w ciągu dwóch godzin przed lub po przyjęciu
MMS, a najlepiej zachować czterogodzinny odstęp. Na dłuższą
metę warto oczywiście przyjmować witaminę C lub inne antyoksydanty. Jeśli MMS przyjmujemy raz dziennie, na przykład
wieczorem, wtedy rano i w południe spokojnie możemy przyjmować pożywienie bogate w witaminy lub suplementy diety
z dużą zawartością antyoksydantów i nie będzie to miało złego
wpływu na działanie MMS w naszym organizmie. Dokładnie
tak samo można rano przyjmować MMS, a w południe i wieczorem witaminy.
Większość ludzi zjada warzywa i owoce, do których należą
też sałatki, do godziny 17. Kapusta spożywana wieczorami nie
jest przez większość z nas prawidłowo trawiona i często wywołuje wzdęcia. Jeśli jednak tolerujemy zjadanie kapusty wieczorem, możemy oczywiście tak robić. Jeśli z powodu takiej czy
innej choroby przyjmujemy MMS osiem razy dziennie, od rana,
co godzinę w małych ilościach, możemy przyjąć witaminy 2-4
godziny po ostatniej dawce MMS. Alternatywnie można też po
kilku tygodniach stosowania MMS zrobić sobie parę dni przerwy, albo w ramach takiej przerwy przyjmować preparat tylko
raz dziennie wieczorem, w ciągu dnia natomiast przyjmować
duże dawki witamin. Musimy uważać tylko na to, by nie przeciążać organizmu. Praca oksydacyjna jest dla niego trudna
i wymagająca, dlatego też warto robić przerwy. Wszystko zależy
od naszego samopoczucia. Jeśli obserwujesz siebie, sam stwier-
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dzisz, co i w jakich ilościach ci służy. Także w przypadku przyjmowania antyoksydantów należy ustalić odpowiednią dawkę,
zbyt duża ich ilość jest tak samo szkodliwa, jak zbyt mała.
Jeśli wykorzystujemy antyoksydanty pochodzące z natury,
raczej niemożliwe jest ich przedawkowanie. Antyoksydanty
zawarte w suplementach diety mają większe stężenie, należy więc uważać, aby ich nie przedawkować. W pojedynczych
przypadkach przy większym zapotrzebowaniu na antyoksydanty warto zwiększyć ich ilość w pożywieniu. Takie zwiększone
zapotrzebowanie pojawia się przy długich chronicznych stanach chorobowych. Jeśli z tego właśnie powodu potrzebujemy
zwiększenia wartości pożywienia o antyoksydanty, mamy kilka
możliwości:
• należy zjadać pomiędzy 6.00 a 9.00 rano śniadanie bogate
w witaminy z dużą ilością owoców i dodatków spożywczych
(najlepiej pochodzenia naturalnego),
• w granicach godziny 10.00-11.00 zjeść owoce jako
przekąskę,
• pomiędzy 12.00 a 13.00 zjeść bogaty w witaminy obiad
z dużą ilością warzyw,
• pomiędzy 15.00 a 18.00 przeprowadzić cogodzinne przyjmowanie MMS według terapii standardowej,
• o godzinie 18.00 zjeść kolację.
Także wtedy, gdy antyoksydanty dostarczane są naszemu organizmowi jako uzupełnienie pożywienia, warto odżywiać się
produktami o bogatej zawartości witamin.
Odżywianie się w sposób naturalny jest bardzo korzystne, niestety, my ludzie nie jesteśmy do końca przekonani co
do tego, że znamy już wszystkie składniki i substancje, które
zawiera jakikolwiek naturalny produkt spożywczy. Być może
istnieją jeszcze takie, które do tej pory nie zostały odkryte.
Jeśli w takiej sytuacji przyjmujemy preparat witaminowy,
powodujemy braki tego, co do tej pory nieznane. W całym
bogactwie substancji wydzielonych już przez naukowców,
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pozostańmy
przy naturalnych
produktach
spożywczych

naturalne
pochodzenie
witaminy C

możliwe jest istnienie takich, o których istnieniu jeszcze nie
wiemy. Przyjmujemy całość tylko zdrowo się odżywiając,
w ten sposób wszystkie składniki i substancje mogą ze sobą
odpowiednio współdziałać. Ponieważ nie wiemy, czy znamy
już je wszystkie, czy może jednak coś nam umknęło, jeśli
odżywiamy się produktami sztucznymi, powinniśmy zawsze
stosować i przyjmować antyoksydanty z naturalnych źródeł.
Może też być i tak, że składniki i substancje wydzielone nie
są dobrze tolerowane i wchłaniane przez organizm w formie
oddzielonej od całości, a do ich prawidłowego działania będziemy potrzebować innych, nie wiadomo jakich.
To natura dostarcza nam wszystkiego w takich ilościach, jakich potrzebujemy. Z tego powodu radzę pokrywać swoje zapotrzebowanie na antyoksydanty, konsumując odpowiednie naturalne artykuły spożywcze.
Duże ilości witaminy C zawierają owoce cytrusowe, kiwi, jagody euterpii, mialpigii, rokitnika, porzeczki, dzikiej róży,
szpinak, papryka i ziemniaki. Dużą zawartość witaminy E posiadają orzechy i pestki słonecznika, tokotrienole, które należą do rodziny witaminy E znajdują się przede wszystkim
w czerwonym oleju palmowym i w innych różnych gatunkach olejów. Oleje te należy wytwarzać w sposób delikatny,
w przypadku wystawienia ich na zbyt wysokie temperatury,
możemy utracić bezpowrotnie większość witamin, dotyczy
to także owoców i warzyw. Spora ilość antyoksydantów
znajduje się w czosnku, winie, herbacie i kawie.

Także używki odgrywają w naszym życiu pewną rolę.
Wszystko zależy jednak od ilości, w jakiej z nich korzystamy.
W przypadku ich nadmiernej konsumpcji nie pomagamy sobie. Ilość używek, jaką możemy przyjąć, to sprawa bardzo indywidualna i może podlegać jeszcze wahaniom w zależności od
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naszego biorytmu czy wieku. Nie istnieje tu dawka właściwa
czy niewłaściwa.
Wszędzie, w każdej sytuacji musimy zdecydować zawsze
sami, co jest dla nas dobre i w jakiej ilości. Wymienione artykuły spożywcze i używki nie zamykają listy. Służą tylko ogólnej
orientacji.
Do tego jeszcze musimy wiedzieć, że nasz organizm sam
produkuje antyoksydanty: białka proste takie jak transferryna,
albumina, ceruloplazmina, hemopeksyna i haptoglobina oraz
enzymy takie jak dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza glutationowa, katalaza i inne.
Ludzki organizm posiada bardzo inteligentny system, który pozwala mu, w razie potrzeby, samodzielnie wyprodukować
zwiększone ilości antyoksydantów. Tak naprawdę wszystko
jest w nim doskonale uregulowane, pozwólmy tylko działać
naturze.
Jeśli nasz organizm wypadnie z takiej naturalnej równowagi i zachorujemy, warto wspierać oksydacją i antyoksydantami, i dać mu do dyspozycji naturalne antyoksydanty, organizm
potrzebuje obydwu tych procesów, ale nie jednocześnie, tylko
w odpowiednich przerwach po sobie. Przecież nie możemy jednocześnie biegać i spać.

Dr Antje Oswald, lekarz medycyny ogólnej,
a także specjalistka w zakresie homeopatii i psychoterapii. Cechuje się holistycznym podejściem
do człowieka, a jej metody lecznicze są oparte
na tradycyjnej medycynie Wschodu i Zachodu.
Najważniejsze dla niej jest wspieranie pacjentów
tak, aby odkryli oni swój potencjał i zmobilizowali
tkwiące w nich siły uzdrawiania w jak najbardziej
naturalny sposób.

MMS (Miracle Mineral Supplement, chloryn sodu) to mineralna substancja, która posiada właściwości przeciwbakteryjne i zdolność
zwalczania wielu chorób. W dużym stopniu wpływa na regenerację
systemu immunologicznego. Nie jest on ukierunkowany na leczenie
konkretnych schorzeń lecz wzmacnia organizm tak, aby samodzielnie
zdołał je pokonać. W Afryce środek ten uratował około 75 000 osób
chorych na malarię, której objawy ustępowały w ciągu doby. Potwierdzono również jego uzdrawiające właściwości m.in. w przypadkach:
• nowotworów
• alergii
• żółtaczki typu A, B i C
• boreliozy
• każdego rodzaju grypy
• egzemy
• cukrzycy
• chorób serca
• gruźlicy
• wrzodów żołądka
MMS – skuteczny środek w leczeniu wielu chorób.
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