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Бележки на редактора, октомври 2009
Публикувана за първи път през 2006 г., тази книга се нарежда измежду най-четените
книги по света. Свалена е над 3 милиона пъти през хиляди уеб страници. Над 4,000
собственици на уеб страници са „приятели на MMS” и те предоставят безплатно копия
на желаещите. При това оригиналните условия за авторско право се запазват.
От юни 2009 г. Джим Хъмбъл се превърна в постоянен пътник и неговото дело
продължава в Африка и в други страни, както е оповестено в неговия осъвременен уебсайт http://JimHumbleFoundation.org. Линковете в оригиналната книга постепенно
остаряха или не действат. Следователно в края на книгата има таблица с посочени
Интернет източници – последни образователни материали, написани предимно от
Джим след юни 2009 г.
Те биват осъвременявани често и са изброени в края на книгата. Световната грипна
пандемия, обявена от Световната здравна организация, причини закриването на
множество здравни уеб-сайтове в САЩ. Това е резултат на откритата подкрепа, която
Конгресът на САЩ оказва спрямо арести и глоби на лица и организации, които
защитават алтернативни методи за лечение от грип и инфлуенца, различни от
препоръчаните от Световната здравна организация.
Ваксинации и тамифлу или други одобрени антибиотици биват обявявани за
единствените легални средства за намаляване на грипните симптоми. По времето на
написване на тази книга, повечето уеб страници в страни извън САЩ все още
предлагат информация за MMS, както е посочено в края на първа част.
Разглеждана като класически труд, тази книга излага автентичната история на това как
ClO2 (хлор диоксидът) се изяви като най-ефикасният и мощен бактерициден агент на
планетата. Джим обяснява как активираният MMS не може да навреди на нормалните
живи телесни клетки. Неговият принос е в това, че той откри най-добрия начин за
пакетиране на MMS като безопасен и достъпен продукт и го изпита в продължение на
пет години, за да докаже надеждни резултати. Неговото откритие сега се използва
ежедневно от над милион души по целия свят, както и от кучета, котки, коне и други
животни. И всичко това след 2006 г., когато бе въведен MMS заедно с тази книга.
Търсачките в Интернет осигуряват твърде ефективно информация за фирмите,
доставящи MMS. Дезинформацията в Интернет гласи, че MMS (и ClO2, който той
генерира) е също като хлора и следователно е опасен. Това не е вярно. Хлор диоксидът
е добре известен в промишлеността от 70 години. Той е даже одобрена хранителна
добавка при пакетирането на храни, защото унищожава салмонела, ecoli и всички
известни бацили, след което изчезва, като се превръща в молекули вода.
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MMS е разработен и изпробван от Джим между 2000 г. и 2006 г. с участието на 75,000
доброволци в пет различни страни. Това е историята на тези години и на събитията,
довели до стандартизацията на настоящия MMS продукт.
След издаването на тази книга са разработени нови протоколи и методи за приложение
на MMS. Най-новите открития и иновации са описани в линковете в края на книгата.
Не обръщайте внимание на линковете в текста, те са остарели.

Бележка на българския преводач
Получихме съгласието на автора Джим Хъмбъл за издаването и продаването на книгата
на български език при определени финансови условия. По редица съображения,
решихме първо да отпечатаме и разпространим ограничен брой екземпляри безплатно и
след това евентуално да пристъпим към официално търговско издание. Настоящият
екземпляр се разпространява безплатно, но не подлежи на допълнително
препечатване и разпространение с търговска цел. Считаме, че всички, които
извлекат полза за своето здраве и за здравето на близките си от написаното в тази
книга, следва да се съобразят с това условие, най-малко от уважение към изключително
благородното дело и саможертва на Джим Хъмбъл. Благодарните, извлекли полза и
евентуално спасили живота си, следвайки препоръките на автора, могат да направят
дарение към него, за което има указания в сайтовете му в Интернет.
От превода отсъстват глави №№ 17 и 18. Преценяваме, че читателите, които се
интересуват от MMS с цел лечение не се нуждаят от тях. Към м. октомври 2010 г. те
могат да закупят лесно и сравнително евтино MMS чрез интернет, в т.ч. на адрес
http://www.mmseurope.info Тези, които се интересуват от MMS с търговска цел, могат
да закупят пълната втора част на книгата чрез сайтовете на Джим Хъмбъл.
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За тази книга
Надявам се не мислите, че това е книга, описваща поредната интересна хранителна
добавка, която помага на хората след няколкомесечно приемане. Не е това. Тази книга
представя Чудотворния минерален разтвор (MMS), който действа само за няколко часа.
В света днес най-масовият убиец на човечеството е маларията – една болест, която бива
обикновено ликвидирана от този разтвор само за 4 часа. Това бе доказано с клинични
тестове в Малави, страна в Източна Африка. При тези тестове няма случай, при който
MMS да не е унищожил паразита на маларията в заразен човек. Повече от 75,000 души
са приели Чудотворния минерален разтвор и сега са отново на работа и живеят
продуктивно.
След приемането на Чудотворния минерален разтвор, болните от спин биват
излекувани за няколко седмици, а други болести и болестни състояния просто изчезват.
Ако пациентите в болниците по света биваха лекувани с този Чудотворен минерален
разтвор, над 50% от тях щяха да си бъдат обратно в къщи до седмица.
В продължение на повече от 100 години клиниките и болниците използват активните
съставки на този разтвор, за да стерилизират болничните подове, маси, инструменти и
други предмети. Сега същият този мощен убиец на бактерии може да бъде впрегнат от
имунната система за безопасното изтребване на патогени в човешкото тяло. Колкото и
удивително да изглежда, когато (разтворът) е използван правилно, имунната система
може да използва този убиец, за да атакува само тези паразити, бактерии и вируси,
които са вредни за човешкото тяло. Той не засяга полезните бактерии в тялото или
други здрави клетки.
В тази книга съм се опитал, според възможностите си, да се придържам към фактите за
това какво точно се случи, свързано с Чудотворния минерален разтвор. Тази книга е
историята на откритието и разработването на най-удивителния усилвател на имунната
система, открит до момента. Това се оказва най-великото решение на известните
болести на човечеството; това не е лекарство. Вярвам, че ако проследите усилията ми
да изложа данните, представени в тази книга, и да я направя достояние на публиката,
историята ще ви се види правдива и ще ви убеди да опитате сами. С тази цел съм дал
пълни подробности как да направите разтвора в своята кухня и как да закупите
повечето от съставките. Напълно е възможно някой ден да използвате този разтвор, за
да спасите нечий живот, може би и вашия собствен.
Тъй като Чудотворният минерален разтвор действа като компресор на имунната
система, той не е предназначен за лекуване на никоя конкретна болест, а по-скоро за
подсилване на имунната система до момента на преодоляване на много болести, често
за по-малко от 24 часа.
Целта ми при написването на тази книга е свързана с това, че информацията е
прекалено важна, за да бъде позволено на един човек, група, или даже няколко групи,
да я контролират. Това е информация, предназначена за света. След пет години
очакване една група да направи много по този въпрос, накрая си дадох сметка, че
информацията трябва просто да бъде разпространена до колкото може повече хора, за
да не остане някой, който не е информиран за тази животоспасяваща информация.
Редовно се случва така, че голямо количество важна медицинска информация се държи
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в тайна от хората, а тя може да спаси животи. Моето намерение с тази книга е да не
позволя това да се случи.
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Предговор
Този предговор бе написан от д-р Хектор Франциско Ромеро Г., хуманитарен лекар в
щата Сонора, Мексико, където той притежава много успешна клиника, в която
лекува рак и много други болести, считани за нелечими. Той използва Чудотворния
минерален разтвор, за който се говори в тази книга, и други не инвазивни лечения. Той
е добре известен в Сонора за работата си с мексиканските индианци. Д-р Ромеро ме
представя за много по-велик, отколкото съм, но как бих могъл да откажа неговия
предговор.
Д-р Ромеро пише:
Един скъп, добър стар мой приятел, уважаван философ, учител и стимул за доблестни
хора в този пустинен щат Сонора, Мексико, обичаше да казва: „Хората, които живеят в
„Университета на живота”, ще оставят своите стъпки на този свят”. Не всеки изписва
„една книга” със свои идеи. Това стори моят приятел Джим Хъмбъл. Това е личност,
която предизвиква, един човек на света, един загрижен човек, който се е борил цял
живот, за да остави следи със своя принос в изследванията в полза на човечеството.
Той е изминал хиляди и хиляди километри, както показват изследванията му в тази
книга, преживявайки зараза от малария – болест, изложила живота му на риск – и
демонстрирайки на медицинската наука, че е възможно тя (маларията) да бъде
преодоляна с алтернативно лечение. Това ще подобри качеството на живота на болните
от ендемичните зони, както казва Джим, в областите на Африка, Азия и Южна
Америка. В тези места има висока смъртност, причинена от малария и други вирусни
инфекции, като HIV и както показва статистиката, много по-висока от други части на
света.
Неговият продукт бе изследван и признат от здравните власти в една африканска
страна. С MMS той им предлага надежда и качество на живот, особено за тези, които са
застрашени от тези разрушителни болести. Нашият опит с ММS в Мексико, в щата
Сонора, включва лечение на случаи на заразни фебрилни инфекции, възпалителни
дегенеративни тумори, рак на простатата и други злокачествени тумори с положителни
и обещаващи резултати.
За всички тях аз се моля на Бога той да има високата интелигентност, която да му
позволи да помага на тези градове по света, които нямат надежда и са забравени,
особено децата, които заслужават вниманието ни, в името на живота и по-доброто
бъдеще.
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Статутът на MMS към март, 2009
Освен 2,000-те души, които съм лекувал в Африка, и хората, които съм лекувал в САЩ
и Мексико, аз съм лекувал пряко повече от 5,000 души и съм инспектирал лично
лечението им. Отговорил съм на повече от 10,000 и-мейла. С това нямам никакво
намерение да се хваля, а само да изложа фактите. Видял съм повече хора да се
излекуват от неизличими болести от всеки друг жив човек. Само в САЩ повече от 1
милион души са опитали MMS.
Повече от 50 души са произвели MMS при домашни условия. И повече от 350,000
бутилки от MMS са продадени в САЩ. MMS се произвежда в повечето европейски
страни, както и в Южна Африка, Австралия и Мексико. Изчислено е, че по света
месечно се продават 20,000 бутилки MMS. В почти всички случаи цената е била
задържана до 20 USD или равностойността й. Всяка бутилка съдържа 460 дози, от по 6
капки всяка. Това означава, че всяка доза струва по-малко от половин цент.
Болшинството хора по света могат да си го позволят.
Продал съм над 50,000 копия от английския вариант на книгата си „Чудодейната
минерална добавка на 21-ви век”. Тя е преведена на немски, полски, испански,
хърватски, френски и чешки. Всички тези версии се продават в момента, а японският
превод ще бъде на пазара преди отпечатването на това издание. Австралийското и
канадското правителства са забранили продажбата на MMS; това обаче не е намалило
продажбите. Просто ги е направило нелегални. Това коства пари на правителството,
защото хората не плащат повече данъци за производството и продажбата на MMS. В
тези случаи забраната е наложена на най-ниско равнище от правителствени чиновници,
които настояват, че изпълняват задълженията си.
В САЩ всички произвеждащи MMS са променили етикета на опаковката да гласи, че
MMS е предназначен за пречистване на вода (което той прави много добре).
Химикалът, използван в MMS, който ще бъде описан по-нататък в книгата, е бил
използван за пречистване на вода повече от 70 години. Той е под контрола на
Агенцията за опазване на околната среда (ЕРА), а не на Федералната агенция за
лекарствата (FDA). Повечето етикети на бутилките с MMS продавани по света са били
променени, за да обозначат това предназначение. Независимо от това, MMS унищожава
всякакъв вид патогени (болестотворни организми) – както е правил това винаги.
Голямо нещастие е, че правителствата по света започват да принуждават гражданите си
да пристъпват към нелегални действия, за да купуват нещата, които ще запазят
здравето им. Повечето правителства са започнали да правят това в една или друга
степен.
В момента, ако искате да закупите MMS за собственото си здраве, трябва да отидете в
Интернет и да откриете някой, който продава MMS за пречистване на вода. Сега той се
нарича „Чудотворен минерален разтвор”. Запомнете последната дума – „разтвор”.
Това бе „добавка”, но MMS вече не може да бъде продаван като добавка. Той е разтвор
за пречистване на вода. Наименованието на тази книга е променено, за да отрази тази
промяна.
Научавайки повече за значението на MMS, за тяхното здраве и за това как той може да
спаси живота им, хората ще започнат да изискват от правителството (си) да престане да
произвежда закони, които спират усилията на хората да се грижат за своето здраве.
Това ще промени начина на избиране на конгресмени и сенатори. Спомнете си това
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следващия път, когато има избори, защото по това време кандидатите ще заявяват дали
искат да помогнат на американците да упражняват правото на контрол върху здравето
си.
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ЧАСТ 1

Чудотворният минерален разтвор на 21-ви век
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Глава 1
Откритието
Телефонът звънеше в другия край на къщата. Това бе една дълга, тясна къща и
трябваше да се заобикалят мебели и да се премине през един коридор. Но въпреки
препятствията, аз успях. Обаждаше се Бил Дениколо, стар приятел от Чикаго.
Разговаряхме и той попита: „Джим, бива ли те в добиване на злато?” Никога не съм бил
прекалено скромен и му казах истината – моята истина: „Да”, казах му, „аз съм
измежду най-добрите, ако ли не и най-добрият”. Това бе достатъчно за него. Той бе
приятел, и тъй като бе вече запознат с работата ми в минното дело, ми повярва.
Той продължи: „Работя с група, която иска да добива злато в джунглата на Южна
Америка. Нуждаем се от помощта ти и плащаме според текущата тарифа. В допълнение
получаваш част от печалбата.” Това беше. Съгласих се да тръгна след около месец.
Бил изпрати договора в къщата ми в Лас Вегас, Невада, където живеех като пенсионер
златотърсач. Договорът бе твърде щедър. Щях да получавам прилична заплата и да
притежавам 20% от операцията, в случай че откриех злато в джунглата. Подписах
копие от договора, изпратих го и в замяна получих самолетен билет. По това време бях
на 64 години, но във върховна форма. Нямах проблеми да се оправя в джунглата.
Те бяха готови да използват моята технология за добиване на злато, но това изискваше
да превозя оборудването си. Подготовката ми отне цял месец. Най-важното нещо, което
взех със себе си, свързано с тази история, бяха няколко бутилки стабилизиран
кислород. (Моля, не си мислете, че стабилизираният кислород е чудотворният разтвор,
за който пиша).
В джунглата е опасно да се пие вода. Докато в Северна Америка обикновено е
безопасно да се пие вода от бързо течащите потоци, в джунглата скоростта на течащата
вода няма значение; водата не е безопасна за пиене. Всъщност почти винаги е сигурно,
че присъстват една или повече опасни болести. Въпреки това познание, веднъж пих от
бързо течащ поток в джунглата и заболях от коремен тиф.
По-късно много хора ми споменаха, че кислородът, който присъства в стабилизирания
кислороден разтвор, пречиства водата, като убива всички болестотворни организми,
особено в престояла от предишния ден вода. За да проверя това, третирах малко
отпадна вода със стабилизиран кислород и изпратих пробата за лабораторен анализ.
Резултатите показаха, че всички патогени са били унищожени. Така бях относително
сигурен, че мога да пречиствам питейната си вода в джунглата със стабилизиран
кислород.
До момента, в който започнах да опаковам багажа си за пътуването, бях в
действителност работил известно време със стабилизиран кислород и един приятел,
който живееше извън Лас Вегас, го използваше доста, за да лекува животните си. Той
го даваше на пилетата си в питейната им вода и го използваше за кучетата си. Той даже
го инжектира във вената на едно от заболелите си кучета. Кучето бе излекувано за
няколко часа.
Джунглата, за която се бяхме запътили, се намира в Гвиана. Няколко години преди това
името на страната бе променено от Британска Гвиана просто на Гвиана. Може да сте я
запомнили от историята на Джим Джоунс и неговата секта. В един момент цялата секта
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извърши самоубийство (всъщност само няколко се самоубиха, след като убиха децата и
много от останалите възрастни с цианид).
В крайна сметка пристигнах в Гвиана в един нормален дъждовен ден в средата на 1996.
Бях посрещнат от няколко местни, също членове на добивната група. Те ме преведоха
през опашките на летището, без да чакам. Пропътувахме с кола около 30 мили до
Джорджтаун, най-големият град и столица на Гвиана. Бях отведен в една местна къща,
където щях да престоя до отпътуването във вътрешността и където щяхме да добиваме
злато в най-голямата тропическа гора и джунгла на Гвиана. В къщата срещнах Майк,
един местен, който притежаваше правата на голяма част от джунглата и който също
така бе един от съдружниците.
Джоел Кейн, който живее в източната част на САЩ, бе също един от съдружниците
споменат в договора, който подписах. Той трябваше да пристигне до две седмици,
преди да потеглим за джунглата. Имаше още един съдружник, който също трябваше да
пристигне скоро, но след като потеглехме за джунглата. Името му бе Бета и той бе
роднина на високопоставен правителствен служител. Името на служителя бе Мозес
Нагамоту и той бе първият министър след министър-председателя. (Истинското име на
Бета бе Саткумар Немрадж, но той предпочиташе името Бета).
Бета не присъстваше, но защото той бе наш съдружник, аз бях поканен в къщата на
първия министър (Мозес Нагамоту) на вечеря на втория ден от пристигането си. Докато
бях в къщата му, първият министър се оплака от проблем в гърба, който почти го
лишаваше от възможност да изпълнява задълженията си в правителството. Обясних му,
че понякога намествам вратовете на хора и че може би ще мога да му помогна. И така,
след вечерята той ми позволи да наместя врата му – нещо, което направих много
деликатно, като внимавах да не го заболи. За минути болката в гърба му започна да
намалява. Ние всички бяхме изумени и скоро след това той се разхождаше свободно из
къщата.
На следващия ден един от прислугата ме извика и попита дали бих наместил врата на
дъщерята на Мозес, която също страдаше от болки в гърба. Името й бе Анжела. Мозес
имаше и друга дъщеря на име Адила, но тя нямаше проблем. Може да изглежда
удивително, но Анжела скоро проходи свободно и проблемът с гърба й изглеждаше
изчезнал. Не винаги получавам такива поразителни резултати, но понякога това се
случва. Бях много радостен, че бях отделил от времето си, за да се науча да намествам
вратове. Да направиш от такъв влиятелен човек като Мозес Нагамоту приятел, бе
важно. За момента не си давах сметка колко важно е това, но то, без съмнение, ми
помогна да отърва затвора по-късно.
За протокола и за нуждите на бъдещите изследователи споменавам, че министърпредседател бе Сам Хиндс. Джим Пунуасе бе министър на минното дело. Ние често го
посещавахме, в това число от време навреме и в дома му. Правителството имаше
лаборатория за злато, в която докарваха злато от местните мини. Проблемът бе, че
всичкото злато, което пристигаше там, бе напълно покрито с живак. Слагаха златото
под един похлупак и използваха огнена струя за изгаряне на живака, преди да претеглят
златото. Както знае всеки, живачните изпарения са изключително опасни. Тези
изпарения отиваха нагоре във въздуха в правителствения двор и се разнасяха из целия
правителствен комплекс. Много хора се бяха оплаквали от тази практика и за това
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стана дума, докато ми показваха съоръженията си за преработка на злато. Предложих
да им разработя прост пречиствател на изпаренията и те се съгласиха.
Те разполагаха с много малко пари за такива усъвършенствания и така аз проектирах
пречиствателя с помощта на два 200 литрови варела. Случи се така, че разполагах с
няколко хиляди пингпонгови топки в един склад в Лас Вегас. Организирах
превозването им до Гвиана за нуждите на пречиствателя. Когато те пристигнаха, аз бях
вече в джунглата, но те просто изсипаха пингпонговите топки в предназначения за тях
варел, включиха устройството за разпръскване на вода и всичко работеше, когато се
завърнах. Свърших работата.
За късмет, покрай пречиствателя за живак и помощта на първия министър и дъщеря му,
установих добри връзки с няколко чиновника от министерството. Имах приятел, който
искаше да се премести от Русия в Гвиана, и аз споменах това на министъра по минно
дело. След два дни получих обаждане от министъра по имиграцията, който ми каза, че
мога да се обадя на приятеля си и да му кажа да отиде в консулството на Гвиана в
Москва. Той каза, че документите на приятеля ми го очакват там, за да му позволят да
имигрира в Гвиана. Та, както виждате, можех да оказвам малко влияние. Споменавам
това, само за да илюстрирам своя късмет.
На първата си експедиция в джунглата щяхме да вземем осем мъже за пренасяне на
провизиите и уреждане на лагерите по пътя. Работниците ни се наричаха дрогери. Тези
хора бяха наети от Майк и те пристигнаха в къщата около седмица предварително, за да
започнат да събират провизиите и оборудването. Един от тях бе бригадир, а останалите,
разбира се, работници.
Най-накрая бе време експедицията ни да започне, а нито Джоел, нито Бета бяха
пристигнали. Но ние не можехме да чакаме. Мъжете струваха по 6 американски долара
на ден, но присъствието им все пак струваше пари и ние искахме да започнем работа. И
така, окончателният екип се състоеше от мен, собственика на земята, Майк, и осем
дрогери.
Пътуването до вътрешността отне около два дни. Първо пътувахме с кола около час
между Джорджтаун и град Парика на брега на река Мазаруни Куюни. Натоварихме
багажа на голям камион и четири таксита и пристигнахме в Парика около 9 часа
сутринта. След това натоварихме багажа на няколко големи моторници. На това място
реката е широка повече от 9 километра. Ако искате да проследите сами тази част от
историята, ще откриете, че следващият преход ни отне около 4 часа за това, което може
да се нарече висока скорост по тази река.
Накрая пристигнахме на следващата си дестинация, град Бартика, който считат за
входна врата към вътрешността на Гвиана. Там закупихме хранителни припаси от
няколко магазина, конструирани като складове, които снабдяват предимно екскурзии
във вътрешността. Нашият снабдител не закупи почти нищо друго освен боб и ориз.
Обикновено при такива пътувания купуват само ориз, но заради мене добавиха и
няколко торби боб (При други пътувания успях да ги накарам да закупят различни
бакалски стоки).
Тогава натоварихме всичките си провизии в няколко лодки и пресякохме реката до
едно пристанище на отсрещната страна, на около миля, където прехвърлихме всичко в
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два много големи камиона. Колелата на камионите бяха повече от 1.8 м в диаметър за
каране в джунглата по пътища предимно от кал. Даже и с тези големи колела,
камионите не можеха да се отклоняват от пътищата. Провизиите бяха привързани
здраво и повечето от мъжете предпочитаха да ходят по по-кратък път до следващата
спирка в джунглата. Скоро научих защо те предпочитаха да вървят. Пътят бе толкова
лош и камионите подскачаха толкова зле, че трябваше да внимаваш непрекъснато, за да
не изпаднеш. Нямаше възможност за сън по време на 5-часовото пътуване до
последната спирка на последния речен ръкав.
Пристигнахме по тъмно, тъй като в джунглата при екватора винаги се стъмва в 18:00 и
съмва в 06:00. Тази нощ спахме, където можахме. Аз спах върху пейка до един малък
магазин. На следващата сутрин натоварихме багажа на лодки и продължихме по речния
ръкав Куюни. Лодките в тази река са обикновено натоварени до хрилете, както се казва.
Бордовете им стърчаха по малко от 10 см над водата. Не бе необходима много голяма
вълна, за да прехвърли водата бордовете на така натоварените лодки и да ги изпрати на
дъното. В тези реки обаче рядко има големи вълни, тъй като в джунглата няма никога
бури. Вали ужасно силно, но с много малко вятър и така просто не възникват бури.
Всъщност в тази част на света няма природни бедствия, т.е. няма бури, урагани, горски
пожари и земетресения.
Плавахме нагоре по реката около 4 часа и пристигнахме на крайния изходен пункт.
След като разтоварихме лодките и те се изтеглиха, мъжете започнаха да се товарят с
багаж. Дрогерите носеха товара на гърбовете си, но тежестта падаше върху главите.
Една лента минаваше през главата на всеки и обхващаше товара на гърба. Те твърдяха,
че това е най-малко уморителният начин на пренасяне. Така товарът на всеки през
джунглата бе около 36 кг.
Вече бе около 10:30 сутринта и трябваше да преминем от другата страна на една
планина в джунглата. Ние я наричахме планина, но тук не считат хълмовете за
планини, ако не са високи поне 300 метра. Този хълм бе само 298 метра висок, но
докато стигнахме на върха, бяхме сигурни, че това е планина.
Планината бе напълно покрита с растителност на джунглата. В тази област, където
влажността е 100% и понякога даже 110%, няма значение дали вали, или не. Човек
много бързо е напълно мокър, тъй като потта не може да се изпарява. Всички дрехи
стават напълно мокри. Кожените ботуши бързо се напълват с вода – от дъжда или от
потта. Гледайки какво носят местните, аз имах само гуменки. Ботушите пазят от змии,
но много бързо стават безполезни поради потта. Реших само да бъда много внимателен
за змии.
Някои от мъжете трябваше да изкачат няколко пъти планината, за да пренесат всичките
ни провизии. Отне ни почти цели два дни, за да стигнем до лагера си. Това ви дава
представа колко навътре в джунглата бяхме. Няколко дни по-късно, когато двама от
мъжете заболяха от малария, се разтревожихме много. Бяха ни уверили, че в тази част
на джунглата няма малария и не бяхме предвидили лекарства срещу малария. Веднага
изпратих двама мъже на бегом до най-близкия лагер на миньори с надеждата там да
има лекарства против малария. Това щеше да отнеме поне два дни и ако там нямаше
лекарства, мъжете щяха да се върнат най-малко след 6 дни. Това бе най-доброто, което
можехме да направим.
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Бихме могли да извикаме хеликоптер, но нямахме радиостанция. Радиостанциите не
работят в джунглата освен на много малки разстояния. Имайки предвид всичко, което
знаех за стабилизирания кислород, и как той убива патогените във водата, струваше ми
се, че той може да излекува маларията. Седнах заедно с болните от малария мъже и ги
попитах дали ги интересува да опитат от тази американска „здравословна напитка”. Те
страдаха и бяха много болни. Лежаха в хамаците си и трепереха от студ, докато в
същото време горяха от треска. Симптомите им включваха главоболие, болки в
мускулите и ставите, гадене, диария и повръщане. Те бяха готови да опитат всичко и го
направиха.
Дадох и на двамата една здравословна доза от стабилизиран кислород в малко вода и те
я изпиха веднага. Това бе всичко, което можех да направя; трябваше просто да
изчакаме бегачите да се завърнат. След един час треперенето изчезна. Това не означава
много, тъй като треперенето изчезва и се появява отново, но те изглеждаха малко подобре. Четири часа по-късно те седяха и се шегуваха за това колко зле са се чувствали.
Тази вечер те седнаха на масата, за да се хранят.
Следващата сутрин още двама се разболяха от малария. Те приеха същите две дози от
стабилизиран кислород и до обед се чувстваха добре. Всички бяхме изумени. (Това не е
цялата история, тъй като стабилизираният кислород не действа винаги). Аз продължих
с търсенето на злато. Бях разработил метод за анализиране на проби (за определяне
наличното количество злато), който бе много прост. Правех анализите сам и не бе
необходимо да изпращам пробите в лаборатория и да чакам две седмици за
резултатите. Скоро открих някакви златни залежи и започнахме да подготвяме
изграждането на мина за добиване на злато в джунглата. Това не е разказ за добиване
на злато и за да съкратя цялата история, докато изграждахме мината и търсейки нови
залежи, аз пропътувах доста из джунглата. Където и да отидех, лекувах хората от
малария (и понякога от коремен тиф). Макар стабилизираният кислород да действаше
само в 70% от случаите, това бе достатъчно, за да ме направи доста известен в
джунглата.
На връщане към града при това първо пътуване из джунглата, ние достигнахме една
мина, която бе затворена за ваканция. Имаше няколко души, които просто изчакваха да
започнат отново работа. Един от тях изглеждаше много болен. Попитах го какво му е и
той каза, че чака лодка, която да го отведе. Каза, че има едновременно коремен тиф и
малария. Споменах моя стабилизиран кислород, който наричах здравословна напитка, и
той се съгласи да опита. При завръщането ми от града, той се затича, за да ме
посрещне. Сграбчи ръката ми и я разтърсваше силно. Каза ми, че се почувствал подобре часове след като съм си тръгнал и в крайна сметка не се наложило да ходи в
града. Оставих му малко шишенце с капки, както бях правил на други места в
джунглата.
Има редица хубави истории като тази, но за нещастие оставаха доста хора, на които
стабилизираният кислород не помагаше. И все пак, това бе лечение, което даваше
много по-добри резултати от обичайните лекарства против малария. Хората в
засегнатите от малария области не могат да си позволят да вземат предпазни лекарства
против малария, тъй като с времето се получават странични ефекти. И така, местните
никога не вземат такива лекарства. Те трябва да разчитат на стандартните лекарства
против малария, след като са заболели.
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За нещастие маларията е развила устойчивост спрямо тези лекарства. Посетителите
могат да си позволят да вземат предпазните лекарства само за кратко време. Случи се
така, че няколко от моите сътрудници бяха приети в болница в резултат на лекарства за
предпазване от малария.
Посетих една мисионерска клиника близо до едно минно селище в джунглата.
Доколкото си спомням, те разполагаха с четири легла. Предложих им „здравословната
напитка”, но те ми отговориха, че маларията е болест, поразяваща хората от джунглата
поради греховните им полови практики и че те не вярват, че Бог иска те да имат лек
срещу маларията. Не можех да направя нищо, за да променя убежденията им. Чувствах
се ужасно, като ги виждах как страдат, но трябваше да си тръгна. Няма да спомена
религията, за която става дума, защото мисля, че вече би трябвало да са променили
мнението си за оказване помощ на жертвите на малария.
Отново в Джорджтаун телефонирах на един приятел, Боб Тейл, за да му съобщя как
стабилизираният кислород лекува малария. Той веднага отлетя за Гвиана. Обсъдихме
въпроса и решихме да проверим дали можем да продаваме стабилизирания кислород в
Гвиана. Публикувахме обява в местния вестник, че нашият разтвор лекува малария.
Това бе грешка. Веднага местната телевизия изпрати при нас репортери и ние се
появихме по телевизията, за да разкажем за нашия разтвор. Последваха репортерите от
радиото и пресата. Бяхме знаменитости за около три дни.
Тогава правителството ни пусна бомба. Министърът на здравеопазването ни повика на
интервю. Тя ни уведоми, че ако продадем нашия разтвор на още един човек, ще ни
вкарат в затвора и това няма да ни хареса. Бях виждал затвора и знаех, че тя е права.
Една вечер разговарях с моя приятел, първият министър Мозес Нагамоту. Той ми
обясни, че две компании за лекарства са се обадили на министъра на здравеопазването
и заплашили да спрат да снабдяват с лекарства местната болница, ако тя не направи
нещо по повод човека, който претендира, че може да лекува малария. Той обясни, че
правителството му не може да направи нищо, за да ми помогне, но спомена, че е
предложил на министърката да не бъде много строга с мен.
Тогава направих още по-голяма грешка. Макар че снехме рекламата си от вестника, аз
продължих да продавам разтвора на нуждаещи се. Моят партньор Боб Тейл си бе
заминал, но аз все още планирах да търся злато в джунглата. Вече почти бяхме готови с
провизиите си, когато получих съобщение от правителството, че ще бъда обвинен в
престъпление и че ще бъде по-добре да си замина. Бях открил, че хората в Джорджтаун
се страхуват повече от джунглата от жителите на Лас Вегас. Те рядко преследват хора в
джунглата. Веднага заминах нагоре по реката, а провизиите ме последваха няколко дни
по-късно.
Това е в основни линии историята на откритието, че стабилизираният кислород
понякога лекува малария. Това е обаче само началото на моята история. Аз все още не
считах това за чудотворен разтвор. Останах нагоре по течението на реката малко над
шест месеца, промивайки злато. Финансирах тази част от операцията сам, защото
Джоел Кейн се бавеше много и никога не осигури достатъчно пари. Когато пристигна
най-сетне и видя малко от добитото злато, той поиска пълно владение и ми предложи
3% вместо 20-те % в договора. Когато не се съгласих, той накара собственика на
земята, Майк, и дрогерите, които Майк бе наел, да разрушат оборудването ми и да го
отнесат в джунглата.
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Зная, че той направи това от собствените му думи. Според договора, ако той не
използва моята технология, той не трябваше да ми дължи 20%. Неговият проблем бе, че
новата технология, която собственикът на земята, Майк, прилагаше, не действаше. По
този начин той заедно с мен загуби инвестицията си. Той бе милионер и не го бе много
грижа, но с мен бе по-различно.
Когато се върнах в града след 6 месеца, проблемите с министерството на
здравеопазването бяха отшумели и аз отлетях за САЩ. Загубих парите, които бях
инвестирал, но имах знанието за това, което може да направи стабилизираният
кислород, и това бе много вълнуващо. Златото повече не ме интересуваше. Нямах
търпение да се прибера у дома и да започна изследване, за да открия защо
стабилизираният кислород действаше само в някои случаи. Върнах се в Гвиана след два
месеца, когато друга компания ме нае, за да им помогна да подобрят метода им на
добиване на злато.
Все още работех над стабилизирания кислород. Една нощ не внимавах и се оказах
нахапан от стотици комари. Това не бе планирано, но когато комарите започнаха да
хапят, аз просто ги оставих да си хапят. Няколко дни по-късно развих малария.
Типичният първи симптом е леко разбъркване на стомаха при хранене. Не бе много
силно – само леко усещане на гадене, което премина за около 15 минути. Както
обикновено се случва, не почувствах истинското гадене до следващия ден. След като се
разболях, реших да опитам от собственото си лекарство. Реших първо да изчакам
кръвната проба от болницата в Джорджтаун.
Това бе почти фатална грешка. Рейсът, който свързва тази част на джунглата с
Джорджтаун, не дойде и аз знаех, че хората, които очакват лечение прекалено дълго,
обикновено умират. Изчаках рейса два дни, но той не дойде, а аз се разболявах лошо. И
все пак исках да съм напълно сигурен, че имам малария. Скоро щях да се връщам у
дома и нямаше да имам възможност за такъв вид тестване в САЩ.
Не казах никому, че правя опит със себе си. Когато видяха колко съм болен, моите
работници се почувстваха отговорни да ме закарат обратно в града. И така, когато
приех да платя част от разходите за самолета, който да ме вземе, те веднага се
съгласиха. В тази част на джунглата има радиовръзка и малка писта за приземяване.
Самолетът пристигна на следващия ден (четвъртия ден на заболяването ми). Аз карах
велосипед до самолета. По това време бях много болен. Когато пристигнах в
Джорджтаун, ме качиха в такси и ме закараха направо в болницата.
В болницата изчаках няколко часа за кръвната проба. Определено изпитвах симптомите
на малария и лекарят потвърди заболяването ми от малария. Не бях приет за лечение,
затова той само ми даде малко шише с таблетки против малария. Аз разбира се, не взех
таблетките, а приех една доза от собственото си лекарство. След часове се чувствах подобре. То действаше при мен.
За да потвърдя това, отидох отново в болницата и ми направиха нова кръвна проба,
която показа отрицателен резултат за малария. Бях въодушевен! Бях първият пациент с
кръвна проба преди и след приемането на стабилизиран кислород. Вярвах, че съм
открил лек срещу маларията. Бях планирал да напусна Гвиана, веднага след като
получа отрицателна проба.
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Карах из града своя мотоциклет Хонда, който бях закупил при първото си посещение в
Гвиана. Докато карах по улицата, срещнах един стар приятел от Канада, който бе
дошъл да търси диаманти. Седнахме на кафе. Докато говорехме, той забеляза свой
приятел, който минаваше покрай нас и го покани. Човекът изглеждаше много уморен и
малко болен. Попитах какво му има и той каза, че е болен от малария. Лекарствата,
дадени му от болницата, не му помагали. Казах му: „Попаднал си на точното място”.
Обясних какво току-що бях открил за лечение на малария и казах: „Ако изчакаш
няколко минути, ще отида до къщи и ще ти донеса малко разтвор.” Той се съгласи да
почака. Когато се завърнах, му разбърках едно питие. Продължихме да разговаряме.
След около половин час той каза: „Знаеш ли, чувствам се малко по-добре. Трябва да е
от въображението ми”. В крайна сметка ние седяхме там около два часа, след като той
изпи разтвора. В този кратък период всичките му симптоми бяха изчезнали. Дадох му
малко шишенце с разтвора и по-късно тази нощ той дойде в квартирата ми, за да поиска
друго шишенце.
Плановете ми по това време бяха да привърша изследванията си и след това да
предоставя информацията на света. Бях сигурен, че ще мога да я направя достояние на
света по един или друг начин.
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Глава 2
Разработване на MMS
Завърнах сe в САЩ в края на 1997 и се преместих в Уокър Лейк, Невада, където
партньорът ми, Боб Тейт, бе прехвърлил подвижните ми лаборатории. Планът бе да
изработвам собствено оборудване за добиване на злато, за да мога да преживявам,
докато същевременно изследвам стабилизирания кислород, който бях използвал в
джунглата. За нещастие, докато обменях гвианските си пари за американски преди да
напусна Гвиана, ми откраднаха голяма сума, тъй като не познавах тамошната парична
система. Следователно средствата ни за инвестиране в производството на минно
оборудване бяха много ограничени. Продадох 12-метровата си океанската лодка за
малка сума, което ни помогна много.
Работихме върху минното оборудване около година, но тогава Боб разви една
ужасна болест, известна като болест на Лоу Гериг (амиотрофична латерална склероза) и
не можеше да върши много работа. Продажбите на оборудване започнаха да западат по
много причини. Списанието, в което рекламирахме оборудването си, направи голяма
грешка и след това отказа да ни компенсира, което ни коства хиляди. В крайна сметка
останах да преживявам от социалната си застраховка и малкото пари, които изкарвах от
време на време от анализ на проби.
С помощта на сина ми, който ме снабди с компютър, и използвайки Интернет, започнах
да пиша на различни приятели в Африка. След време се сприятелих с един мъж в
Танзания, който бе водач на групи в планината Килиманджаро. Името му бе Мозес
Огустино. Разбрах, че той се интересуваше основно от завързване на приятелства с
хора от Америка, защото се надяваше по този начин да открие някаква възможност за
себе си. Ако бях на негово място, щях да правя същото. Той скоро ме помоли за 40
долара. Дадох си сметка, че 40 долара за него са много пари. По това време те бяха
много и за мен, но аз исках той да изпита стабилизирания кислород върху някои случаи
на малария в Танзания и затова му ги изпратих.
40-те долара се отплатиха! Следвайки указанията ми, той започна да дава моя разтвор
на жертви на малария в региона. Много хора се подобряваха бързо, но отново не
всички. Той имаше приятел лекар, комуто разказа за стабилизирания кислород. По това
време го наричахме „Здравословната напитка Хъмбъл”. Изпратих на приятеля му,
доктор, две шишенца и получих и-мейл, в който той твърдеше, че не вижда как солена
вода може да помогне при малария. Изпратих му отговор, който гласеше: „Само го
опитай и ще видиш”.
Той опита и беше изумен. Започна да лекува всичките си болни от малария пациенти с
разтвора. Проблемът бе, че в тази конкретна област нямаше много случаи на малария.
Ако бе Южна Танзания, той щеше да лекува стотици хора и това щеше да е друга
история. Но той имаше само няколко случаи на малария седмично. Мисля, че бихте
искали да видите двете писма, които ми бяха изпратени по моя молба. Те се намират на
следващите две страници.
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Диспансер Фураха
ПК 1193
Аруша – Танзания
ИЗТОЧНА АФРИКА
Комуто послужи
Работя като лекар, притежавам малък диспансер в град Аруша, разположен в
северната част на Танзания, това е най-голямата държава в Източна Африка след
Кения и Уганда.
Работя в тази област от около 7 години.
Една от обичайните ми отговорности е да оказвам медицинска помощ на пациенти,
които идват за медицински съвет или преглед.
Повечето от пациентите ми винаги страдат от малария или свързани с водата
болести, като коремен тиф, дизентерия и др. Маларията е една от опасните
болести, които атакуват нашите хора, и бяха предприети различни мерки за
лечението й, като например в последно време правителството ни приложи едно ново
лекарство, наречено SP (500 мг сулфадоксин, комбиниран с 40 мг перимитамин).
Въпреки това, винаги наблюдавам противодействие от страна на болестта,
придружена с висока смъртност.
Научих за първи път за „Здравословната напитка Хъмбъл” през май 2001, давал съм
тази напитка на много пациенти и открих, че при тези от тях, които страдаха от
малария, учудващо всички маларийни симптоми изчезваха за 2-5 часа, но те
продължаваха да се чувстват отпаднали в следващите 6-12 часа, след който период
изглеждаха напълно нормално, аз им давах слаб разтвор наречен „Здравословната
напитка Хъмбъл фаза 1”.
Но аз също забелязах, че има отделни случаи, в които „Здравословната напитка
Хъмбъл фаза 1” не успява да елиминира паразитите на маларията и тогава им давах
разтвор, наречен „Здравословна напитка Хъмбъл фаза 2”, където слаба органична
киселина е смесена с по-силен разтвор на „Здравословната напитка Хъмбъл” и трябва
да минат 48 часа, преди тя да бъде консумирана от пациента.
Учудващо, 2-4 часа след прилагането на „Здравословната напитка Хъмбъл фаза 2”,
всички симптоми изчезват напълно - тук отново забелязах пациентите да се
нормализират за 8-24 часа.
В повечето случаи няма неудачи при лекуването на малария със „Здравословната
напитка Хъмбъл”, посещавал съм пациенти, използвали и двете фази на напитката, и
установих, че всички симптоми на малария са изчезнали напълно. От деня, в който
използвах за първи път „Здравословната напитка Хъмбъл”, до момента съм успял да
излекувам успешно 30 пациента, за някои от които съм запазил документация.
Добре дошъл е всеки, който иска да се свърже с мен на дадения по-долу телефонен
номер, или да ме посети в Танзания.
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Искрено ваш,
Куту Томас
ПК 11293
Тел.: +255 742421996; +255744306581
Аруша-Танзания
Бел.прев.: Направен е опит за буквален превод със запазване структурата на
изреченията в оригинала.
Nature Beauties Safari Ltd.
PO Box 13222, tel/fax: 255 272504083
E-mail: nature.beauties@habari.co.tz
Website: www.nature.beauties.com
Arusha-Tanzania-East Africa
Комуто послужи
Работата ми е да предвождам сафари експедиции в Танзания до прочутите
атракции, тъй като е известно, че тази страна притежава известни атракции в
Африка, като планината Килиманджаро, националния парк Серенгети, кратера
Нгоронгоро, националния парк Езеро Маняра (известен с катерещите се по дърветата
лъвове), националния парк Тарангир, дивечовия резерват Силуз, островите Занзибар и
др.
Работя това от три години, задължението ми е да предвождам туристи, повечето
от които идват от САЩ и Европа, аз обяснявам за животни, птици, растения,
африкански култури и пр.
Научих за първи път за „Здравословната напитка Хъмбъл” през март 2001, когато
пътувах из Танзания и давах на различни хора болни от малария тази „Здравословна
напитка Хъмбъл”, която сега се нарича „Здравословна напитка Хъмбъл Фаза 1”.
За 2-4 часа всички симптоми на малария изчезнаха, аз забелязах, че когато
симптомите изчезнат, те все още се чувстват отпаднали от болестта между 8 и 24
часа, но в рамките на този период всичко изглежда се нормализира.
Имаше няколко случая, при които „Здравословната напитка Хъмбъл Фаза 1”
изглежда, че не помага на болния от малария. Тогава им давах втора смес, наречена
сега „Здравословна напитка Хъмбъл Фаза 2”. В този случай слаба органична киселина
се смесва с по-силен разтвор на „Здравословната напитка Хъмбъл” и трябва да мине
известно време преди консумирането й. До 2-4 часа след приемането на Фаза 2,
всички симптоми на малария изглежда изчезват. Отново пациентът изглежда малко
отпаднал, но отпадналостта изчезва между 8 и 24 часа.
Не съм имал неудачи при прилагането на „Здравословната напитка Хъмбъл” на болни
от малария. Това ще рече, че пациентите не показват повече симптоми на малария,
когато им давам Фаза 1 или 2, или двете една след друга.
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Запазил съм документация за всички боледували от малария, получили
„Здравословната напитка Хъмбъл”. Имам името и адреса на всеки от тях. Общо 21
болни от малария бяха излекувани.
Всеки е добре дошъл да ми се обади на телефонния номер, даден по-долу, или да ме
посети в Танзания.
Искрено Ваш,
Мозес Огустино,
ПК 13222
Тел.: +255 0744290223
Аруша-Танзания

Мозес Огустино и жена му в 2000 г.
Мозес бе първият човек, излекувал някого в Африка с помощта на MMS. Много хора
бяха лекувани след написването на тези писма и аз получих повече данни, свързани със
стабилизирания кислород („Здравословната напитка Хъмбъл”). Междувременно
работех, за да открия химическия състав на стабилизирания кислород и начина му на
производство. Трябваше да открия защо той не бе 100% ефективен. Научих, че д-р
Уилям Кох първи бе започнал да работи с този разтвор в Германия още през 1926 г.
Той го е използвал при деца със забавено умствено развитие,
защото вярвал, че стабилизираният кислород произвежда нетоксичен кислород,
идентичен с кислорода, произвеждан при дишането. Д-р Кох използвал своята формула
в продължение на 10 години, като вярвал, че тя някак увеличава притока на кислород
към мозъка на умствено изостаналите деца. За съжаление това не било така. Проблемът
е, че или химията не е била достатъчно напреднала, за да позволи на д-р Кох да разбере
точното действие на формулата, или той просто не е разбирал достатъчно добре от
химия.
Формулата достигнала до САЩ около 1930 г. През годините тези, които могли да
открият истинската формула, започнали да я прибавят към различни продукти,
мислейки, че това е форма на кислорода, която може да бъде използвана от организма.
Оттогава изследователите на стабилизирания кислород продължили да допускат
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същата грешка. Фактът е, че това, което е било наричано стабилизиран кислород през
последните 80 години, не съдържа кислород, който може да бъде използван от
организма. За да може кислородът да бъде полезен за тялото, той трябва да бъде в
своето елементно състояние. Това означава да няма никакъв заряд. С други думи, той
не трябва да бъде под формата на кислородни йони. Кислородът в стабилизирания
кислород е под формата на йони със заряд -2.
Да кажеш, че организмът може да използва кислорода в стабилизирания кислород, е
същото като да кажеш, че той може да използва кислорода от въглеродния двуокис.
Разбирате ли? Въглеродният двуокис съдържа два йона кислород със същия заряд -2.
Ако вдишвате само въглероден двуокис, ще умрете. Кислородът в стабилизирания
кислород просто става част от водата в тялото. Водата е съставена от кислород и
водород. В тази комбинация кислородът и водородът не разрушават никакви патогени.
По-късно, при изследванията си, когато разбрах това, бях изумен да открия, че няколко
университета бяха допуснали тази грешка. Разбира се, в началото и аз знаех колкото
тях; знаех само, че разтворът се нуждае от подобрение.
Когато вдишате въздух, вие приемате милиони кислородни атоми в дробовете си.
Познайте какво става, когато издишвате. Вие издишвате кислород под формата на
въглероден двуокис. Количеството кислород, което сте приели, е в същото количество,
което сте изпуснали, но под формата на въглероден двуокис. Виждате ли, двуокисът е
кислород, но това е изразходван кислород (така да се каже). Това, което кислородът
прави, за да поддържа живота на организма е, че той окислява разни неща в тялото.
Окисляването е свързано с приемането на електрони от кислорода, което разрушава
отровите, неутрализира химикалите и отделя топлинна енергия.
При този процес се създават въглероден двуокис, въглероден окис или някаква друга
комбинация. Когато кислородът приеме електроните, той вече не е кислороден атом;
той става кислороден йон със заряд -2. Ако той вече има заряд -2, както в
стабилизирания кислород, той не може да окисли нищо и така не е от полза за
организма като кислород. Следователно, ако не е кислородът в така наречения
стабилизиран кислород, който убива паразита на маларията, то кой прави това?
Откриването на формулата на стабилизирания кислород бе трудна работа в 1998 г.,
особено при ограничените ми познания по химия. Никой от притежаващите формулата
не казваше нещо и даже когато я продаваха, те не обявяваха съставките на етикета.
Открих обаче една компания, която даваше указания за използването на стабилизиран
кислород.
Те казаха, че след като поставиш капките в чаша вода, разтворът става нестабилен и
затова никога не трябва да чакаш повече от час преди да изпиеш сместа. Намерих това
за интересно и поставих 10 капки в стандартна чаша вода (250 г), изчаках осем часа,
след което помирисах, както правят химиците. Реших, че мирише на хлор. Дадох си
сметка, че ако водата прави стабилизирания кислород нестабилен, то е защото водата
го прави по-малко алкален (повече неутрален). Бях използвал 10 капки, но ми дойде
наум, че трябва да използвам повече. След прибавянето на 20 капки стабилизиран
кислород към 250 грама вода, реших да прибавя малко оцет, който знаех, че ще направи
разтвора още по-малко алкален, отколкото вече бе направила това водата. Изчаках
повече от 24 часа и тогава установих много по-силна миризма на хлор.
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По това време приятелите ми в Африка ми вярваха донякъде и се съгласиха да опитат.
Те започнаха да използват подобрената формула от 20 капки стабилизиран кислород в
пълна чаша вода с 1 чаена лъжичка оцет. След изчакване от 24 часа, те я даваха на тези,
на които оригиналната доза не бе помогнала. Във всеки един случай болният от
малария бе излекуван, когато те използваха оцет и изчакваха 24 часа.
За да проверя своята смес, аз закупих няколко пръчици за измерване на хлора,
използвани в плувните басейни. И познайте какво. След няколко часа сместа показваше
малко количество хлор. След 24 часа, тя показваше най-малко 1 част на милион хлор.
Това не бе крайният отговор, но се доближавах до целта. Първоначално не си дадох
сметка за това, че пръчиците измерваха присъствието на хлор диоксид.
След това поставих похлупак на стъкления съд със сместа и открих, че за 2 часа се
получаваше толкова силен хлор, колкото за 24 часа без похлупак. Това ставаше,
разбира се, когато използвах оцета. Причината бе, че хлорът не се изпаряваше в
атмосферата толкова бързо. Предадох тази информация в Танзания и те започнаха да
използват тази нова процедура. Те прибавяха чаената лъжичка оцет, използваха
похлупак и изчакваха 2 часа, преди да дадат сместа на жертвите на маларията.
Получаваше се всеки път. Нямаше неудачни случаи. Сега всичко това изглежда лесно,
но направих повече от 1,000 различни тестове в продължение на една година, за да
открия всички тези „прости” неща. Парите ми бяха силно ограничени и пробите за
плувните басейни скъпи, както и различните химикали, необходими ми при тестовете.
Трябва да призная, че не направих нищо наистина блестящо. Просто вървях слепешката
с малкото си познания по химия в металургията. Съществуваше и фактът, че бях
инженер-изследовател в космическата индустрия почти 25 години. Бях правил тестове
на атомни бомби и тем подобни. Така че имах известен опит в провеждането на
тестове. Изпробвах повече от дузина киселини и стотици комбинации.
Двучасовият период на изчакване бе удачен за лекаря, но не много полезен за моя
приятел Мозес Огустино. Той бе непрекъснато в движение и попадаше на случаи на
малария в своите пътувания. Той се нуждаеше от метод, при който да даде една доза в
рамките на около 5 минути, тъй като просто не можеше винаги да чака 2 часа.
Стабилизираният кислород е стабилен поради много високата си алкалност (т.е.
обратно на киселинност). Когато се прибавят няколко капки в чаша с вода, алкалността
бива неутрализирана от водата, йоните в капките стават нестабилни и започват да
изпускат хлор. Или поне така мислех по онова време. И въпросът бе как да направя
това да става по-бързо.
Изследванията изискваха закупуването и изпробването на различни киселини, което
най-накрая постигнах. След изпробването на всички минерални соли и различни
органични соли открих, че оцетът, органична сол, която представлява 5% лимонена
киселина, действа най-добре. Тогава направих един мини пробив, който сега изглежда
очевиден. Вместо да използвам чаша вода, аз избегнах напълно водата. Просто сложих
20 капки стабилизиран кислород и ¼ чаена лъжичка оцет в чиста, суха, празна стъклена
чаша. Разклатих чашата, за да смеся съдържанието.
Това проработи и то само за три минути! Проверих сместа с хлорните лентички и тя
показа 5 части на милион само за 3 минути. Тогава прибавих половин чаша вода (125
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г), това разреди сместа до по-малко от 1 част на милион, но вкусът бе ужасен.
Стабилизираният кислород, смесен с вода, не е толкова лош на вкус преди
освобождаването на хлора, но след това става доста зле. Някои хора изглежда, че нямат
нищо против вкуса, но при повечето не е така, особено при децата, а те са, които наймного се нуждаят от разтвора.
Опитах няколко сока, за да видя кой бе най-удачен. Имаше два проблема: трябваше ми
нещо, което да е добро на вкус и в същото време да не променя количеството хлор.
След изпитването на много сокове и опитването на много напитки, спрях се на чист
ябълков сок без прибавен витамин С. Предадох тази информация на приятелите ми в
Танзания и те я използваха няколко месеца, но след това нещо се случи и аз не чух
повече от тях. Тревожех се, че приятелят ми Мозес се е наранил на едно от пътуванията
си до Килиманджаро, тъй като той просто прекъсна връзката.
Лекарят ми каза, че той също не се е чувал с него. Той самият каза, че ще се мести.
Повече не чух нищо за този лекар, въпреки множеството и-мейли, които му изпратих.
Той ми помогна много и връзката с него ми липсва. Продължих да изпращам и-мейли
на Мозес и накрая, през февруари 2009, той се обади. Сега отново поддържаме връзка и
аз му помагам с пари, които са му необходими за продажбата на MMS в Танзания.
Сега може да се чудите относно формулата на стабилизирания кислород. Най-накрая я
открих. Сигурен съм, че много изследователи биха я открили за половин час, но на
брега на едно пустинно езеро с много малко средства това ми отне известно време.
Днес всеки в света може да открие тази информация, но нека ви спестя труда.
Формулата е NaClO2. Наименованието е натриев хлориТ. Това звучи като сол, но
съвсем не е същото. Готварската сол е NaCl и се нарича натриев хлориД. Забележете
разликата в последната буква. Едното е хлорит, а другото хлорид. И така, нека ви кажа
какво бяха пропуснали всички други изследователи.
Първо, хлорът който улавях с мирис, бе всъщност хлор във въздуха над сместа, но в
самата смес нямаше хлор. Открих, че това, което бе в сместа, е хлор диоксид, който е
различен от хлора. Натриевият хлорит (стабилизиран кислород) е силно алкален –
обратното на киселинен. Когато е неутрализиран, той става нестабилен и започва да
отделя не кислород, а хлор диоксид. Ето обаче откъде идва кислородът. Формулата на
хлор диоксида е ClO2. Това са един йон хлор и два йона кислород, но организмът не
може да използва този кислород, защото той вече е изгубил способността си да
окислява. Обаче хлорният йон може силно да окислява. Хлор диоксидът е силен
експлозив.
Той не може да бъде съхраняван, защото ще експлодира и ще разруши контейнера си.
Той бива винаги генериран на мястото на използването му, защото не може да бъде
пренасян. Даже една частица хлор диоксид, малка колкото един йон, ще експлодира,
ако се докосне до правилния обект, като например един патоген в организма или друго
нещо, с по-висока киселинност от тялото. Телесните тъкани не се влияят от хлор
диоксида, защото са много по-здрави от патогените.
Експлозията е просто бърза химична реакция, която освобождава енергия, което е
обикновено някакъв вид окисляване. Когато хлор диоксидът срещне един патоген, той
приема заряд от пет електрона, което води до моментално окисляване, т.е. експлозия.
Резултатът от тази експлозия (химическа реакция) е пълното неутрализиране на
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хлорния йон. Двата кислородни йона, които са част от йона на хлорния диоксид, са вече
неутрални, което означава състояние -2 за кислорода. Това означава, че кислородният
йон не може да окисли нищо; той може само да стане част от водата в организма.
Тялото не може да го използва за никакъв вид окисляване. Хлорният йон става хлорид,
което е просто готварска сол без сила на въздействие.
На този етап кислородът и хлорът нямат електрически заряд, който да предизвика
някакво окисляване. Ето виждате ли, йонът на хлорния диоксид е този (комбинацията
от хлор и кислород), който върши работата и той може да окислява патогените с много
по-голяма сила от кислорода.
Друг факт е, че няколко дълбоки вдишвания ще снабдят човешкото тяло с повече
кислород, отколкото може да се очаква от стабилизирания кислород. Тъй като
формулата е била създадена, за да произведе кислород, идентичен с кислорода при
процеса на дишане, защо да приемаме стабилизиран кислород, когато може просто да
поемем няколко пъти дълбоко въздух? Това е спорен момент, затова няма да си губим
времето с него. Факт е, че това, което изследователите са мислели, че се случва, не е
вярно. Кислородът просто става част от водата в организма и/или вероятно става част
от йона на въглеродния двуокис, но не може да бъде използвана за нищо от тялото.
Функцията на хлорния диоксид е да извлича електрони от всичко, което може да
окисли. Той не снабдява с кислород. Хлорният диоксид е окислителят, а не кислородът.
Проверете в учебника си по химия. Кислородът не е единственият окислител. Всяка
реакция на пренос на електрони се счита за окисляване. Ако изследователите, работили
със стабилизирания кислород, са разбирали от съвременна химия, те са щели да
постигнат повече успехи. Този процес съдържа много повече, отколкото може да бъде
обхванато от това първоначално обяснение. Аз ще разгледам това подробно,
продължавайки с историята на разработването на MMS. И то е написано така, че всеки
да може да го разбере.
По времето, когато направих това откритие, бях току що се преместил в град Мина,
Невада, откъдето продължавах да изпращам и-мейли на хората в Африка. На 30 км от
Мина се намира град Хоторн, Невада. Там срещнах Андрю Неринг, който имаше малък
магазин за хоби занимания. Той току-що се бе завърнал от клиниката Мейо, където бе
претърпял операция за рак на панкреаса. Той продължаваше да си прави изследвания в
болницата на един близък град. За нещастие тестовете продължаваха да потвърждават
наличието на рак. Той имаше планирана нова операция след около 60 дни в същата
клиника.
По време на среща при общ приятел, той ме чу да разказвам за своя разтвор. Почуди се
дали разтворът не би помогнал и на раковото му заболяване. Тъй като много хора бяха
вече опитали стабилизирания кислород и бяха отбелязали успех при лекуването на рак,
вярвах, че добавянето на оцет може да направи разтвора даже по-подходящ за
лекуването на рак, както бе подобрило разтвора по отношение на маларията. И двамата
се съгласихме да опитаме. До този момент не бях забелязал странични ефекти. ТОВА
НЕ Е ЛЕКАРСТВО. И той започна да приема разтвора с оцет като активатор. След две
седмици данните му за наличието на рак започнаха да намаляват. Най-високият му
резултат бе 82 (каквото и да означава това).
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При следващото посещение в болницата резултатът бе 71. След месец той стана 55.
След два месеца бе 29 и така, докато слезе под 5. Лекарите в болницата не знаеха какво
се е случило, но веднага след като резултатите започнаха да спадат, отмениха
операцията в клиниката Мейо. Те искаха да видят какво се случва. Когато резултатът
стигна до 3, те казаха, че повече изследвания не са необходими. Това е само една от
поредицата ракови истории през последните 10 години, при които след приемане на
MMS, ракът просто изчезва.
По това време желанието ми бе да предоставя тази информация на света по един или
друг начин. Разработих план да кача част от историята в Интернет за разпространение
по света. Представях си, че това може да стане чрез и-мейл и да бъде разпратено
подобно на разпространението на вирусите. Когато човек получи тази информация за
MMS, към нея да бъде прикачена малка програма, която да му позволи да я препрати на
всички адреси в своя компютър. Естествено, това ще бъде напълно под негов
контрол. С едно натискане на копчето той би могъл да изпрати цялата информация за
това как да се използва и произведе MMS на всеки и-мейл адрес, който той посочи от
компютъра си. Виждате ли колко бързо това би обиколило света? Бях решил да
превърна това в реалност.
Продадох единственото нещо, което притежавах - специален процес за извличане на
злато. Получих за него 17,000 долара. Потърсих в Интернет и накрая открих компания,
чиито представители твърдяха, че могат да разработят такава програма за
разпространение. Започнах да работя с тях, за да напишат програмата. Заплатих им
5,000 долара в началото, няколко хиляди в процеса на работа и една голяма сума
накрая. Програмата никога не заработи. И така никога не получих действаща програма
и бях изхарчил повечето от парите си. За да бъда справедлив, нека ви кажа името на
компанията, която отказа да ми предостави работеща програма, след като им заплатих
14,000 долара. Това бе Danube Technologies, Inc., намираща се в Сиатъл, Вашингтон.
Те ми казаха, че когато направя последното плащане, ще ми изпратят работеща
програма. Първото им предложение бе с дата 9 април 2001 г. Последното ми плащане
към тях бе извършено на 11 ноември 2001 г. Програмата никога не показа признаци, че
ще проработи. Те твърдяха, че работи. Те също така казаха, че програмата е незаконна.
Не можеха да направят нищо повече. Сега, 6 години по-късно, аз най-накрая продавам
тази книга. Програмата би разпространила историята на MMS много бързо, но книгата
е даже по-добро решение. С книга може да бъде предадена много повече информация,
отколкото с един и-мейл.
Сигурен съм, че ще си помислите, че при такова удивително лекарство филантропи
като Опра Уинфри и Бил Гейтс ще се наредят на опашка, за да ми предлагат пари за
изпълнение на мисията ми, но това не стана. Отне ми известно време, за да разбера
защо, но накрая си дадох сметка, че всичко се основава на пари и желание за престиж.
Опра иска да знае какво ще донесе на програмата й най-голямата аудитория, защото
това е, което носи пари, а и Бил Гейтс не изгражда престижа си върху оказване помощ
на малкия човек. Неговите милиони отиват в големите фармацевтични лаборатории,
които в замяна му печелят влиятелни приятели по света. Да инвестира в нещо, което
работи, но намалява приходите на фармацевтичните компании, би било немислимо.
Той ми каза по телефона, че няма да ме подкрепи, докато нямаме одобрението на
Федералната агенция за лекарствата. Това изисква 100 милиона долара и той знае, че
ние никога няма да разполагаме с толкова пари.
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Изпратих много писма до тези хора и до дузини други организации. Причината не бе в
това, че в повечето случаи те не ми вярваха. В продължение на 100 години
медицинските институции и фармацевтичните компании с техните милиарди долари са
стояли рамо до рамо, използвайки законите, приемани от Конгреса, за да държат
настрана производителите на алтернативна медицина. Те са се опитвали да ги изкарват
мошеници и шарлатани, но факт е, че хиляди американци са се убедили в противното.
Въпреки медицинските предупреждения, всяка година повече и повече хора откриват
отговори в полето на алтернативната медицина и сега тя е бизнес за много милиарди
долари. Не е възможно да си помислите, че милиони американци са толкова глупави, за
да предпочетат мошеници и шарлатани, ако не получаваха истинска помощ при
решаването на здравните си проблеми. Може да ви изненада това, че 55% от
американците днес използват алтернативната медицина и са престанали да посещават
своите семейни лекари. Ето защо правителството работи трескаво, за да вкара всички
добавки под контрола на медицинската институция.
От времето на първото издание на тази книга, Федералната агенция за лекарствата
обяви намерението си да закрие най-малко 50% от компаниите, занимаващи се с
алтернативна медицина. Един нов закон, утвърден от Конгреса, дава на тази агенция
правото да изисква тестването на всички добавки за доказване на тяхната ефективност.
Това означава, че агенцията може да преустанови продажбата на всяка добавка по
всяко време и да изиска тестване, което за всеки отделен случай може да коства до 100
милиона долара. Докато повече от 900,000 души умират от лекарства всяка година,
алтернативната медицинска промишленост не причинява и една смърт годишно.
Но достатъчно е само един човек да докладва заболяване в резултат на здравна
хранителна добавка и Федералната агенция може да спре продажбата на всяка подобна
добавка в страната и го прави. В няколко такива случаи добавките не бяха повече
допуснати на пазара, макар да не бе открито нищо лошо по отношение на тях. При
наличието на този нов закон и това, което правителството е обявило, че ще направи,
очевидно е, че Федералната агенция има намерение в крайна сметка да разреши само
лекарства за болните. Затова, моля ви, уведомете приятелите си за тази книга.
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Глава 3
Стабилизиран кислород, MMS и един договор
Както бе казано в предишната глава, през 2001 г. се преместих в един малък град –
Мина, Невада, където живях безплатно в един терен за добиване на злато. Дик
Джонсън, собственик на имота и приятел, ми предложи тази възможност, за да ми
помогне в изследванията. Това ми даде възможност да вложа някой и друг
допълнителен долар в изследването на стабилизирания кислород.
Сместа от стабилизиран кислород претърпя няколко наименования, откакто започнах
да приготвям разтвора в кухнята си. Не е лесно да се получи химическото съединение
натриев хлорит, но с постоянство е възможно да се постигне нещо. Той се намира в
много магазини за химически препарати и ще ви кажа как да си го набавите по-нататък
в книгата. Започнах да правя разтвора много по-силен от стабилизирания кислород,
продаван на пазара. Много години стабилизираният кислород бе 3.5% натриев хлорит.
В момента моят разтвор, който съм назовал Чудотворен минерален разтвор (MMS), е
22.4% натриев хлорит. Той е седем пъти по-силен от обикновения стабилизиран
кислород. Това означава, че когато пътувам в джунглата, мога да нося седем пъти
повече „лечебна сила” от колкото когато носех оригиналната формула на
стабилизирания кислород.
Нека ви обясня какво се е случило. През последните 80 години, изследователите са
провеждали своите опити използвайки от 5 до 20 капки от 3.5% разтвор. Когато
започнах да помагам на хората с малария и други проблеми, ако няколко капки не
действаха, аз просто им давах повече. В цялата изследователска литература, която
изчетох относно стабилизирания кислород, никой никога не е увеличавал дозата над 25
капки, а използвалите такова количество са много малко. (Какво се случи със старата
идея, че ако 10 капки са добре, 40 капки са 4 пъти по-добре?) Единствената моя
предпазна мярка бе първо да опитвам по-силните дози върху себе си.
В общия случай си имах работа с хора, които искаха да оздравеят и те се съгласяваха да
опитат след като аз бях направил това. Аз не преминах направо от 10 капки
стабилизиран кислород на 120 капки, но в крайна сметка достигнах до 120 капки и
използвах втора доза от 120 капки след 1 час. Увеличавах дозата по малко наведнъж,
докато определях колко бе необходимо за преодоляване на проблема. Това не е
лекарство; това е минерален разтвор. Аз съм изобретател, а не лекар. Даже не зная
какво гласи Хипократовата клетва. Не се опитвам да правя това, което правят лекарите.
От момента, в който помислих, че това е възможно, целта ми е била да изобретя начин
за подпомагане на имунната система да преодолее маларията и постигнах това.
По мое мнение, никога не съм излагал някого на риск, а съм помогнал лично на повече
от 2,000 души. Над 75,000 души са преодолели маларията с помощта на хора, обучени
от мен. Лекуваните хора бяха „излекувани” без да има докладвани смъртни случаи,
макар че при изследване от тези мащаби може да се очакват над 300 смъртни случаи.
Когато казвам „излекувани” имам предвид факта, че те стават, усмихват се, обличат се
и се връщат на работа. До колкото знам, ничие заболяване не се е повторило.
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Дали провеждахме тестове с експериментални и контролни групи, при които
прилагащите лечението не знаят кои пациенти получават разтвора и кои не? Не.
Нямахме средства за това. Както казах, Бил Гейтс няма да ни помогне докато не
получим одобрение от Федералната агенция за лекарствата, което струва милиони, но
тези хора от Африка, които се върнаха на работа и се чувстваха добре, не се
интересуваха дали имаме одобрението на агенцията или не. Когато телефонирах на
Федералната агенция, те ми отговориха, че нямат отношение към Африка и не биха
коментирали това, че използвам MMS там, но ако искам разрешение за лекуването на
малария в САЩ, това е друг въпрос. Тях не ги е грижа, че това не е лекарство. В
минутата, в която спомена за лекуване на каквато и да е болест, това става лекарство и
аз трябва да премина през безброй тестове и лабораторни проверки, които костват от 50
милиона долара нагоре.
Държавата Малави е одобрила MMS като минерален разтвор, който може да бъде даван
на всеки, включително на болни. Те показаха малко здрав разум. Това няма вероятност
да се случи тук в САЩ. Лекарите и фармацевтичните компании са купили Конгреса с
милиарди долари, за да могат всички закони да бъдат написани в тяхна полза и да им
носят пари. Всяка година над 900,000 души в САЩ умират от причини, свързани с
приемането на лекарства.
В същото време, когато за една година само един човек почина от аминокиселина
открита в един магазин за здравословни храни, Федералната агенция за лекарствата
разпореди премахването на тази аминокиселина от всички магазини за здравословни
храни в САЩ, макар тя да бе помогнала на повече хора отколкото болшинството
лекарства. Въпросната аминокиселина заместваше едно лекарство, а това костваше на
лекарствените компании пари. Лекарствените компании и Федералната агенция за
лекарствата са винаги готови да се нахвърлят върху всичко, което може да подяде
печалбите на фармацевтичните компании.
Докато някой рекламира минерален разтвор в опита си да накара хората да се чувстват
по-добре, няма критика. Докато някой рекламира минерален разтвор в опита си да
подобри здравето на хората, няма критика. В минутата, в която някой се опита да
лекува друг от някое специфично състояние с разтвор, който е бил използван в
продължение на 80 години, тогава става дума за различна история. Вие трябва да сте
лекар, трябва да сте правили клинични изследвания, и трябва да разполагате със 100
милиона долара за контролирани тестове и да отговорите на дузини други изисквания.
Никой не ви предлага пари за това. Те просто ви казват, че това е ваше задължение. Как
смеете да лекувате някого от заболяване! Само на лекарите и на фармацевтичните
компании е позволено да правят това.
Има много хора в Америка, които осъзнават, че лекарствата действат само на
симптомите, но не и на причинителите на заболяванията. Защо една компания ще си
направи труда да изследва най-добрия начин на третиране симптомите на едно
заболяване, вместо да се опита да открие лек за заболяването? Много хора са задали
този въпрос, но не и Федералната агенция за лекарствата. Може би защото те знаят
отговора. Докато лекарствените компании лекуват само симптомите, те няма да
излекуват болестта и могат да продължат да продават лекарството, докато човек умре.
Няколко богати хора предложиха да заплатят за разпространението на MMS в Хаити.
Те искаха да елиминират маларията в Хаити. Но когато се обърнахме към повече от 15
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клиники там, ние открихме, че те са под контрола на лекари в САЩ. Лекарите в САЩ
бяха решили твърдо да ни попречат да дадем нашия минерален разтвор даже на един
човек там. Хаити не получи разтвора и хиляди все още са болни от малария.
Някой пострада ли? Не. Хиляди болни от малария са взели MMS и те сега са здрави и
щастливи. Никой не се е оплакал от траен отрицателен ефект. Имаше моментална
реакция при около един на 100 души, но това не е страничен ефект. Реакцията
продължава обикновено 30 минути. Направете справка в медицински речник или в
Интернет. Страничен ефект е ефект, който едно лекарство оказва върху здрави клетки,
които не са част от заболяването. Моментална реакция е резултат от нагаждане на
тялото към MMS, докато той влияе върху болестотворните клетки или върху
паразитите, причиняващи болестта. Няма въздействие върху здравите клетки.
Знаем, че MMS (22.4% натриев хлорит) генерира хлор диоксид (CLO2), когато се смеси
с оцет. Причината той да генерира хлор диоксид при смесването си с оцет е че
лимонената киселина (в оцета) причинява неутрализиране на разтвора или го прави
леко киселинен. Обикновено MMS е силно алкален. Когато става киселинен чрез
прибавянето на оцет, той става силно нестабилен и започва да отделя хлор диоксид.
Измервайки капките и оцетната киселина, ние знаем, че той отделя около 3 мг хлор
диоксид за приблизително 3 минути. Когато прибавим ябълков сок (или друг сок без
витамин С), той разрежда разтвора и в цялата смес на ябълковия сок остава около 1 на
хиляда хлор диоксид. MMS продължава да генерира хлор диоксид, но вече много побавно.
Хлорът и хлор диоксидът са били използвани за пречистване на водата и да
унищожаване на патогени в болниците и за много други антисептични цели повече от
100 години. В последно време хлор диоксидът се използва все по-често, особено за
пречистване на вода. Федералната агенция за лекарствата е разрешила използването му
за дезинфекция на пилешко и говеждо месо и на други храни.
Изследванията показват, че хлор диоксидът е много по-безопасен от хлора, тъй като
той действа избирателно спрямо патогените когато се използва във вода и не се
съединява с други примеси във водата, както хлора. Елементарната химия ни казва без
съмнение, че същата ситуация съществува и в тялото. Доказано е, че хлорът в
питейната вода създава поне три различни канцерогенни съединения когато навлезе в
тялото, но такива съединения не са открити при хлор диоксида. През 1999 г.
Американската асоциация по аналитична химия заяви, че хлор диоксидът е найсилният унищожител на патогени, известен на човечеството.
Ако това е така, а то е, тогава бихте си помислили, че фармацевтичните компании може
би ще си кажат: „Хм, ако хлор диоксидът унищожава толкова ефикасно бактерии,
вируси и други паразити и след като той се използва за унищожаване на вируси в
храните в цялата хранителна промишленост, може би, просто може би, той може да
бъде използван и за да унищожава тези неща в човешкото тяло”. Но не, те искат да
разработят лекарства, които да ви накарат да се почувствате малко по-добре и които
вие ще купувате отново и отново.
Няма смисъл да се създава нещо, което би излекувало човека само с една доза!
Фармацевтичните компании е трябвало да го открият преди 100 години, но те не са го
направили. Може да кажете, че това е само моето мнение, моята истина, но аз ще
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трябва да нарека това факт, защото това е толкова очевидна истина. Няма извинение за
това, че не са проведени изследвания на един разтвор, който е бил използван 100
години за унищожаване на болестотворни бактерии. Фармацевтичните компании не
само че не са провели такива изследвания, но в действителност са отказвали много пъти
да изследват стабилизирания кислород.
И какво се случва, когато вкарате в тялото стабилизиран кислород? Първо той отива в
стомаха ви. Има дузини научни публикации, които твърдят, че когато влезе в контакт
със силните стомашни киселини, той веднага отделя кислород. Те обаче не описват
тестовете, използвани за доказване на тази хипотеза. Аз изпробвах стомашни сокове в
стъклен съд и никога не получих такъв резултат. Аз даже усилих три пъти повече
киселината в стъкления съд, отколкото тя е нормално в стомаха, и тя никога не доведе
до незабавното разпадане на натриевия хлорит. В действителност, такъв разтвор не
увеличи скоростта на произвеждане на хлор диоксид повече от приблизително 1/100 от
милиграма на час – с други думи по същество въобще не я увеличи.
Разбира се, единственото, което се получава при разлагането на натриевия хлорит е
хлор диоксид и натрий (в незначително количество). И това е всичко – не остава нищо
друго. Хлор диоксидът „експлодира” когато влиза в контакт с елементи, които са много
по-различни от телесните клетки, като приема пет електрона с ужасна енергия.
Елементите, които причиняват тази „експлозия” са почти винаги вредни за тялото. В
останалите случаи, той просто отскача от здравите клетки. Има повече написано за това
по-нататък в книгата (глава 15), но отново, тук окислителят е хлор диоксидът, а не
кислородът.
Без използването на оцет, лимон или лимонена киселина се отделя само малко
количество хлор диоксид. Ползата, извлечена от стабилизирания кислород се дължи на
малкото количество хлор диоксид, защото няма нищо друго освен незначително
количество натрий. Кислородът, който се отделя накрая от хлор диоксида не може да
бъде използван от тялото. Всичкият стабилизиран кислород на пазара в момента е
разтвор на натриев хлорит. От него не могат да бъдат извлечени електролити на
използваем кислород. И тъй като стабилизираният кислород е полезен в някаква
степен, ние знаем, че това се дължи на хлорния диоксид.
Добавянето на оцет променя драматично условията. Разтвор, който се състои от 20
капки стабилизиран кислород и от ¼ до ½ чаена лъжичка пълноценен оцет дава
приблизително 1 милиграм хлор диоксид, когато се приеме със 100 грама сок. Хлор
диоксидът остава в тялото само 1 час.
Червените кръвни тела, които обикновено разнасят кислорода из тялото нямат
механизъм, по който да разграничат хлор диоксида от кислорода. Така, в стените на
стомаха, където кръвта поема различни хранителни вещества, едно червено кръвно
телце ще приеме хлор диоксида, който се докосва до него. Ако има паразит на
маларията, той ще бъде разрушен и хлор диоксидът също ще бъде разрушен. Ако няма
паразити, хлор диоксидът ще бъде разнесен от червените кръвни телца до някоя част на
тялото, където обикновено ще бъде използван за окисляването на отрови или други
вредни елементи. Там той ще бъде освободен. Той няма да може да окисли някои неща,
окислявани от кислорода, а само неща, които той самият може да окислява.
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Нека използвам аналогия за обяснение на този последен абзац. Нека приемем, че когато
пристигне една кислородна молекула, тя носи тежко калибрена, мощна пушка със само
два патрона. Хлор диоксидът може да бъде сравнен с един тасманийски дявол, който
носи автомат с по-малък калибър, но със стотици куршуми. Автоматът може да няма
ударната сила на пушката, но с всичките си куршуми той може да унищожи стотици
малки слаби неща, докато пушката разполага само с два куршума. За щастие, автоматът
ще унищожи само малките слаби неща.
Червеното кръвно тяло е рейс, проектиран да вози кислород, но шофьорът му не е
много придирчив и ще превози също тасманийския дявол. Тас, хлор диоксидът, ще
бъде свален от автобуса приблизително на същото място, на което обикновено ще бъде
свален и кислорода. Терористите не се тревожат, те могат да се справят с г-н Кислород.
Но този път ги чака изненада. Човекът слязъл от автобуса е свиреп. Той е много поопасен от кислорода, който слиза обикновено. Той скача и се развихря с автомата си,
избивайки до един присъстващите вредни терористи. За това, когато пристигне рейсът
на червените кръвни тела, внимавайте за Тас!
Ако хлор диоксидът не попадне на нещо, което да го активира, той започва да се
разпада, като придобива един два електрона. Това може да му позволи да се комбинира
с други субстанции, като създава едно много важно вещество, което имунната система
използва, за да произвежда хипохлорна киселина. Това е може би най-важната
киселина, използвана от имунната система. Тя се използва за унищожаване на
патогени, клетки убийци и даже на ракови клетки. Когато тялото има недостиг на
важното вещество от което имунната система произвежда хипохлорна киселина,
състоянието се нарича дефицит на миелопероксидаза. Много хора страдат в резултат на
този дефицит и състоянието им може да се влоши при заболявания, защото тогава
имунната система се нуждае от много по-голямо количество от тази киселина. Аз съм
направил някои предположения, обаче ние категорично знаем, че хлор диоксидът се
получава в тялото от натриев хлорит и че той носи смърт на патогените.
Има още една функция, която хлор диоксидът изпълнява в тялото. Той неутрализира
отровите. Почти всички вещества, отровни за тялото, са в някаква степен на киселинна
основа или под неутралността на тялото. Хлор диоксидът неутрализира много от тези
отрови. Вярваме, че това може да бъде единственото обяснение, защо човек поразен от
малария се превръща от напълно болен в напълно здрав за по-малко от 4 часа.
Отровите, които предизвиква маларията, биват неутрализирани едновременно с
изтребването на паразитите.
Например, аз веднъж дадох малко хлор диоксид на едно куче, ухапано от гърмяща
змия. Давах му да пие от разтвора на всеки ½ час. Кучето като че ли знаеше, че това ще
му помогне и го изпиваше всеки път. То се оправи за няколко часа, което показва, че
отровата вероятно е била неутрализирана от хлор диоксида.
Когато се преместих в Мина, Невада, най накрая можах да поръчам първия си бидон от
45 килограма натриев хлорит. Всъщност Дик Джонсън, същият приятел, който ми
помогна като ми предостави място за живеете в Мина, го закупи. Когато бидонът
пристигна, той намина и си взе няколко килограма, така че винаги да си има на
разположение. Започнах да помагам на хора в Мина, които бяха вече използвали MMS
няколко години и разпращах флакони из целия свят. Хората го използваха за лекуване
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на рак и на всякакви болести, каквито може да си помислите, причинени от бактерии,
вируси, плесени и други патогени.
По едно време към мен се обърна Арнолд, бизнесмен от Рино, собственик на
изоставена фабрика за преработване на злато в Мина. (Променил съм името му, тъй
като не всичко, което ще кажа за него, е добро). Той ме помоли да му направя няколко
анализи на златни проби. Започнахме да си говорим и когато споменах, че съм
помогнал на хора с малария, той бе изключително впечатлен. Говорихме няколко пъти
и накрая подписахме договор. В договора той се съгласи да финансира
разпространението на MMS по света. Той искаше да регистрира един Интернет сайт в
Будапеща и да продава MMS по света от там. Разбрах, че той е като много други
богати хора, които мислеха, че MMS е нещо чудесно. Те искат да накарат други да
инвестират, но не и да направят това сами. Той започна да разговаря за различни хора
относно MMS и успя да заинтересова много „хуманитарни” групи. Той ми съобщаваше
редовно за всяка нова група, с която разговаряше относно инвестиране в MMS за борба
с маларията в Африка.
Самият Арнолт е голям филантроп. Той работи за подпомагане бездомните в Рино и
винаги спира когато пътува по магистралите, за да помогне на изпаднал в беда. Всяка
година изпраща камион натоварен с дрехи и други неща на един дом за сираци в
Мексико. Когато някой бездомник или изпаднал в беда пристигне в Мина, той или сам
ще му даде работа или ще му намери работа при някой друг в града. Той помага по
различни начини на хората в Рино, включително при раздаване храна на бездомните по
Коледа и той много ми помагаше, включително при разпространението на MMS в
Африка в продължение на 6 години.
Проблемът бе, че той никога не спази някое от условията в нашия договор. Вместо
това, той непрекъснато откриваше хора, които може би „потенциално” щяха да
финансират разпространението на MMS сред болните от малария в Африка. Винаги
оставаха седмици или месеци до получаването на парите за разпространение в Африка
или за провеждането на клинични тестове, за да докажем на света, че MMS действа.
Арнолд започна да използва MMS в помощ на хората, тъй като той е много
състрадателен към болните. Той лично раздаде MMS на много хора, след като се увери,
че те знаят как правилно да го използват. Той откри ветерани, които са били болни от
малария с рецидиви и ги снабдяваше с MMS. Това бе един от начините да докаже на
себе си, че работи. Аз обаче започнах да разбирам, че той не ми позволяваше да
разговарям с нито една от групите, които твърдеше, че се интересуват да финансират
разпространението на MMS по света. Не зная какви бяха съображенията му, но
изглежда, че той не умееше да работи с хората толкова добре, колкото си мислеше.
Група след група и човек след човек загубиха интерес в MMS и просто преустановиха
връзките си с него и идеите му и изчезнаха.
Тъй като живеех тук в пустинята, аз никога не успях да разговарям с някои от тези хора
или групи. Винаги знаех за тях, но никога не би ме разрешено да водя разговори.
Арнолд отказваше даже да обсъжда това. Това продължи 5 години. Той допусна много
грешки, като наемането на едно хлапе за проектиране на нашия уеб сайт, което след
това ни съди, когато настоявахме, че създаденият от него уеб сайт не отговаря на
нуждите ни. Хлапето ни изправи пред съда и изпрати писма до правителствените
агенции с твърдения че сме мошеници и че MMS разтворът е фалшив. Тези писма ни
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попречиха да получим писмо от Агенцията по приходите, че сме организация с идеална
цел.
Когато започнах да пиша тази книга на 1 октомври 2006, 5 години след като уеб
страницата трябваше да бъде завършена (1 октомври, 2001), и с цената на хиляди
долари, ние все още нямахме уеб страница. Още четирима души, наети за целта,
изгърмяха с парите ни, без да произведат нещо. Ако можех да използвам част от
изгубените пари, щях да съм завършил някои от важните изпитания в Кения. Арнолд
нае също така един специалист по търсене на дарения, за да работи с нас. Арнолд се
отнасяше много лошо с хората, но винаги се мислеше за велик. Споменавам тези
негативни страни само за да подчертая защо трябваше да напиша тази книга. Това е
част от историята, а предаването на подробностите около MMS на света е и винаги е
било моята цел.
Трябва да подчертая, че не мисля Арнолд за лош човек. Но накрая ми стана ясно, че ако
остана с него, всичко ще трябва да става както той каже. Ако исках да предоставя тази
информация на света, трябваше да напусна това партньорство. Това не се случваше
както искаше Арнолд и той не би позволил да опитаме нещо по-различно. И така,
трябваше да се отделя, за да мога да направя това, което знаех че ще проработи.
По това време вече бе 2006 и аз повече нямах оправдание за опазването на тази
информация от света. Имаше (и има) милиони хора, които се нуждаят от MMS. Как
мога да позволя те да умрат, когато могат да бъдат спасени? Отговорът бе, че не бих
могъл.
Обадих се на приятел, Ед Хефт, който имаше къща в Мексико, разположена на залив
точно до Морето на Кортез. Той веднага ме покани да отида там и довърша книгата.
Каза, че мога да живея там без да му плащам. Предложението бе идеално и аз го приех.
Пакетирах багажа си и заминах около средата на ноември 2006. Има няколко важни
събития, които се случиха преди да замина, но аз ще ги разисквам по-късно (вж. гл. 4).
Пристигнах в Мексико, някъде около границата и останах там докато продължих да
пиша. Всеки запознат с Мексико знае къде бях, но засега няма да назова мястото.
Коледа дойде и отмина и аз продължих да пиша. Накрая, книгата бе завършена през
март 2007 и аз бях спестил достатъчно пари, работейки върху почистването на старата
златна мина, което Арнолд ми бе възложил, за да закупя първите 1,000 екземпляра. Бях
също така прекарал това време в проектирането на един уеб-сайт – не много добър, но
вършеше работа и чрез него продавах книгите.
Продадох само малко книги, защото не ме биваше много в рекламирането по Интернет,
но малкото които продадох достигнаха до правилните хора и някои от тях започнаха
веднага да произвеждат MMS и да го продават. Те знаеха как да рекламират по
мрежата и продадоха хиляди шишета с MMS. За протокола, името на фирмата е Глобъл
Лайт.
Книгата ми се продаваше по 14.95 долара и това помогна доста. Също така направих
две електронни книги. Разделих книгата „Чудотворната минерална добавка на 21-ви
век” на две части и предоставих първата част за свободно сваляне. След това, ако някой
искаше да прочете втората част, това му струваше 9.95 долара. Това потръгна доста
добре. На всеки 15 души, прочели част 1, един купуваше и сваляше част 2. Тъй като
част 2 не ми костваше нищо, тя носеше предимно печалба.
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Продажбата на MMS бе това, което наистина подкара нещата. Бях долу в Мексико и не
можех от там да изпращам книги, затова накарах издателството да ги изпраща на Клара
Тейт, която стана моя секретарка в Невада. Тя изпращаше всички книги от там. Скоро
разбрах, че книгите привършваха и трябваше веднага да поръчам втора партида.
Нещата тръгнаха на добре. Една компания ми позвъни и предложи да ми помогне, като
закупи голямо количество. Реших да продавам второто издание за 19.95 долара. Така
продажбата на 500 книги на половин цена ми даде веднага 5,000 долара, което бе
всичко, което печатницата искаше като предплата. Моят приятел в Канада, Кенет
Ричардсън, каза че ще плати остатъка от разходите
, когато книгите са готови за
изпращане на Клара в Невада. Не можех да загубя. Макар, че не разполагах с пари,
всичко бе заплатено. Поръчах 10.000 копия от второто издание.
Редица хора ме интервюираха по радиото и за различни уеб асоциации. Продажбите на
книгата се увеличиха средно до около 350 долара на ден, включително книжния и
електронния варианти. Бих искал да спомена всички, които помогнаха, но те бяха
толкова много, че няма да ми стигне мястото в тази книга. Не би било честно да
пропусна някого. Един човек, който мисля че бе особено активен за продажбата на
книгата ми бе Адам Ейбраам, който я рекламира в своето радио шоу „Разговор вместо
храна”.
Увеличаването на продажбите над количеството, споменато по-горе, се оказа трудно.
Те се закрепиха на това равнище за известно време, така че ще работя по въпроса.
Можах да използвам част от спечелените пари за подпомагане в Африка, но в повечето
случаи пестях пари за пътуванията си до там.
Открих, че можех да живея в залива и въпреки това да върша всичко необходимо.
Повечето от компютърното оборудване и провизиите, които ми бяха необходими се
намираха в един голям мексикански град на 60 мили и трябваше да се преместя там.
Междувременно, имаше хора, които ме насърчаваха да отпечатам книгата на испански
и с парите от продажбата на книгата успях да направя това. Открих една мила жена в
града, която желаеше да ми помогне и скоро постигнахме споразумение да открием
мексиканска компания и да продаваме книги на испански и MMS. Преместих се в града
и имах късмета да наема стаи в къщата, където живееше семейството на жената.
Превърнах една стая в офис за компютрите и друга в спалня. Семейството бе много
добро с мен. Наех сестрата на жената за секретарка. Майка й се грижеше много добре
за мен. Дрехите ми биваха изпрани и изгладени и леглото винаги подредено. Вече не
бях сам.
Мексиканската компания, която основавахме, бе изключително важна, тъй като
североамериканското търговско споразумение гласи, че всички продукти легални в
една от страните по споразумението са легални и във всички останали. Това означава,
че ако можем да регистрираме MMS в Мексико, то ще бъде законно също така в САЩ
и в Канада. Можехме да заобиколим много проблеми в САЩ. Разбира се, можех и да
печеля пари от MMS в Мексико. Реших да не продавам MMS в САЩ, тъй като мислех,
че това ще помогне за приемането и продажбите на MMS, тъй като никой нямаше да
ме обвини, че искам да печеля пари от продажбата на змийско масло. Това може би
помогна в началото, но цената бе толкова ниска, че никой не се интересуваше дали
изкарвам пари от продажбите или не. Няма да се опитвам да продавам MMS в САЩ, но
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редица компании, които продават MMS се съгласиха да дарят средства на моя
африкански фонд.
В допълнение, списанието Нексъс реши да преведе книгата ми на немски и да я
публикува, което направиха, с уговорката да ми платят възнаграждение. Сега тя е
публикувана на английски, испански, немски, хърватски, полски, чешки и френски.
Превежда се на японски и скоро ще бъде публикувана и там.
И така през всичкото това време са били излекувани хиляди хора и много хора искаха
да помогнат, но никой с пари не излезе напред и не каза: „Нека да помогна.” Много
богати хора отказаха, когато ги помолих. Но сега изглежда, че продажбите на книгата
ще донесат достатъчно пари за излекуването на поне една африканска страна и
проектът ще бъде изпълнен.
Въпреки всичко, продължавам да се удивявам, че се харчат милиони долари за
прищевки всяка година, и светът си живее като пренебрегва факта, че човешката раса е
обречена на изчезване и отказва да види доказателствата за това, които са пред очите
им. Само малка част от разхитените за прищевки пари могат да променят всичко. Виж
последната част на глава 10 за повече информация по въпроса.
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Глава 4
Д-р Мозес Фломо старши, африкански билков лечител
Подписах договора с Арнолд в 2001 г. Както казах, Арнолд разговаря с много хора по
повод на MMS (което наричахме OS-82) и подпомагането на болните от малария в
Африка. Всеки път, когато говореше с някого, той вярваше, че е открил човека, който
да ни осигури средства, за да докажем, че MMS действа. Тогава можехме да помолим
света да ни помогне да излекуваме Африка. Аз останах в Мина, Невада, и продължавах
да изпращам и-мейли на хора в Африка. Много не вярваха на това, което им казах за
MMS, и някои ме молеха да не им пиша повече.
Някъде около юли 2003, писмата ми до Африка дадоха резултат.
Най-накрая се свързах с лекар в Гвинея, Западна Африка. Името
му е д-р Мозес Фломо старши. Започнах да му разказвам за
резултатите, които бяхме постигнали в Танзания. Той бе
заинтересован. Изпратих му флакон MMS и той го изпробва на
един болен от малария, който се излекува само за часове. Той
веднага отиде в Mинистерството на здравеопазването. По това
време там заместник-министър бе д-р Гами.
Д-р Фломо се срещна с един от лекарите, който го упълномощи
да направи тест с 25 души. Трябваше да направи това безплатно.
Ако MMS действаше, след това той можеше да взема пари за
лекуване на малария с MMS.

Др. Мозес Фломо Старши

Д-р Фломо постави голяма обява на своята клиника, която гласеше: „Безплатно лечение
на малария”. За часове имаше повече от 25 записани и той ги лекува същия ден. Те
трябваше да се съгласят да дойдат на следващия ден за тестване. На следващия ден
всички завърнали се бяха излекувани. Той започна да лекува болни от малария за по
5,000 гвинейски франка (0.75 щ. д.) на 1 октомври 2003.
Хората започнаха да се редят пред офиса му и той продължи да ги лекува в
продължение на няколко седмици. За съжаление д-р Фломо не можеше да оцени
значението на MMS. Той вярваше, че може да спечели много пари, като продава
рецепти с билки под формата на капсули. Той се занимаваше с малария само за да ме
накара да му помогна по отношение на билките. Съгласих се на това, докато той
лекуваше и от малария. Поиска да му изпратя празни капсули, някои книги върху
билките, машина за пълнене на капсули и някои други запаси. Когато му изпратих
пакет с няколко книги и малка полуавтоматична машина за пълнене на капсули,
неговата поща го задържа. Той толкова се възмути, че затвори клиниката си. Това не бе
много разумно според мен, но той не бе от Гвинея и мислеше, че това бе причината да
се отнасят така зле с него.
По-късно научих, че пощенският служител е взел пакета и го е сложил на бюрото си.
На следващия ден се разболял и пакетът останал на бюрото му две седмици. Последвал
нещастен случай и в крайна сметка пакетът бил разрушен от дъжда.
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След затварянето на клиниката си, д-р Фломо реши да отиде на работа в една
американска компания за боксит - най-голямата в тази част на света. Той познаваше
един от лекарите в клиниката на компанията и му занесе малко MMS, като му обясни
как действа. Започнали да го използват за лекуване на болни от малария работници.
Като цяло излекували около 2,000 души. В резултат отсъствията от работа намалели с
50%. Д-р Фломо започнал да преговаря да им продаде 150 флакона MMS за 60,000
щатски долара. Това прави 400 долара на флакон. Аз никога нямах намерение да
продавам флаконите за повече от 26 долара, но д-р Фломо настояваше, че може да
използва парите за основаване на клиника. Тъй като никога не бяхме договаряли цена,
аз се съгласих. В крайна сметка това все още правеше по-малко от един долар за доза.
По това време Арнолд нямаше пълен контрол върху MMS. Той още не бе открил как
може да наложи пълен контрол. Все още се чуваше и моята дума. По-късно Арнолд ми
каза, че хората, които даваха парите, искали той да има пълен контрол, но по това
време аз можех да позволя на д-р Фломо да продава MMS. По-късно такива неща не ми
бяха разрешени.
Във взаимоотношенията в компанията за боксит имаше някои проблеми и измина доста
време. Разбрах, че основният проблем бяха пътуванията на д-р Фломо, свързани с
неговите билки. Плановете му бяха твърде амбициозни и той възнамеряваше да засади
много декари с различни билки. Д-р Фломо не ми разрешаваше да говоря с лекарите на
болницата към компанията. Всичко трябваше да минава през него, а той винаги бе
някъде другаде.

Билковата клиника на д-р Фломо.

Реших да кажа на Арнолд за възможната продажба. Това бе грешка. Арнолд се опита да
се свърже с клиниката на американската компания за боксит, но не можа да открие
телефонния й номер. Тогава той се свърза с американската компания, която
притежаваше компанията за боксит, и получи телефонния номер на президента на
компанията в Гвинея. Президентът каза, че няма да използва нашия MMS (OS-82),
докато един университет не публикува статия, в която да се казва, че са изпитали MMS
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и че той действа. Това приключи продажбата на флакони за 60,000 долара на
компанията за боксит, тъй като на лекарите там бе съобщено, че не могат да използват
MMS. Ако не бяхме се свързали с централната администрация, докторите на място
щяха да продължат да го използват.
Арнолд бе направил голяма грешка. Не исках да вдигам шум в администрацията, тъй
като разбрах, че балансът в ситуацията е доста деликатен). Ако бяха вече използвали
MMS в продължение на 6 месеца и отсъствията за този период бяха паднали с 50%,
никой не би спрял използването на MMS. В случая администрацията не бе никога
уведомена, че клиниката вече е излекувала 2,000 души. В крайна сметка аз продължих
да работя с д-р Фломо и му изпратих 10,000 празни капсули и редица машини за
пълненето им.
Той в действителност не направи нищо повече по отношение на маларията.

Д-р Фломо и местен лечител приготвят билкови смески – 1997

Гвинея е пълна с малария. Ако д-р Фломо бе продължил да лекува хората за по 75
цента (сума, достъпна за хората в Гвинея), той щеше да стане богат по местните
стандарти. Той щеше да стане най-известният лекар в тази част на света. Вместо това,
той предпочете да продължи да продава билки, които никога не действаха. Ние щяхме
да го снабдим с неограничени количества MMS и той щеше да промени една цяла
страна, но той просто трябваше да се опитва да продава билките си.
Ако прочетете глава 19, ще видите неговата грешка. Той бе толкова концентриран
върху собствените си цели, че не можеше да види по-мащабната картина. Той не се
интересуваше от това да помага на хората в тази страна; той се интересуваше само от
печелене на пари. Живееше в собствения си свят. И все пак над 2,000 души бяха
излекувани от малария в резултат на неговите усилия.
Днес може да закупите MMS. Просто влезте в една от търсачките и напишете MMS. Аз
нямам финансов интерес в компаниите, които го продават в САЩ. Мисля си, че трябва
да го опитате, преди да произведете 100 флакона. След като се убедите сами, може да
се отнесете към глава 18, която обяснява как да произведете 100 и повече флакони.
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Глава 5
Кения, Източна Африка
Арнолд познаваше човека, който отговаряше за мисионерската група, наречена FCF Int.
По това време бяхме решили да искаме по $5 за една доза MMS. Не бе важно това, че
африканците не можеха да си позволят да заплатят тази сума, защото планирахме да
вземем парите от един от източниците на хуманитарна помощ. Но и тази инициатива бе
в задънена улица. Най-накрая ми хрумна, че можехме да предложим голямо
благотворително дарение на FCF Int. Арнолд одобри тази моя идея. Арнолд предложи
да им даде MMS на стойност $ 200,000, ако те осигурят средства за пътуването ми, за
да обуча техните хора как да използват OS-82. (Така наричахме MMS по това време.
Наименованието бе променено няколко пъти). При цена на една доза от $5 щ.д.,
можехме да спечелим $ 200,000, като изхарчим $ 50.
Нека само повторя тук, че това бе моя идея. 2,000-те души излекувани в Гвинея, 5,000те излекувани в Сиера Леоне и 75,000-те излекувани в Уганда и Кения, бяха всички
излекувани в резултат на моите идеи. Да, Арнолд помогна, но не той предложи идеите,
нито той се свърза с хората в Гвинея и Сиера Леоне. Аз направих всичко това без
финансовата помощ на Арнолд. И въпреки това, всичко трябваше да
става както той каже, защото така искаха дарителите (поне той така
ми казваше винаги). Нямаше да имам нищо против да бъде както той
кажеше, ако нещо в действителност се случваше, но това не бе така.
Въпреки това, предложението впечатли FCF Int. и те решиха да ме
изпратят в Кения и Уганда. По някаква причина Арнолд никога не ми
позволи да разговарям с ръководителя на мисионерската група FCF,
както и с някого от останалите хора, които биха помогнали за
финансирането на нашите пътувания до Африка. Обаче той трябваше
да ме изпрати в Африка, защото не бе подготвен да обучава хора в
използването на MMS и той го знаеше. Но бе абсолютно категоричен,
че нещата трябва да се случват, както той каже и съответно това
ставаше винаги така. Ето защо пиша тази книга.
Арнолд се опитваше, но правеше много грешки. Най-накрая
FCF ме изпратиха в Африка в 2004 г. Преди да тръгна, аз произведох
стотици флакони с MMS в кухнята си, използвайки домакински
съдове и много точна лабораторна везна. (Между другото към 1
октомври 2006 г. бях бутилирал много стотици флакони с по 450 дози
във флакон. Това се равнява на над един милион дози. По времето,
когато пишех второто издание на тази книга, имаше поне четири
производителя, които продаваха MMS).
Флаконите, на които се спряхме накрая, бяха високи, тъмнозелени, с
вместимост 118 г, с капкомер за лесно дозиране. Бях твърдо убеден,
че в Африка не се използват други подобни флакони и се оказах прав.
Един флакон с MMS може да бъде разпознат отдалече, тъй като няма
други подобни. Всички все още използват същия зелен флакон,
закупен от една компания в Ню Йорк. Името и адресът на компанията
са дадени в гл. 18.

Всичкият ММS
продаван в
Африка е в
такива зелени
флакони от по
118 гр.
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Пристигнах в Какамега, Кения, на 31 януари 2004 г. На летището ме посрещнаха
четирима души, всеки от които ме прегърна. Бяха Яван Омани, водещият свещеник на
тамошната мисия, Гладис Аюгу, Херзон Юма – вторият ръководител на мисията - и
накрая Беатик Ядече. Бяха много радостни да ме видят и много любезни. Превозиха ме
до мисията, където бяха приготвили много хубава стая с мрежа против комари и
всичко, от което щях да се нуждая.
Доктор Исак Опондо дойде да ме види същата вечер. Той
отговаряше за мисионерската болница и му бяха казали, че
аз ще давам на хората нещо против малария. Той бе
разтревожен и наистина искаше да знае какво ще им давам.
Дадох си сметка, че ако не хареса мен или MMS, може да
провали всичко. Ще трябваше да се завърна в къщи, без да
съм постигнал нещо. Затова започнах да обяснявам какво
точно представлява MMS и как действа. Той разбираше от
хлор диоксид, защото научните му познания включваха
пречистване на води и дезинфектанти. Казах му повечето
от нещата, вече споменати в тази книга, плюс
допълнителна информация. Той бе заинтересуван. Знаех, че
точните факти действат по-добре от всичко и това бе, което
му дадох.

Д‐р Опондо с MMS

Най-накрая д-р Опондо каза: „Картината ми е ясна и ако можеш наистина да вкараш
хлор диоксида в тялото, вярвам, че той ще подейства, точно както ти казваш.” Веднъж
добил представа за хлор диоксида, той бе толкова убеден, че каза: „Жена ми е болна от
малария. Мога ли да я доведа веднага?” Отговорих му: „Разбира се.” Тя пристигна след
20 минути. Приготвих й смес със само 5 капки MMS. По това време считах 15 капки за
стандартна доза и не помня защо използвах само 5 капки. Предполагам, че не исках да
предизвикам гадене. На следващата сутрин тя се чувстваше малко по-добре, но не
напълно, а аз му бях казал, че тя ще се оправи.
Бяхме планирали да започнем лечение в болницата същата сутрин. Това бе проблем, но
не чак толкова голям. Лекарят вярваше на обяснението ми за действието на хлор
диоксида и изглежда, че приемаше това, което казвах. Проблемът бе, че разновидността
на малария тук бе по-устойчива от маларията в Южна Америка. Виждайки жената на
доктора да се подобрява, знаех, че MMS действа, но че просто дозата не бе достатъчна.
Казах на доктора, че жена му се нуждае от още една доза и той се съгласи.
Тази сутрин, когато започнах да лекувам хората в мисионерската болница, аз си
облякох белия работен комбинезон с надпис „Фондация малариен разтвор”, бродиран
със златни букви отпред. Бях с шапка, светли панталони и бели обувки. Изглеждах като
лекар.
Пристигнах в болницата около 8 ч. сутринта и д-р Опондо ме настани в своя офис.
Разбира се, аз обясних на хората в офиса, че не съм лекар. За тях това нямаше значение.
Аз бях единственият бял човек на 50 мили в диаметър и всички те имаха голям респект
към белите хора.
Обсъдих с д-р Опондо броя капки, който да бъде даден на всеки пациент. Изтъкнах му,
че маларията там изглеждаше по-устойчива от тази в Южна Америка. Спряхме се на
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доза от 15 капки. Скоро жена му пристигна за втората си доза, този път от 15 капки, и
си отиде у дома. С тази втора доза жената на д-р Опондо стана първият човек в Африка,
комуто помогнах да преодолее маларията.
Ние давахме дози от 15 капки през целия ден, но на следващия ден повечето пациенти
се завърнаха в подобрено състояние, но не напълно добре. Това реши въпроса. Спрях се
на доза от 30 капки, тъй като трябваше да постигнем излекуване с еднократна доза. Има
прекалено много болни от малария, за да лекуваме всеки повторно.
Болничната лаборатория бе претоварена и просто не можехме
да проверяваме за малария кръвта на всеки болен. В тази област
обаче не възникват много въпроси дали човек е болен от
малария, или не е. Обикновено лекарят определя това с поглед.
Но те вземаха толкова кръвни проби, колкото бе практически
възможно. Всеки дал положителна проба за малария, в крайна
сметка даде отрицателна проба след втората доза или след доза
от 30 капки. В общия случай изчезването на маларийните
симптоми отнемаше 4 часа. В отделни случаи този период бе 12
часа. Макар много от пациентите да страдаха и от други
болести освен малария, нямахме нито един неуспех що се
отнася до маларията. Не можем да докажем този факт, тъй като
не всички имаха кръвни проби, но доколкото знаем, нямаше
случай, в който MMS да не унищожи паразита на маларията.

Преподобният Омини

Лекувахме пациентите, които все още се чувстваха зле, и всеки от тях бе здрав, когато
се върна на следващия ден. Д-р Опондо се съгласи с мен, че трябва да увеличим дозата
на 30 капки. Започна да се получава само с едно лечение. Това бе 8 пъти по-силна доза
от тази, използвана в Южна Америка. Това се равняваше на 240 капки стабилизиран
кислород, продаван в магазините за здравословни храни. В болницата всеки пациент ми
бе представен лично и тези, които говореха английски, описваха донякъде симптомите
си. Аз давах всекиму по една доза. Не се опитвах да помогна само на болни от малария.
Знаех, че MMS ще помогне при болшинството проблеми. Много от пациентите скоро
повръщаха глисти, други се чувстваха облекчени от различни проблеми.
Преподобният Омини бе ръководител на мисията там и той изглеждаше малко уморен.
Каза ми, че след преживяна катастрофа не е имал проблем с маларията. Вървеше с
бастун и имаше някакви стоманени пръстени на единия си крак. Той каза, че вероятно
стоманата причинява реакция в кръвта му и убива маларийните паразити. Разгледах
внимателно очите и лицето му. Виждах само много силна умора. Той бе болен и не го
знаеше. Попитах го дали взема обезболяващи таблетки и той призна, че взема по
няколко на ден. Казах му: „Преподобни, направи ми услуга и провери кръвта си за
малария.” Изведнъж той си даде сметка за състоянието си.
Имах предвид, че трябва да провери кръвта си на следващия ден, но той ме погледна
още веднъж и отиде да събуди лабораторния техник. След час дойде с изненадващ
резултат. Средният болен от малария, който се явяваше за лечение в болницата,
показваше резултат +6. Преподобният Омини имаше резултат +120. Той можеше да
падне мъртъв всеки момент. Дадох му най-голямата доза, която считах за безопасна –
30 капки. Обикновено човек с такъв резултат би бил на легло, почти обездвижен, но в
някои случаи обезболяващите лекарства прикриват симптомите.
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На следващата сутрин Омини се чувстваше много по-добре, но по обед бе отново
болен. По обед резултатът му бе +6, който бе нормален резултат за болен от малария.
Дадох му други 18 капки и на следващата сутрин той твърдеше, че се чувства отлично.
Изглеждаше добре и резултатите му показваха, че се е отървал от маларийните
паразити. Той имаше късмет. Често, когато хората вземат обезболяващи, таблетките
прикриват болките от маларията.
Те не си даваха сметка, че страдат от малария, какъвто бе случаят и с Омини. Вземат
все повече обезболяващи, докато главоболието им и болките в ставите се увеличават.
Това е много опасна ситуация, тъй като човек може да се разхожда с достатъчно
малария, която може да го убие. В такива случаи хората просто падат и умират, и това
се случва.
Омини започна да организира клиники за малария в църквите в околността за лекуване
на болните. Всяка сутрин около осем души се натъпквахме в един мини рейс, каран от
Питър Муанги, местен пастор, който притежаваше мини рейс. Рейсът бе на около 20
години. Не бе нищо повече от една черупка на рейс с двигател. Всичко друго бе
свалено от него. Пантите на вратите бяха повече от износени. Те успяваха да задържат
вратите от изпадане, но не и от тракане.
Бидейки единственият бял човек, аз трябваше да се возя отпред, но това правеха и още
трима души. Питър беше малко механик и поддържаше автобуса в движение. Всичко
по него обаче бе напълно износено. Когато една кола стане толкова зле, колкото този
автобус, и нещо спре да работи, ти просто го отскубваш и изхвърляш. В крайна сметка
ти трябват двигател, шаси и колела.

Хората в една църква очакват пристигането ни.
В тази църква имаше около 300 души.

Питър ни превозваше до няколко църкви всеки ден и също ми помагаше като правеше
снимки. Във всяка църква имаше обикновено между 20 и 200 души. Те ме представяха
на тълпата и ме молеха да кажа нещо, преди да започнем. Обикновено говорех минутадве, казвах колко ми е приятно да съм там и че се надявам те да се почувстват по-добре.
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След това те заставаха на опашка и аз започвах да пълня чашите, осигурени от всяка
църква. Когато имаше няколкостотин души, исках допълнителни чаши и някой някак
ги доставяше. След това нареждахме 20 или 30 чаши и аз започвах да наливам разтвора
в тях. Имах малка мерителна лъжичка, която побираше правилното количество разтвор
(30 капки). След това прибавях оцет във всяка чаша. След изчакване от три минути,
изливах сок от ананас във всяка чаша, докато тя бе ¾ пълна. След това раздавахме
чашите.

Д-р Винсент Оримба разговаря с една майка за бебето й,
което току що е взело MMS.

Няколко пъти, когато групата чуваше, че аз няма да раздавам ваксината, те изразяваха
недоволство. Те мислеха, че ако не раздавам аз ваксината, лекарството няма да бъде
достатъчно силно, за да им помогне. Но с напредъка на деня във всяка църква хората
започваха да се чувстват по-добре. Главоболието и гаденето изчезваха и мускулните
болки намаляваха. Хората бяха твърде изненадани, много доволни и го показваха.
Винаги бе удоволствие да гледаш как се подобряват и се чувстват добре.
Докато бяхме в Какамега, Яван искаше да посетим една частна клиника. Там щяхме да
прекараме цял ден. Името на клиниката бе „Дом за майчинство на общността Букура”.
Когато пристигнахме, имаше дълга опашка от местни хора, които се нуждаеха от
помощ против малария. Прекарахме там по-голямата част от деня и им оставихме
няколко флакона MMS. Завеждащ бе Винсент Оримба. Той лекуваше много хора и им
вземаше кръвни проби преди и след приемане на MMS. За нещастие неговата клиника
бе свързана с мисиите, които оттеглиха подкрепата си за MMS, и неговата клиника не
получава повече финансиране за MMS. Включил съм снимка на д-р Оримба с неговата
клиника. Без съмнение може все още да бъде установен контакт с него, както и с
другите хора, описани в тази книга.
Докато бях в Какамега, не видях друг бял човек. Една жена ме спря на улицата и се
здрависа с мен. Каза, че иска да съобщи на мъжа си, че е стиснала ръката на бял човек
него ден. Вероятно най-големият смях падна, когато на маса споделих, че най-голямата
ми тревога е била, че тези бивши канибали биха предпочели да се нахранят добре,
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вместо да отидат на небето. Всички над 30 години твърдяха, че са бивши канибали, но
аз се съмнявам това да бе така. Те просто обичат да има нещо, за което да си говорят.
*

*

*

ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР МИСИЯ ЕМАТСАИ
п.к. 1176, 50100 Какамега, Кения тел. 0722 300 301
11 февруари, 2004
Джим Хъмбъл, Фондация за малариен разтвор
Тук Ви представям специалните си наблюдения, направени по време на маларийната
кампания, с използване формулата на Маларийния разтвор.
1. В първия ден едно много болно бебе бе докарано с оплаквания за конвулсии от
висока треска с температура 40 С. Изследването на кръвта под микроскоп даде
положителен резултат с четири плюса ++++, показвайки много остра инфекция на
малария от разновидността falciparum.
2.
След изследването, на пациента бе даден Малариен разтвор фаза 1.
След четири часа бе направено изследване с микроскоп. Паразитите бяха намалели на
два плюса (++). На следващия ден кръвта не показа следи от малария.
Забележка: Не бе прилагано друго лекарство против малария. Не бе даван
антибиотик. След два дни детето бе изписано. В продължение на 48 часа нямаше
температура по-висока от нормалната, нито други симптоми. Маларията бе
излекувана само с прилагането на Маларийния разтвор без обикновения хинин, даван
при подобни сериозни случаи.
3. Пациент от женски пол на 34 години имаше постоянна треска и силно
главоболие вечер, постоянно гадене, загуба на апетит и загуба на тегло. Изследването
на кръвта под микроскоп показа наличие на паразити на малария falciparum. Болестта
не бе повлияна от много противомаларийни лекарства, в т.ч. от инжекции с хинин. Бе
даден Малариен разтвор фаза 2 в две дози в рамките на 24 часа. До даването на
третата доза всички признаци и симптоми бяха отслабнали. След пет дни
пациентката се върна на работа и се хранеше добре след двумесечно боледуване.
Кръвната проба показа отрицателен резултат.
4. Три болни деца бяха лекувани с Малариен разтвор след наличие на симптоми за
бронхопневмония в продължение на два дни. След 6 часа симптомите бяха намалели.
Те престояха в клиниката 48 часа до пълното изчезване на симптомите на пневмония.
Не бяха приложени никакви други антитела.
5. Намазах с Малариен разтвор брадавици в областта на слабините на 5годишно момче. След пет дни брадавиците изчезнаха.
Случаи 3 и 4 показват, че Маларийният разтвор е ефективен и при други
заболявания.
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6. По време на една кампания на подвижната клиника, на една пациентка бе
даден Малариен разтвор фаза 2. Тя веднага почувства силна стомашна болка. Дадох й
три чаши вода, които тя повърна една след друга. Скоро тя се чувстваше по-добре.
Забележка: След допълнително разпитване разбрах, че тази пациентка имаше
диагноза стомашна язва и преминаваше лечение в момента.
Заключение: Тази пациентка би могла да бъде спасена от тази реакция, ако ни
бе казала предварително за наличието на язвата си. В бъдеще трябва да питаме за
стомашна язва.
В заключение нека кажа, че търся други полезни приложения на Маларийния
разтвор и ще Ви дам обратна информация, след като преценя внимателно какви други
случаи могат да бъдат лекувани с Маларийния разтвор.
Тъй като кампанията е почти безплатна, намирам за много трудно да вземам
такса за изследване с микроскоп, понеже повечето пациенти не могат да си го
позволят. Това би потвърдило положителните резултати, но както вече казах,
проблемът е финансов.
Продължавам програмата на прилагане на Маларийния разтвор.
Искрено Ваш,
(п)
Д-р Исак Опундо,
п.к. 1176, 50100
Какамега, Кения
Тел.: 0722 300301
*

*

*

ГЛАВНА КВАРТИРА НА МИСИЯ ЕМАТСАИ
п.к. 1176, 50100 Какамега, Кения тел. 0722 300 301
11 февруари, 2004 г.
Ние, хората в Мисия Ематсаи, която е главната квартира на 128 църкви и
техните пастори, изразяваме тук своята благодарност и признателност на
„Фондация Малариен разтвор” за това, че изпрати г-н Джим Хъмбъл, за да донесе
Маларийния разтвор. Бяха лекувани над хиляда пациента и те се излекуваха от
малария, в т.ч. владиката преподобния Яван Омани и неговата съпруга. Някои от
посетените от него места са:
1. Болницата на мисията Ематсаи - бяха лекувани 80 пациента и докладвани
като излекувани от д-р Исак Опундо.
2. Дом за майчинство на общността Букура – бяха лекувани 3 пациента и
докладвани излекувани след прилагане на втората фаза на лечение от д-р Едвин
Ориена.
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3. Клиника на църквата Иная, лекувани 512 пациента, някои върнали се на
другия ден за втората фаза на лечение и докладвани излекувани. Водени от преп.
Мутули.
4. Клиники на църквите Иманга и Набурера, лекувани 228 пациента и
докладвани здрави от преп. Яван Масимбър.
5. Емангейл, Назарети, Мусага, лекувани 125 пациента. Те докладваха, че са
излекувани от малария. Водени от преп. Есери Махонга.
6. Клиника на църква Клиалала, 50 души лекувани и докладвани оздравели от
малария. Водени от преп. Партон Вангила.
7. Муилала – лекувани 36 души и докладвани положителни резултати. Водени
от преп. Чарлз Омани.
8. Клиника на църква Анико – лекувани 250 души и докладвани оздравели. Водени
от преп. Хенри Апонди.
9. Клиника на църква Буйонга – лекувани 50 души и докладвани оздравели.
Водени от сестра Жаклин Макокха.
10. Клиника на църква Еширумба - лекувани 52 души и докладвани оздравели.
Водени от пастор Е. Каболе
Поради недостиг на време, някои болни от малария останаха без лечение. Бяха
докладвани три случая на повръщане и поне един случай на диария след приемане на
Маларийния разтвор, но при всички случаи ситуацията се нормализира след приемане
на втората доза. Искрено благодарим на всички, участвали в тази програма.
Преп. Яван Омани,
Пастор
(п)

Преп. Херон Окаха,
помощник пастор
(п)

*

*

Алфрес Окуани,
Председател
(п)

*

Питър Муанги Гитау
П.к. 659
Какамега
Кения
2.11.2006 г.
Комуто послужи
На вниманието на Джим В. Хъмбъл
С това удостоверявам, че аз, Питър Муанги Гитау, съм работил с
Джим от 2004 г. Той пристигна в Мисията Ематсаи, за да лекува болни от
малария и през всичкото това време аз го превозвах с кола. Ние посетихме
много църкви и лекувахме около 1000 души с Малариен разтвор. След това
отидохме в Уганда, за да помогнем на хората там и над 500 души бяха
лекувани в медицинския център в Кампала, Уганда.
Ние се разделихме и той, Джим, ми изпрати няколко флакона от
Маларийния разтвор, за да лекувам и да обучавам хора как да използват
разтвора в град Какамега. Вижте снимки и отзиви на лекуваните на
следващата страница.
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Аз се надявам да лекувам колкото мога хора в Кения и да помогна на
Джим в неговата работа, когато получим повече пари и дарения.
За мен е удоволствие да лекувам и излекувам много хора и да достигна до
милиони с Маларийния разтвор.
Искрено Ваш,
(п)
Питър Муанги,
0722 860674
*

*

*

11 февруари, 2004 г.
Място: Мисия Ематсаи
Аз, Сила Комбо, отправям много благодарности към Бог, който доведе Джим
Хъмбъл в Кения, за да донесе Маларийния разтвор. Щастлив съм, че когато взех
Маларийния разтвор, оздравях. Бих искал да помоля службата на дружеството
„Християнска вяра” да разшири лечението и в Танзания, където аз съм пастор и имам
повече от 25 църкви, където болестта (малария) убива толкова много хора и виждам
тази възможност да ни се помогне в Африка. Благодаря ви. Бог да благослови.
Искрено Ваш
(п)
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Глава 6
Уганда, Източна Африка
Когато напуснах Какамега, Кения, отлетях за Найроби. Там изнесох лекция пред Уейд
Портър и неговата група от лекари и медсестри.
Лекцията бе посрещната добре; накрая разговаряхме около час. Имаше много
ръкостискания и приятелски думи, но по някаква причина Уейд и съпругата му решиха,
че аз съм обладан от зли духове и това сложи край на плановете им да лекуват селяните
в съседните области. Те повече не се обадиха и аз нямах възможност да им кажа нещо
повече.
Даже още по странно бе, че директорът на FCF Int. в САЩ бе уволнен няколко седмици
след моето завръщане. Той бе човекът в организацията, който взе решението да ме
изпрати тук. Може би имаше връзка, но изглеждаше смешно, че той бе уволнен и аз
никога не научих причината за това. Във всеки случай, историята продължава.

Уейд Портър и съпругата му стоят от двете ми страни.
Останалите са лекари и медсестри. Уейд реши да не използва
MMS, тъй като вярваше, че съм обладан от зли духове.

От Найроби отлетях за Кампала, Уганда. На летището бях посрещнат от Соломон
Муесидж, основният пастор в тамошната мисия и собственик на медицинския център
„Лайф линк”, клиника, свързана с мисията. Той ме закара в къщата си, където бе
приготвил стая за престоя ми. В тази област всеки изува обувките си, преди да влезе.
Първоначално не забелязах това, но щом го сторих, извиних се и свалих обувките си.
Те бяха много любезни домакини. За вечеря всички седяха около масата. Храната бе
много добра. В Уганда, където няма боеве, храната е в изобилие. Всъщност
наблюдателят би я нарекъл страна на изобилието.

52

Соломон каза, че мога да започна да използвам MMS в неговия медицински център на
сутринта. Бързах да започна, тъй като това щеше да бъде още една стъпка към
доказване безопасността и ефикасността на MMS. Пристигнах в клиниката на Соломон
около 08:00 на 14 февруари 2004. Пациентите вече пристигаха, тъй като Соломон бе
обявил по време на своята служба, че аз ще бъда там. Клиниката таксуваше малка сума
за всяка доза MMS, наричан по това време ОS-82. Бях престанал да го наричам ОS-82 в
Кения, защото „Малариен разтвор” бе единственото наименование, използвано от
лекари и медсестри. И накрая така започнахме да го наричаме. Всъщност хората на
Африка му дадоха наименованието. Когато се обадих на Арнолд и му съобщих новото
наименование, той веднага се съгласи.

Медицински център „Лайф линк”
П.к. 15081, Кампала, Уганда; тел.: 077479017
Започнах, използвайки данните, получени в мисията в Каканега, Кения. Използвах 30
капки и почти всички се чувстваха по-зле и повръщаха след приемане на дозата.
Разбира се, на следващия ден – и често часове по-късно – те бяха добре, но
повръщането не бе популярно. Отново маларията тук бе различна от маларията по
другите места. Всички болни от малария тук имаха също уголемен далак. По някаква
причина капките реагираха различно на тази разновидност на маларията и вероятно
това имаше нещо общо с увеличения далак на пациентите. Болните от малария в Кения
нямаха уголемен далак. Не всички повръщаха и ние продължихме с дози от 30 капки
няколко дни, но хората започнаха да ни отбягват. Накрая реших, че трябва да направя
нещо. Давах на всеки доза от 15 капки и го карах да дойде след 4 часа за втора доза от
15 капки. Това свърши работа. Дозата от 15 капки не причини никому повръщане и
скоро хората започнаха да се редят на опашка за помощ. Отново преодоляхме малки
проблеми. Всяка нова ситуация се добавяше към колекцията от важна информация за
тези, които прилагаха MMS.
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Авторът и медицинска сестра наблюдават майка, която дава ММS на своето бебе в Медицински
център „Лайф линк” в Кампала, Уганда

Всички дози, били те 15 или 30 капки, изискват добавка от ¼ до ½ чаена лъжичка оцет
или разтвор на лимонов сок, или лимонтузу (това прави 5 капки киселина на всяка
капка MMS). Без някоя от тези хранителни киселини, разтворът помага много малко.
Хранителните киселини действат като активатор на разтвора. Както бе казано вече,
трябва да се изчакат 3 минути, преди да се добави нещо друго. След изчакване от три
минути, може да добавите 120 грама плодов сок за оправяне на вкуса. Важно е да се
запомни, че сокът не трябва да съдържа никакъв добавен витамин С. Това е причината
за използване на пресен сок, за да сме сигурни, че няма прибавен витамин С. Почти
всички бутилирани сокове имат прибавен витамин С като консервант.
Витамин С е нещо много добро, но в този случай той пречи на MMS да свърши своята
работа в организма. Затова използвайте само пресен сок. Соломон имаше микроскоп в
клиниката си и техници, които можеха да го използват, за да определят присъствието
на паразити на маларията в кръвта на пациентите. Докато бях там, ние лекувахме поне
50 пациента с положителни проби за малария, които след лечението дадоха
отрицателен резултат. Болшинството от 500+ те пациента, които лекувахме, не се
интересуваха от това.Те искаха само да се почувстват по-добре и след две дози от MMS
това се случваше. Факт е, че поне 95% от тях имаха малария; ние просто нямахме
време да изследваме кръвта на всеки. Въпреки това, потвърдихме 50 случая на
унищожаване паразита на маларията.
Скоро след като пристигнах в медицинския център „Лайф линк”, срещнах един
специален пастор от Демократична република Конго. Името му е Джон Тумухеруе и
той се интересуваше от MMS. След като самият прие една доза, той веднага започна да
помага на пристигащите. Бе много ентусиазиран по отношение MMS и ме убеждаваше
надълго да отида в ДР Конго, но аз нямах средствата и подкрепата за това. Той посети
много места в Кампала и почти уреди да посетя армията в северна Уганда, където се
водеха боевете. Исках да отида, тъй като в армията маларията бе широко
разпространена и това би допринесло съществено за прекратяване на войната. Това
също така щеше да бъде много добър начин за рекламиране на MMS по това време, но
Джон не успя напълно да уреди нещата, докато бях там.
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Авторът дава на Джон Тумухеруе първата доза ММS против малария.
Прочетете писмото на Джон в края на тази глава.

Когато напуснах, аз му дадох последния си флакон от MMS, който бе достатъчен за
излекуването на 180 души от малария. Няколко месеца по-късно му изпратих още 10
флакона, които той използва доста. Ако прочетете писмото му до мен, ще видите, че
той излекува твърде много хора в Конго с помощта на MMS, който му изпратих.
Показаната тук снимка бе направена, докато му давах първата доза MMS. С него все
още може да бъде установен контакт, както и с повечето хора, описани в тази книга. На
10 октомври 2006 г. аз му изпратих други 10 флакона.
Няколко от жертвите на малария в клиниката бяха деца. Някои от тези деца щяха да
умрат без MMS. Макар реакциите да бяха различни, тази клиника бе мястото, където
започнахме да забелязваме, че реакциите са сходни. С течение на времето, забелязахме
следните реакции:
1. Замайване – някои пациенти докладваха замайване няколко часа след приемане
на MMS. Замайването никога не продължаваше повече от 1 час. С преминаване на
замайването изчезваха и симптомите на малария.
2. Гадене – Гаденето обикновено се получава 10-15 мин. след приемането на MMS
и рядко продължава повече от 15 минути.
3. Повръщане – В редки случаи някой повръщаше след приемане на MMS, но
никога повече от веднъж.
4. Умора – Умората бе цялостна и по цялото тяло. Бе твърде удивително, че аз
изпитах същото няколко години по-рано, когато за първи път взех MMS, за да
преодолея маларията, от която се бях заразил в джунглата. Човек се чувства в пълна
летаргия и не е в състояние да се движи. Не е съвсем неприятно, само едно странно
усещане, което е леко тревожно. Продължава между 1 и 4 часа, не повече.
5. Комбинация от няколко или всичките тези реакции. Това е рядко, но се случи
един-два пъти. Наистина няма какво да се направи при всички тези реакции. Всички те
преминават и нямат трайни ефекти.
6.
Лекарят в тази клиника беше чернокож с голямо състрадание към децата. Той се
отнасяше към тях с нежност и изглеждаше много загрижен. Той спаси няколко живота,
докато бях там, само с поставяне на правилни диагнози. Той подробно ме разпитваше
за MMS. Накрая аз му казах за приятеля си, който използва стабилизиран кислород и
инжектира разтвора във вените на своите животни. Също споменах, че той ме
инжектира няколко пъти. В разговорите ни накрая му казах, че силата на разтвора,
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който моят приятел използва за инжектиране на животните, бе 15 капки в 20 мл
инжекционен разтвор.

Авторът подготвя дози от MMS в болничната стая.

Към края на пребиваването ми там, забелязах лекаря да разговаря с групи хора извън
клиниката. След като разговаря с няколко групи, аз го попитах за тях. Каза, че това са
пациенти в напреднала фаза на спин и техни роднини. Не го питах за съдържанието на
разговорите, защото това изглеждаше неучтиво. В деня, в който си тръгвах обаче, той
ме дръпна настрана и ми каза, че ще лекува някои от тези болни от спин и ще им
инжектира MMS. Каза, че има връзки с много голямата Болница на Кампала и ще може
да се свърже с пациенти болни от спин, които са били изпратени в къщи в безнадеждно
състояние. Може да си помислите, че бях разтревожен в този момент, но в Лас Вегас
моят приятел ме бе инжектирал няколко пъти. Първо използвахме една капка, след това
няколко капки и след това пълна доза на два пъти. Нямаше никаква странична реакция
и инжекцията се справи с много тежка форма на грип.

Повечето деца изглежда считат MMS за магическа напитка.
Това определено важи за тези три.
Така че аз не се тревожех за болните от спин; напротив, бях изключително натъжен, че
не можем да лекуваме всеки болен от спин, изпратен в къщи, както и болните от спин,
които бяха все още в болницата. Отново, MMS изпуска хлор диоксид в тялото. Хлор
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диоксидът е най-силният унищожител на патогени, известен на човека. Няма причини
той да не унищожи вируса на спин. Той не нанася никаква вреда на човешкото тяло в
ниските концентрации, използвани при MMS. Когато се инжектира направо в кръвта,
не може да използвате оцет. Фактът е, че кръвта има същото неутрално рН равнище
като водата, при което тя разрежда MMS и причинява отделяне на хлор диоксида за
няколко часа без оцета.
В този момент нито окуражих лекаря, нито го разубеждавах. Не виждах как
инжекцията ще навреди на някой болен от спин, а вероятно щеше да му помогне. След
като се върнах у дома, поддържах близък контакт с този лекар и той лекува 390
пациента със спин в продължение на 8 месеца. Всички те бяха изпратени по домовете
си от Болница Кампала, за да умрат там. Неговите писма показаха, че 6 от 10 пациента
се почувстваха добре и искаха да отидат на работа или да се върнат към заниманията си
3 дни след получаване на лечението. Останалите 40% се възстановиха за 30 дни. Нито
един от случаите, които той е могъл да проследи, не е имал рецидив. Двама от 390-те
случая са починали.
Пациентите, оздравели за 3 дни, са се нуждаели от време за възстановяване, но
изглежда, че те са се възстановявали от случаи на крайно изтощение. За съжаление
трябва да запазя в тайна името на този лекар. Но както виждате, той имаше много
добри резултати, тъй като всички тези пациенти бяха обречени на смърт седмици след
изписването им от Болница Кампала.
Не ми бе трудно да повярвам на неговите доклади, тъй като той нямаше причина да ме
лъже ден след ден. Не му плащах нищо и даже не му изпращах безплатен MMS (аз му
оставих 40 флакона). В допълнение, аз съм лекувал успешно редица болни от спин и
моят приятел, който има бизнес в Малави, лекува няколко работника, които бяха
прекалено болни от спин, за да идват на работа. Сега всички са обратно на работа.
Оказа се, че Соломон Муесидж, собственикът на медицинския център „Лайф линк”,
имаше здравословен проблем, подобен на този на преп. Омини, пасторът в Кения.
Соломон вземаше обезболяващи таблетки срещу малария.
И той, и жена му отбягваха факта, че са болни от малария. Обезболяващите таблетки
често маскират симптомите на маларията – не много добре, но те държат на крака. Да
ги вземаш продължително време е извънредно опасно, защото маларията може да те
убие, без да усетиш. Когато го попитах по този въпрос, той каза: „Зная, че е малария.
Просто отлагах да направя нещо по въпроса. Ще взема двойна доза веднага.”
Попитах го дали е убеден, защото това щеше да му причини гадене. Той каза: „Зная
това, но искам да се отърва и искам да съм сигурен, че маларията ще бъде унищожена.”
Той бе наблюдавал внимателно какво правя и как нагаждах броя на капките, така че взе
двойна доза (с оцет като активатор и стандартното 3 минутно изчакване). По-късно ми
каза, че е искал капките да го накарат да се почувства зле, тъй като мислел, че това ще
докаже, че нещо наистина действа в тялото му.
Тук, дума по дума, е това, което записах в бележките си тогава:
„След 20 минути той получи гадене. След един час вече не можеше да шофира. Получи
диария. В къщи се почувства напълно уморен и не искаше да се движи, освен за да
отиде до тоалетната. Всичко започна в 11 ч. сутринта и към 16 ч., когато се прибрахме в
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къщи, той беше по-добре. В 20 ч. бе буден и лежеше в леглото си. Каза, че болестта е
изчезнала, но се чувства слаб. На следващата сутрин бе малко замаян, но иначе се
чувстваше добре.” От началото до края на това изпитание той бе много ентусиазиран.
Когато му прилоша, бе ентусиазиран, защото вярваше, че MMS действа. На следващия
ден, когато всичко свърши, той не можеше да повярва колко добре се чувстваше.
Жена му наблюдаваше цялото изпитание и бе много разтревожена, но тя също така се
страхуваше да не прави нищо, защото знаеше добре, че обезболяващите таблетки
прикриваха маларията й. Когато тя взе своята доза, Соломон остана при нея. Тя не
получи толкова силно гадене като него, но бе зле през по-голямата част от следващия
ден. След това бе изключително щастлива от това колко добре се чувства. Каза, че за
първи път от една година се чувства на себе си. Очевидно, когато маларията е прикрита
от обезболяващи хапчета, тя се влошава много; ето защо MMS доведе до такава силна
реакция.
И Соломон, и жена му можеха да избегнат тази реакция с приемането на по-малки дози
в продължение на няколко дни, вместо да го направят наведнъж. Проблемът бе, че бяха
изключително заети и мислеха, че нямат допълнително време за това. Нямаше значение
с кого си имах работа, докато бях в Африка; хората бяха готови да ми вярват. Мисля, че
усещаха, че няма да направя нещо, което е против техния интерес. Времето, прекарано
в клиниката на Соломон, бе много продуктивно, тъй като научих много за особеностите
на MMS.
Въпреки доброто отношение, на което бях свидетел, случи се нещо неприятно. Моят
шофьор, Питър Муанги, също пристигна в Кампала един ден след мен. Соломон му
обзаведе една стая в къщата и Питър помагаше много в клиниката. Той ми помагаше да
изготвям MMS дози, правеше снимки и научи колкото можа за MMS. Обаче няколко
месеца след пристигането му, Соломон го обвини в изнасилване на една от
прислужниците си. Момичето бе бременно. Питър твърдеше, че това е невъзможно и че
не бе направил такова нещо. Струваше ми се, че бидейки в същата къща, щях да чуя
някакъв шум или да видя момичето да плаче, или нещо подобно. Но не бях чул нищо.
От видяното до момента, считах Питър за много почтен и му вярвах, когато каза, че не
е сторил нищо.
Друго нещо, което ми изглеждаше странно, бе как Соломон уволняваше един след друг
хората от клиниката си, даже когато аз бях там. Аз работех с хората, които той
уволняваше, а те всички изглеждаха, че работят добре. Никога не разбрах защо той
уволняваше някои от тях и когато обвини Питър за изнасилване на прислужницата,
поставих под въпрос това обвинение, но не се намесвах в начина, по който той
управляваше клиниката. Във всички случаи, ние лекувахме над 500 души, докато бях
там. Соломон ме помоли за помощ и да остана там, защото хората, които идваха,
очакваха бял човек. Хората от тази област имаха много по-голямо доверие в MMS,
защото им помагаше бял човек. Даже когато престанах да давам лично разтвора на
хората, те бяха много по-уверени, когато аз просто присъствах. Соломон бе обещал, че
ще присъства бял човек и хората бяха много по-уверени даже ако аз само стоях на
предната веранда.
Напуснах окончателно Кампала на 27 февруари 2004 г. и отлетях за Рино, Невада.
Оттам се завърнах в пустинния град Мина, Невада.
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*

*

Медицински център „Лайф линк”
Зона на църква Лигужа
П.к. 15081
Кампала, Уганда
Тел.: 077479017
27 февруари, 2004 г.
Това писмо удостоверява, че Джим Хъмбъл е дал на д-р ХХХХХХ и на персонала тук
инструкции и е провел обучение за използването на Маларийния разтвор.
По време на пребиваването на Джим тук от 15/2/04 до 28/2/04, бяха лекувани 400
души с Маларийния разтвор. Някои бяха подложени на кръвен тест за малария и
около 40% от проверените дадоха положителни проби. Точният брой на далите
положителна проба бе 25. Всички пациенти с положителна проба получиха Малариен
разтвор. Всички, получили Малариен разтвор, дадоха отрицателни проби след
първата или след втората доза, а в един случай - след третата доза.
Всички останали пациенти, от които не бяха взети кръвни проби, докладваха, че се
чувстват добре 24 часа след приемане на Малариен разтвор за първи или за втори
път.
С уважение,
(п)
Преп. Соломон Маесидж
Директор
*

*

*

Ев. Джон Тумухеруе
Katwe Rd Buyaya House plot No 53
Po Box 71915
Kampala Uganda East Africa
Драги Хъмбъл,
Надявам се, че това писмо те заварва добре и здрав. Аз съм Джон Тумухеруе. Само да
ти напомня - ние се срещнахме за първи път в Уганда, в Лайф линк, когато за първи
път пристигна в Уганда с един кенийски брат, който бе с теб, когато представи
маларийния разтвор. Аз бях посетил пастор Соломон и живеех в клиниката (Лайф
линк), защото тогава бях жител на ДР Конго. Веднага се заинтересувах за
маларийния разтвор и се присъединих към теб и д-р Ема при раздаване на маларийния
разтвор на хората.
Свързах се също с министерството на отбраната на Уганда, които искаха да се
срещнат с теб, но не успяхме да направим това, струва ми се поради някои други
уговорки, които имаше пастор Соломон. Ти ми даде флакон от маларийния разтвор,
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който аз занесох в ДР Конго, и той направи много чудеса за хората, на които го дадох
да пият.
Това стана, след като лекувахме болната от спин жена, чийто резултат СD 4 бе
много нисък, но тя се възстанови незабавно и СD 4 резултатът й се покачи от 50 на
200.
Когато се завърнах в Уганда, занесох малко малариен разтвор на главния химик на
правителството, г-н Онен, който в момента е на едногодишно обучение в Япония. Той
го изпробва и ми даде сертификат за разтвора, копие от който след това предадох на
пастор Соломон, за да ти го даде, но ти изпратих също и копие по пощата.
По-късно, когато започнах да живея в Уганда, те помолих за разрешение да използвам
маларийния разтвор, което ти ми даде, и ми изпрати десет флакона, за да ги
използваме заедно с д-р Ема, след като ти разбра, че той повече не работи в
клиниката на пастор Соломон. Част от тези флакони бяха, които занесох в
Министерството на отбраната на Уганда. Лекувах тук войници болни от спин и
резултатите бяха добри. Аз също работя с други организации и с клона на „Уърлд
вижън интернашинъл” в Уганда, за да го изпробваме на техните пациенти, болни от
спин.
Както ти споменах по-късно, имам намерение да организирам първия център за
холистична медицина в Кампала – Уганда. Ние ще използваме Здравната напитка
Хъмбъл (маларийния разтвор) като основно лекарство.
Твой, свързан с христовата любов,
Бог да те благослови,
Ев. Джон Тумухеруе
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Глава 7
Историята на MMS продължава
В Мина продължих да изпращам писма на всички, за които се сещах. Изпратих писма
до президента на САЩ, до Бил Гейтс, до различни хора, които правеха хуманитарни
неща, и до всички телевизионни шоу програми с хуманитарен фокус, като тази на Опра.
Продължих да изпращам безплатни флакони с MMS и продадох 118-грамовите
флакони, съдържащи 325 дози всяка, по $ 20 всяка, или по $ 5 на всеки жител на града.
По-късно, когато усилих двойно разтвора, продавах 118-грамовите флакони с по 450
дози всяка, за същата цена.
С течение на времето хората ми споделяха различни проблеми и аз продължавах да
откривам нови приложения на MMS. Цял живот съм страдал от зъбите си. Всъщност
повечето от зъбите ми ги няма и нося ченета. По онова време венците ми бяха доста
меки и зъбите ми се клатеха. Често се възпаляваха и бяха започнали да болят. Мислех,
че ще трябва да извадя един-два. Накрая реших да четкам зъбите си с MMS. Разбърках
6 капки MMS и ½ чаена лъжичка оцет в стъклена чаша, изчаках 3 минути и прибавих
1/3 чаша вода. Използвах това, за да четкам зъбите си и отново бях изумен. Цялата
инфекция и възпаление изчезнаха за часове. За седмица венците ми се втвърдиха.
Когато накрая отидох, за да ми извадят един зъб, на зъболекаря му трябваше цял час, за
да го извади. Венците ми бяха толкова твърди и зъбът толкова добре закрепен в
челюстта, че той не можа направо да го хване с клещите и да го измъкне. Той просто не
излизаше. Не съм сигурен, че трябваше да го вадя. Когато го извади, изглеждаше
напълно здрав. Зъболекарят бе по-изненадан от мен.
Оттогава има и други хора, които са използвали MMS за устна хигиена. Всички имаха
същите резултати и много по-здрава устна кухина. Имаше даже и няколко души, които
успяха да оправят зъби с абсцес само чрез четкане с MMS.
Когато работех за разпространение на MMS в Африка, твърдях винаги, че ако Арнолд
осигури достатъчно пари за обиколен билет и дневни, бих пътувал навсякъде. Бих
говорил с различни правителствени организации и болници, докато открия място за
клинични тестове. Твърденията на Арнолд бяха, че не можем да ходим където и да е в
Африка без покана. Според него имаше много пари, само се нуждаехме от покана. Тази
негова позиция ни парализира с години.
В един момент Питър Муанги, който ми служи като шофьор в Кения и Уганда и когото
обучих в прилагането на MMS, ми осигури покана от една болница в Кения за
провеждане на клинични изпитания там. Щяхме да проведем клинични изследвания на
100 болни от малария, с кръвни проби преди и след лечението за по-малко от $ 20,000,
включително пътните ми разходи. Парите бяха налице, но Арнолд не ми позволи да
отида до Кения. Вместо това, той искаше да помогне на Флойд Хамър и жена му, които
участваха в редица проекти в Танзания, но които не можеха да проведат с месеци
клинични тестове. В крайна сметка той никога не проведе клинични тестове, а това бе,
от което се нуждаехме по онова време. Можехме да го постигнем чрез Питър, но
трябваше да правим това, което Арнолд кажеше, независимо от резултатите.
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Отново и отново Флойд Хамър получаваше пари от „Фондация за малариен разтвор” и
никога не ни даде полезна информация. Ние му помогнахме да купи един камион и да
превози голям контейнер с храни за Танзания. Когато Флойд докладва на своите хора в
САЩ, той никога не призна, че ние сме му помагали. Той говореше за лекуване на
болни от малария, но никога не призна, че е използвал MMS. Най-накрая Арнолд каза,
че няма да изпраща повече пари на Хамър. Ако разполагах с парите, които Арнолд
беше вече им изпратил, щях да съм завършил клиничните тестове в Кения и щях да
имам доказателството, за което питаха всички. Многократно повтарях на Арнолд, че
няма полза от това да дава пари на Хамър, но отне повече от година, докато той се
вслуша.
Опитах се също да накарам Арнолд да наеме Питър Муанги. Той посещаваше болници,
които желаеха да пробват MMS, и знаеше как да прилага MMS. Той също така
посещаваше църкви, сиропиталища и клиники. Хората там му вярваха и много желаеха
да използват разтвора. За същото време, което загубихме мотаейки се с Флойд, Питър
можеше да помогне на хиляди хора и дузини клиники щяха да използват MMS. За
нещастие Арнолд не вземаше предвид нищо от това, което предлагах. Наемането на
един местен като Питър, вместо някого от САЩ, би било смешно евтино. Нямаше да
бъде нужно да заплащаме самолетния му билет и той щеше да работи за по-малко от $
100 на месец. Щяхме да плащаме за бензин, малко оперативни разходи и
транспортирането на много MMS - само толкова.
Неговите разходи бяха 1/10 от тези на чужденец или мисионер. Той би постигнал точно
това, което ние искахме. Арнолд не вярваше на Питър, но никога не беше се срещал с
него. Аз бях работил с него всеки ден в продължение на цял месец. Докато напуснах,
вече бяхме добри приятели. От друга страна, Флойд взе парите ни – хиляди долари – и
даже не благодари. Парите, които Арнолд плати на Флойд, не ни донесоха абсолютно
нищо, доколкото знаем.
Арнолд правеше грешка след грешка и междувременно искаше всичко да бъде, както
той каже. Както вече казах, той нае хлапето, което създаде толкова много
неприятности, и ни попречи да добием статут на идеална цел за „Фондация малариен
разтвор”. Той нае редица други хора за работа върху нашия уеб сайт и те също се
провалиха. В продължение на 6 години той говореше, че ще имаме уеб сайт и никога не
го постигна. Изпрати хиляди долари на Флойд Хамър и никога не получи признание
или данни за болните от малария, подпомогнати от MMS. С всичките пари, загубени от
Арнолд, можех да имам редица клинични тестове, извършени в Кения, и щях да съм
получил доказателството, от което се нуждаехме, за да покажем на другите, че MMS е
безопасен и ефективен. Макар че продължаваше да се проваля, той твърдо настояваше
всичко да става по неговия начин.
Той продължаваше да твърди, че хората, които щяха да ни спонсорират, ще направят
това само ако той има пълен контрол. Всъщност Арнолд не позволи разпространението
на MMS, като през всичкото време твърдеше обратното.
Арнолд продължаваше да ми казва, че макар да бях в управителния съвет на „Фондация
малариен разтвор”, тя ще се управлява като корпорация. По същество той твърдеше, че
е президентът и нещата ще стават, както той определи. Арнолд и Джон продължаваха
да твърдят, че аз нямам думата за това как протичат нещата. Не можеше да се спори с
никого от двамата. Ако имаше дискусия за нещо случило се, те се обединяваха и

62

твърдяха, че паметта ми изневерява и започваха да викат. Не можех да ги накарам да се
вслушат в идеите ми.
Всичко вървеше тихо, докато държах устата си затворена. Можех да напусна и
трябваше, но винаги имаше обещание, че те ще намерят пари, за да отида в Африка и
докажа MMS, така че светът да го приеме.
Държах устата си затворена, защото това обещание винаги висеше пред мен. За да бъда
напълно справедлив, последния път, когато се завърнах от Африка, Арнолд ме повика и
ми зададе няколко въпроса за това как трябва да протичат нещата. Той каза, че иска да
дам своя принос, но нещата продължаваха да стават, както той искаше, независимо от
моя принос. До този момент нямах алтернатива на Арнолд. Тогава си дадох сметка, че
мога да напиша тази книга.
Договор със Световната Здравна Организация
Преди пътуването ми до Кения и Уганда, написах доста писма до СЗО, която очевидно
не искаше да изглежда незаинтересована. Отговориха на едно от писмата ми и казаха,
че имат една програма, в която изпробват редица лекарства с възможен ефект върху
маларията. Демонстрираха интерес към MMS. След известни дискусии ми изпратиха за
подписване договор. Преговаряхме малко, променихме някои пунктове и накрая аз го
подписах и им изпратих флакон MMS. Около година и половина след като се завърнах
от Африка, най-накрая получих писмо от тях, в което заявяваха, че изследват моя
разтвор в отделна лаборатория. Бяха сключили договор с един лекар да извърши
тестовете от тяхно име. Бях ентусиазиран да науча, че лекар правеше самите изпитания,
но той направи тестовете върху мишки и докладва, че разтворът просто не действа. Бях
удивен, но той докладва, че разтворът не може да излекува мишките, нито даже да
подобри състоянието им.
Нямаше какво повече да кажа, тъй като не бях присъствал по време на тестването. До
този момент 35,000 болни бяха излекувани от малария, а разтворът не можеше да
излекува една мишка? Съжалявам, но той грешеше.
Има една страна в Африка, която не позволява на СЗО да прекрачи границите й и вече
вярвам, че има основателна причина за това. Струваше ми се, че ако СЗО бе наистина
заинтересована да помогне на света, както претендира, тя поне би подложила MMS на
подробно изследване, особено след като бе информирана за успехите в Кения и Уганда.
По това време над 35,000 души бяха успешно излекувани, на основата на доклади, че
всички са се чувствали добре. Когато информирах лекаря за нашата полева работа, той
не прояви интерес. Ако в СЗО бяха поне малко заинтересовани, аз щях да бъда поканен
да помогна при тестването. Лекарят, провел тестването, нямаше понятие от MMS. Той
не разбираше ролята на оцета като активатор и не разбираше съответните химикали.
Той не искаше да знае.
Той предпочете да използва моя разтвор, без да знае какво представлява. Оценката ми
за неговата незаинтересованост е, че той просто искаше да докаже, че разтворът не
действа и толкова. Нека кажа отново, че той бе напълно незаинтересован от факта, че
35,000 болни от малария бяха успешно излекувани в полеви условия. Говорих с него
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надълго по телефона, но отново той не показа никакъв интерес. Очевидно всичко, което
СЗО искаше, бе подпис на лекар, според когото MMS не действа.
Имаше и един лекар в Израел, който изпробва MMS и каза, че не действа, но той отказа
да използва оцет за активатор. Той каза, че
ацетатът е същото нещо и използваше само ацетат. Фактът обаче е, че ацетатът не е
същото като оцета. Химически те са напълно различни, но той просто не искаше да
използва оцет, защото очевидно вярваше, че знае по-добре.
Мисля, че бихте искали да видите договора, който подписах със СЗО, но той е няколко
страници и тук наистина няма толкова място. Приложил съм обаче писмото, което
придружаваше договора. Ако наистина се интересувате от договора, пишете ми и ще ви
изпратя копие. Може даже да дойдете при мен и да видите оригинала.
По това време Арнолд наистина започна да контролира напълно MMS.
Той заяви, че аз не мога да го раздавам повече безплатно. Когато дадох на двама местни
хора флакон с MMS, той разбра и имахме дълга дискусия как мога да отида в затвора
заради това. Той искаше да имаме контрол върху всеки флакон.
Сигурен съм, че Арнолд е убеден, че той е човекът, постигнал всичко в Африка. Той
продължаваше да се среща с различни групи с надеждата да намери някого, който да ни
финансира в Африка, а аз продължавах да живея в пустинята. Арнолд не ми
позволяваше да се срещна с никого от потенциалните ни спонсори. Обаче докато бях в
пустинята, успях да осигуря помощ за над 5,000 души болни от малария, създавайки
приятелства в Африка чрез кореспонденция по и-мейл. Арнолд не направи нищо, освен
това че говореше какво ще направи в Африка и нищо не се случваше. Според него той
имаше неограничени пари (милиони) за Африка, а аз имах само своята социална
осигуровка.
*

*

*

Световна здравна организация
Г-н Джим Хъмбъл
п.к. 185
120 Дулитъл
Мина, Невада 89422
САЩ
04 април, 2003
Драги г-н Хъмбъл,
Прилагаме две подписани копия от конфиденциалното ни споразумение. Молим
подпишете всяка страница, върнете ни едно копие, а другото задръжте за своя архив.
Бихме искали да поясним, че ако и доколкото идеята за използване на препарата OS82 за ново предназначение (в този случай малария, leishmaniasis, trypanosomiasis,
filariasis и/или onchosersiasis) не е в публичното пространство по време на Вашето
оповестяване към СЗО и ако ние не можем да демонстрираме, че тази идея е известна
на СЗО преди Вашето оповестяване, тази идея няма да попадне под изключенията на
параграф 3 (а) и (б) на приложеното споразумение.
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С най-добри пожелания,
(п)
д-р Карлос Морел,
Директор,
Специална програма за изследвания
и обучение по тропически болести.
*

*

*

Около година след завръщането ми от Уганда, работех на покрива, паднах и си счупих
врата и гърба. Спешно ме откараха в болницата на един съседен град, но нямаха
необходимото оборудване и затова ме превозиха със самолет до Рино. Когато накрая
пристигнах в Рино, те отвориха врата ми и поставиха титанов винт на втория шиен
прешлен (същата кост, която си счупи актьорът, който игра Супермен). Трябва да
видите винта – прилича на обикновен винт за дърво от 4 см. Гърбът ми се излекува
бързо, но вратът отказа. Лекарят не бе съединил костите достатъчно близко една към
друга. Винтът трябвало да бъде завъртян още половин оборот. Минаха шест месеца без
подобрение. Лекарят настояваше, че трябва да отвори мястото и да постави още два
винта.
В Болницата на ветераните също ми казаха, че ми трябва още една операция, но те
имаха друга идея за това какво трябва да се направи и то не по-рано от шест месеца.
Бях поставен между чука и наковалнята (или един счупен врат в този случай). Тогава
един приятел от Канада, Мишел Хейнс, предложи да проуча въпроса с магнетизма.
Докато търсих по Интернет, открих група клиники, които използваха нова теория за
магнетизма, според която магнетизмът трябва да осъществи затворена верига през
тялото, за да има максимален лечебен ефект. Научих, че клиниките получават чудесни
резултати, обаче цената на лечението бе много висока. След като събрах колкото можах
повече информация за новата технология, както и за старата, закупих няколко от найсилните магнити. Всъщност те са толкова силни, че са опасни. Могат да счупят пръст
или да го отрежат, ако не биват манипулирани правилно.
Огънах една мека стоманена пръчка, 30 см х 5 см х 8 мм в полукръг, така че да обхваща
врата ми от предната до задната страна. Магнитите, които купих, бяха поставени така,
че да направят пълна магнитна верига през врата ми, с южния полюс най-близо до
счупения прешлен. Държах магнитите така общо 5 денонощия и седях с тях по цяла
нощ, за да съм сигурен, че не се разместват. В края на петия ден вратът ми започна да
се подува. Отидох отново при лекаря и си направих нова рентгенова снимка.
Прешленът бе напълно оздравял. Лекарят махна вратната ми шина като каза, че тя вече
не е необходима. Бе доволен, че ми е казал да изчакам със следващата операция. Не
разбра, че съм използвал магнити. Когато му казах, не се заинтересува и не искаше да
знае. Всъщност той искаше да извърши операцията. Той не бе решил да изчакам; аз бях
отказал операцията. Ако бях го послушал, щях да бъда опериран.
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Не зная какво причиняват магнитните вериги, но зная, че изключително силните
магнити причиняват подуване на областта от приток на кръв и почервеняване. Без
съмнение допълнителното кръвоснабдяване помогна на заздравяването. Рентгеновите
снимки преди и след доказват, че костта е зараснала през петте дни, в които държах
магнитите на място. Бях силно облекчен да науча, че ако се откриеше възможност да се
завърна в Африка, вратът ми е здрав и мога да пътувам. Ако имате проблеми с лечение
на кости, проучете магнитната терапия.
След известно време един мъж се обади от Гвинея. Той искаше да отидем и да
помогнем на хората от неговата страна. Каза, че е приятел на първата дама и че ще
получи одобрение за нас от правителството. Бе казал на първата дама за нас и те ни
очакваха с нетърпение. Най накрая Арнолд ме взе на срещата и ние говорихме и така
както се приготвихме за път, аз се обадих на мъжа. Тогава стана скандалът и Арнолд
заяви, че аз не трябва никога повече да говоря с този човек. Той не ми разрешаваше да
говоря с някого, когото той считаше за свой контакт. Имаше типичното викане и
крякане, което толкова мразя, и в което не мога да участвам. Арнолд ми каза, че този
човек е решил да диктува всички наши действия в Гвиана и че просто не можем да
приемем такова условие. И така, не заминахме за Гвиана. Не мога да ви опиша колко
унизително бе да ми кажат, че даже не мога да разговарям с някого.
Чино отива в Сиера Леоне, Западна Африка
Един много активен младеж на име Чино се свърза с мен и заяви, че иска да научи
повече за MMS, който по това време наричахме Малариен разтвор. Срещнах Чино в
Бити, Невада, през март 2005 г. Обясних как действа MMS, разбърках няколко дози и
му дадох да опита една.
Чино обясни, че семейството му в Сиера Леоне притежава голяма златна концесия
покрай тамошната голяма река. Той обясни, че маларията била толкова жестока, че
всички от семейството му били болни и че там много хора умирали от малария. Каза, че
има нужда от толкова MMS, колкото мога да осигуря. Казах, че ще му дам колкото
мога повече. Решихме да поставим цена, която по това време можеше да си позволи
всеки африканец, което бе 10 американски цента за доза. Обясних цената и той каза, че
ще може да намери парите. Осигурих му 20 флакона, с всеки от които можеше да
лекува 200 души (вероятно малко повече, защото повече от половината, подлежащи на
лечение, бяха деца). Предложих му флаконите безплатно, но той настояваше, че ще
плати в близко бъдеще.
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Чино в Сиера Леоне с MMS.
След около два месеца той ме посети в пустинята. Той бе ходил в Сиера Леоне и бе
лекувал около 1,000 души в селото и в областта, където живееше семейството му. Той
каза, че повече хора го очакват да донесе още флакони с MMS. Каза, че не е възможно
да иска пари за MMS, защото щом започне да продава дози за пари, правителството ще
дойде и ще вземе и парите, и MMS. Така стоят нещата в Западна Африка.
Правителството иска всичките пари и целия бизнес. Ако раздаваш нещо безплатно,
няма пари и правителството не се интересува. Единственият начин бе да внесе
(разтвора) в страната и да го раздава безплатно.
Ако бяхме искали пари за MMS, правителството щеше да го вземе и да го продава на
тези, които можеха да платят скъпо за лечението. Преценката на Чино бе, че MMS
трябва да бъде раздаван свободно, или хората на Сиера Леоне няма никога да получат
MMS. Каза, че познава хора в САЩ, които ще осигурят парите. Аз не му исках пари,
макар той да продължаваше да твърди, че ще заплати.
Приготвих 100 флакона, всеки с 450 дози. След това Чино и аз пътувахме до Рино и
натоварихме флаконите за Сиера Леоне. Той заплати превоза с кредитна карта. Не
поисках никакви пари, но го помолих да донесе подписано писмо от всеки болен от
малария, който е бил лекуван и подпомогнат. Тогава той отпътува за Сиера Леоне, за да
помага на повече хора. По-късно се завърна, след като бе подпомогнал допълнителни
5,000 жертви на маларията. Това пътуване отне около 3 месеца. Той имаше камера и
братовчед му направи редица снимки на хората в процеса на лечение. При завръщането
си нямаше никакви подписани писма, но имаше снимки. По-късно поиска още флакони.
Никога не отказахме негови молби за MMS, макар че не донесе подписани писма.
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Хората се редят, за да получат доза MMS в Сиера Леоне. Забележете колко близо стоят
един до друг. Това бе операцията на Чино.
Джон продължи да говори за осигуряване на пари за пътуване до Африка. Арнолд каза,
че не можем да отидем без покана. Тъй като те имаха парите и непрекъснато говореха
за финансиране на пътуване до Африка с цел клинични тестове, аз си мълчах. Те
разчитаха на желанието ми да помогна на хората в Африка. Така те взеха технологията
ми, не ми даваха право на глас и не ми плащаха нищо освен разходи по пътуването,
което разбира се, бе направо нищо. Те уверяваха спонсорите, че никой няма да получи
възнаграждение за технологията (т.е. че аз няма да получа заплащане). Те казаха, че
спонсорите искат всичките им пари да отидат за подпомагане на хората в Африка и аз
не можех да споря с това. Как можех да бъда такъв егоист, че да искам пари за
технологията си? Всъщност аз никога не узнах кои бяха „спонсорите”.

Чино, в ляво на снимката, дава MMS на момче, което малко се колебае.
Повечето деца вземат MMS с ентусиазъм и го считат за някакво магическо питие.
Накрая разбрах, че макар да осигуряваха изразходването на парите за лечение на хората
в Африка, те също така използваха моята технология, за да станат известни в Малави.

68

Те там работеха върху няколко бизнес проекта, включително минен добив и нова
технология за отглеждане на ориз, която щеше да осигури оризов протеин на света. Аз
не бях включен в никое от тези начинания, нито исках да бъда. Вярвах, че ако
продължа да работя за предоставянето на информацията за MMS на света, евентуално
щях да получа и пари. Ако не, поне тази важна информация нямаше да бъде под
контрола на нито един отделен човек. Не можех да позволя това и сега се опитвам да я
публикувам сред най-широката аудитория, до която мога да достигна.
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Глава 8
Малави, Източна Африка

„Фондация Малариен разтвор”, основана от мен и Арнолд, най-накрая получи покана
не от правителството на Малави, а от един тамошен бизнесмен. Името му е Захир
Шейкх и той е голям филантроп. След като научи за нас, той искаше да му помогнем да
помогне на своя народ. И с неговата покана и пари, осигурени от Джон, Арнолд и аз
отлетяхме за Малави през февруари 2006, заедно с още двама души, които Арнолд
искаше да вземе.
В нощта преди да отлетим за Малави, имахме прощална вечеря и Джон ми каза пред
всички: „Искам да знаеш, че трябва да правиш всичко, точно както каже Арнолд, или
няма да има пари за финансирането ти в Малави. Ти си своенравен и не можем да те
оставим да провалиш нещата.” Аз само отговорих: „Добре, ще правя, каквото каже
Арнолд.”
Каквото и да кажеше, всичко вече ставаше, както кажеше Арнолд. Те бяха вече
направили така, че думата ми не се чуваше и ми го напомняха непрекъснато. Джон
просто трябваше да направи това последно натъртване, но според мен без видима
причина. Имаше много неща, които нямаше да станат, както каже Арнолд, но той
трябваше да установи това сам в процеса на работа. Той определено нямаше да слуша
какво му казвам.
Исках да се откажа от цялата тази история. Не харесвах начина, по който се отнасяха с
мен, но бяхме се уговорили да помогнем на болни хора в Малави и аз просто не можех
да им обърна гръб. (Фактът е, че ако се бях отказал, мисията щеше да пропадне). Да,
парите на Джон правеха мисията възможна, но годините, вложени от мен в
прокарването на идеята и моята технология, бяха причините да има мисия преди
всичко. Нямах представа, че ме считат за своенравен, защото се бях съгласявал с
всичките им изисквания. Когато се завърнах след по-малко от месец, Джон се извини,
защото приятелката му настояваше, но това всъщност не промени нищо. Хората с пари
са склонни да не проявяват уважение към хората без пари. Парите обаче никога не са
били важни за мен.
Изразходвах 50 години и стотици хиляди долари в изучаване на духовни философии и
религии. Имах нещо, което Джон и Арнолд няма никога да имат и никога няма да
разберат. Моите духовни учения ме бяха направили достатъчно чувствителен към нови
възможности; ето защо можах да открия MMS.
Захир Шейкх, бизнесменът, който ни покани в Малави, е от Източна Индия, чиито
прадеди са се преселили в Малави преди много години. Той ни разведе из много
правителствени офиси в столицата на Малави и ни помогна да получим одобрение за
MMS (който по това време наричахме Малариен разтвор). Успехът ни да постигнем
приемане на MMS в Малави се дължеше изцяло на Захир. Всеки ден той ни развеждаше
с автомобила си на срещи с различни чиновници, като шефа на полицията, главния
инспектор и здравния министър. Когато посещавахме нечий офис, Захир ни
представяше и след това Арнолд разказваше за нашата мисия да разпространим MMS в
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Африка и предлагаше да разкажа как действа MMS. Тогава аз прекарвах между 10 и 20
минути в обяснение на основните химически свойства на MMS. Времето, което това ми
отнемаше, зависеше от броя въпроси, зададени от чиновниците. Помислих си, че това
бе особено интересно, защото преди да тръгнем Арнолд бе категоричен, че не трябва да
казваме никому в Малави как действа разтворът. Опитвах се да поясня, че програмата
ни няма да успее, ако не разкажем на хората как действа MMS и това бе една от
причините те да ме нарекат своенравен. Това бе един от основните спорни моменти.
Беше ми забранено да разказвам как действа разтворът и въпреки това при първия
човек, когото срещнахме, Арнолд каза: „Това е изобретателят и той ще ви каже как това
действа”. Така с месеци Арнолд се запъваше да не казваме начина на действие, но
когато бяхме в действителност на място, веднага видя, че трябва да им разкажем
подробностите. В един момент даже Арнолд ми каза: „Ако започнеш да им разказваш
как действа, ще те закарам до самолета и ще те изпратя у дома.” (Това стана, когато
разговаряхме за пътуване до Гвинея). Това е един от многото примери за това как
Арнолд демонстрираше, че трябва да контролира всичко.
Не спорех, защото знаех, че лекарите и чиновниците с научна подготовка няма никога
да ни разрешат да направим нещо без обяснение начина на действие на MMS. Друг
момент, върху който Арнолд настояваше, бе, че ние не трябва да прилагаме MMS, а
само да обучим местните хора и да ги оставим те да дават MMS на болните от малария.
Но това просто не бе практично. Не спорех също и по този въпрос, защото знаех, че
Арнолд ще трябва да промени мнението си на място. Когато донесеш един разтвор,
трябва да бъдеш готов да го раздаваш на хората. Ако не направиш това, никой няма да
вярва на тебе и на разтвора! Случваше се така, че ние винаги раздавахме дозите.
Арнолд бе достатъчно умен, за да види, че така трябваше да бъде. Да подадеш разтвора
на един местен и да кажеш: „Ето, дай го ти” просто не се получава в Африка. Те ще
решат, че те е страх да приложиш собствения си разтвор.
И така, когато пристигахме на различни места, аз като изобретател правех така, че ние
раздавахме всички дози и Арнолд бързо видя предимствата. Когато отивахме да се
срещнем с даден чиновник, аз обикновено смесвах дози за всички, в това число и за
чиновника. Ако щете вярвайте, но всеки чиновник, с когото се срещнахме, имаше
желание да опита. И така, първото нещо, което направихме в Малави, бе да раздаваме
дозите MMS лично на хората. Когато накрая отидохме в един затвор, също раздавахме
дозите MMS. През цялото време, докато бяхме там, мисля, че нито един местен човек
не раздаде и една доза. Всичко се случи така, както аз казах, но това не получи
признание. По-скоро затвърди решимостта на Арнолд да диктува всичко.
След като лекарите и техническите лица видяха, че ние желаем да раздаваме разтвора и
че той действа, те сами започнаха да искат да го раздават. Бе важно да не се държим
така, като че ли се съмняваме да раздаваме разтвора.
Докато бяхме в Малави, Арнолд уволни двамата души, които доведе с нас. Единият бе
фотограф на име Джеймс Хакбарт, а другият бе приятел на Арнолд на име Джон Уякс.
Няма да ви разказвам всички подробности - само основното. Най-притеснителната част
се случи във вероятно най-изискания ресторант в града. Всички бяхме с костюми и
връзки – единствените бели хора там. Арнолд стана и се развика на Джон Уякс. Никога
не разбрах защо. Целият ресторант потъна в тишина, когато Арнолд започна да крещи.
Аз седях и гледах в чинията си, прекалено смутен да вдигна поглед. Накрая Арнолд
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изхвърча от ресторанта, защото бе толкова ядосан и нещата се успокоиха. На
следващия ден разбрах, че Джон бил казал нещо на Захир, бизнесмена, който ни
помагаше, но Захир никога не чул какво му казват. Аз също не бях го чул. Беше го чул
единствено Арнолд.
Джон даже не знаеше какво бе казал, за да предизвика Арнолд. До този ден аз не зная
какво бе казал Джон и все още нямам представа защо бе уволнен. Три вечери по-късно
Арнолд бе леко пиян. Той влезе в стаята на Джеймс Хакбарт и го уволни, защото
според Арнолд той не правеше подходящи снимки. Признавам, че не харесвах някои от
снимките, но мислех, че трябваше просто да обясним точно какво искаме. Във всички
случаи след това Арнолд каза на двамата, че трябва да се приберат у дома, както могат.
През останалите дни Арнолд бе изключително груб с тях, когато ги срещнеше. Може
би аз трябваше да отпътувам за дома заедно с тях, тъй като никой не заслужава такъв
вид отношение, но толкова много желаех успеха на проекта в Малави, че успях да
направя компромис с разбиранията си по отношение третирането на моите познати.
Всички мои решения тогава бяха, и все още са продиктувани от идеята, че искам MMS
да бъде използван нашироко по целия свят.
Имахме същия проблем в Малави, както в Кения. Първоначалните дози, които
подготвях, бяха прекалено слаби. Когато започнахме да помагаме на затворниците в
клиничните ни опити в един затвор, те всички се завърнаха на следващия ден в
подобрено състояние, но не напълно излекувани. И така аз увеличих дозите.
Имаше и друг проблем. Купувахме сок, в който имаше добавен витамин С като
консервант. Добавеният витамин С намаляваше ефективността на MMS с около 75%.
Бях вече доказал този факт, но го пропуснах в началото, тъй като преди това не се бях
сблъсквал с такъв проблем. Щом разбрах, че в купешкия сок има витамин С, използвах
вече само пресен сок и увеличих дозата, след което ефективността на лечението на
малария стана 100%.
Някой предложи, че ще бъде лесно да получим разрешение да извършим клинични
тестове в местните затвори и решихме да опитаме. Посетихме един местен затвор на
име Маула в град Лилонгуе, който е столица на Малави. Управителят на затвора ни
разреши да разговаряме с местния санитар. Името на помощник санитаря бе
С.С.Каманя. Въпреки че бе помощник, той бе единственият, който присъстваше винаги.
Той организира клиничните тестове. Ние му дадохме по някой и друг долар няколко
пъти и той бе много отзивчив.
Всъщност той бе твърде отзивчив и преди да му дадем доларите, но бе толкова мил
човек, че решихме да му помогнем малко.
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Трима санитари в затвора наблюдават,
докато им показвам как да смесват MMS.
След това напуснахме затвора, за да открием лаборатория или болница, която да
обработи кръвните проби. Беше особено важно това да е отделна организация. Найнакрая се спряхме на една болница наречена МАРС, която бе международна
организация. МАРС е съкращение от Медицинска служба за въздушно спасяване. Д-р
Джоузев Ейри бе завеждащият и той бе много отзивчив. Обяснихме какво искаме да се
направи и какво бе действието на нашия MMS. Направихме една доза, за да му
покажем. Той изпи разтвора, както бяха направили повечето други чиновници в
Малави. Той прикрепи към нас един санитар на име Пол Макаула. Д-р Ейри каза, че е
достатъчно да поемем заплатата на Пол, докато работи за нас. Споразумяхме се за 300
щатски долара за 6 дни, плюс бензина и останалите разходи. Д-р Ейри позволи на
санитаря от медицинската лаборатория да използва лабораторията на МАРС и
микроскопа за кръвните проби от затвора безплатно, което решихме, че е много щедро
от негова страна. Той искаше да ни окаже някаква помощ.
Навсякъде в Малави чиновниците пиеха пълна доза MMS. Ако това бе лекарство, те
вероятно не биха го направили. Ако те нямаха желание да вземат MMS, който е само
една минерална добавка, те нямаше да се съгласят техните хора да го пият. По мое
мнение тези чиновници бяха много смели, когато ни оказаха съдействие, за да
помогнем на техните хора. Те пожелаха да приемат MMS на доверие. Вярвам, че
причината Бордът за Фармацевтични лекарства и отрови да приеме с такава готовност
нашия MMS като минерална добавка, а не като лекарство, бе това, че толкова много
чиновници го пиха без колебание, когато им казахме, че това не е лекарство. Всъщност
много хора наистина желаеха MMS да помогне на тяхната страна. Те искаха той да
подейства и бяха готови да ни сътрудничат за това.
Отново в затвора на следващата сутрин С.С.Каманя доведе първите 10 мъже и Арнолд
премери температурата на всеки пациент. Първото нещо, което научихме бе, че ушните
термометри просто не работят в Африка. Мисля, че това е, защото хората почистват
ушите си по различен начин в Африка или въобще не ги почистват, особено когато са в
затвора. За щастие имахме термометри от пластмасови лентички, които се притискат
към челото. Те отчитат температурата за около 10 секунди. В крайна сметка Арнолд
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използваше тези термометри за всеки, когото преглеждахме. Те работеха добре и
успяхме да премерим температурата на всички, която бе твърде висока.
Пол, лабораторният техник, пробождаше пръста на всеки пациент, вземаше кръвна
проба и я слагаше върху предметно стъкло с името на пациента. След това аз смесвах
дозите в пластмасови чаши и Арнолд подаваше чашата на всеки. Всеки получаваше 6
капки от MMS с ¼ чаена лъжичка оцет. Изчаквахме 3 минути, след което прибавяхме
сок от ананас в чашите. Предметните стъкла с кръвните проби бяха закарвани в
лабораторията на МАРС и Пол проверяваше всяка под микроскопа. Внимателно
записахме данните от кръвните проби на 10-те пациента, които видяхме тази сутрин.
Когато привършихме с кръвните проби, записахме данните и дадохме дозата на всеки
от 10-те пациента и попитахме дали има други затворници, които се оплакват от
малария. Каманя отговори, че има още 19. Ние казахме: „Доведи ги и ще дадем на
всеки по една доза”, което той направи. Завърнахме се този следобед след 15 ч., за да
видим резултатите, но те не бяха много добри. Повечето казаха, че се чувстват подобре, но всички имаха все още треска. Треската бе спаднала само при един от тях.
Знаех, че нещо не е наред.
Дадохме дози на всеки отново - на 10-те, които бяха вече тествани - и на19-те, които
току що бяха получили доза, без да дават кръвни проби и без записани резултати.
Отново използвахме само 6 капки. Вероятно вече сте отгатнали, че на следващата
сутрин всички все още даваха положителни проби за малария. Тогава започнах да си
спомням, че в Кения използвах 15 капки. Използвахме 6 капки само в САЩ, за
профилактика. Започнах да се досещам какво не бе в ред. Спомних си също
експериментите, които показаха, че витамин С намалява ефективността на хлор
диоксида. Същата вечер задействах осигуряването на правилния сок без витамин С.

Две затворнички дават на своите бебета MMS.
И двете бебета бяха здрави след 24 часа.
Затворите в Малави са като концентрационни лагери. Затворът е ограден с телена
мрежа с бодлива тел отгоре. В ъглите има въоръжени пазачи в малки будки. Докато
бяхме там, ни попитаха дали искаме да видим женското отделение. Ние естествено
пожелахме. Жените спят на голия под с едно-две одеала. Арнолд каза, че ще им намери
дунапренени матраци. Жените с малки деца живеят заедно с децата си. Пазачите вземат
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повечето храна, предназначена за затворниците, и я продават навън. Следователно
затворниците имат много малко храна. Те отглеждат малко зеленчуци, като картофи.
Целият женски участък има само една тоалетна с непрекъснато течаща вода.
Независимо от голите подове, затворът е твърде чист. Жените се къпят навън под един
кран, извън погледите на мъжете.

Пет матрака, на които спят затворничките.
Децата живеят заедно с майките си.
В затвора имаше един мъж със силна треска, но неговата кръвна проба бе отрицателна
(показваща отсъствие на малария). Тъй като той показваше симптоми на малария,
подозирахме, че симулира. Когато обаче му дадохме MMS, температурата му се
нормализира за една нощ и симптомите изчезнаха. Пол, лабораторният техник, каза, че
е проверил кръвта повторно, но отново нямаше паразити на малария. Във всички
случаи човекът се оправи даже и ако нямаше малария. Имаше също така един
затворник, който отказа лечение, но тъй като бе там, ние все пак записахме името му и
му премерихме температурата. Няколко дни по-късно, когато видя другите затворници
да оздравяват, а той все още бе болен, той реши, че също желае лечение. Тогава ние му
дадохме една доза и той бе добре на следващия ден.
Когато най-накрая разбрах, че сокът от ананас от бакалията съдържа витамин С като
консервант, закупихме ананаси и сокоизтисквачка и правихме сока сами. В допълнение
на пресния сок увеличихме дозата на 18 капки. На следващата сутрин, преди да
използваме дозите от 18 капки, отново прегледахме пациентите. От 10-те, на които
първоначално взехме кръвни проби, този, който не даде положителна проба за малария,
се чувстваше добре. Останалите девет казаха, че се чувстват по-добре, но отново не
напълно. Направихме втора кръвна проба. Тестът показа, че все още има паразити на
малария, но в някои случаи те изглеждаха обезформени. Тогава дадохме на всички доза
от 18 капки и използвахме пресен ананасов сок. Дадохме 18 капки дози и на останалите
19 затворници с малария.
Кръвните тестове, направени от лабораторния техник следващата сутрин, бяха
отрицателни и всички пациенти докладваха, че се чувстват добре. Останалите 19
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докладваха същото. След това избрахме други 10 случая за проба. Отново Пол им взе
кръвни проби. Дадохме им дози от 18 капки MMS и използвахме пресния ананасов сок.
Арнолд помагаше много и във всичко.Той подаваше дозите на пациентите и измерваше
температурата им, докато аз забърквах дозите и записвах информацията. Следващата
сутрин (24 часа по-късно) всички проби показаха отрицателни резултати за малария. В
допълнение - всички „стари” пациенти, които лекувахме в затвора, все още се
чувстваха добре.
Бях научил в Уганда, че сигурният начин за пълното разрушаване на паразита на
маларията е да бъдат използвани две дози от по 15 капки всяка, на интервал между 1 и
4 часа. Ако бях почнал с такава доза, тук нямаше да има никакви проблеми. Трябваше
да призная, че съм стар и имам слаба памет. От леченията в Уганда бяха минали две
години. Просто бях забравил подробностите и трябваше да ги науча отново. В САЩ
обикновено използвахме дози от 6 капки за профилактика, но често трябваше да
увеличим тази доза за преодоляване на различни проблеми. Бях забравил, че сме
използвали две дози от по 15 капки в Уганда. Няма никога да повторя тази грешка и се
надявам, че следващия път някой по-умен от мен ще прилага MMS.
В края на тестовете при затворниците д-р Арйе от болницата МАРС прегледа кръвните
тестове на Пол и ни даде положително писмо. Фактът бе, че всеки пациент, който в
началото даде положителна проба за малария в кръвта си, показа отрицателни
резултати след лечение с MMS и се чувстваше добре. Трябваше да приложим няколко
допълнителни дози за първите 10, но в крайна сметка всички дадоха отрицателни
резултати. Нека кажа отново: В крайна сметка всички дадоха отрицателни резултати,
което означава, че MMS бе 100% ефективен даже и ако излекуването на първата група
отне допълнителен ден.
Докато бяхме в Малави, посетихме също няколко села с колиби от трева. Там
помогнахме при всякакъв вид заболявания, които може да си представите. Давахме
дози на селяните, които идваха при нас с оплаквания. Не отказахме доза никому. Защо
да не лекуваме колкото може повече, при това с минерална добавка. Повечето хора
страдаха от някаква болест. Водата им не бе чиста и топлото време стимулираше
всякакъв вид заболявания. Те ходеха боси по тревата и потоците съдържаха болести,
които влизаха през кожата. На следващия ден, когато се върнахме в селото, повечето
заболявания бяха изчезнали. Редица хора бяха повърнали глисти и някои имаха умрели
глисти в изпражненията си. В бъдеще са надяваме да се завърнем с достатъчно MMS, за
да може всички села да получат това, от което се нуждаят.
Нека спомена тук, че след като Арнолд уволни двамата души, които бе довел, той
започна да работи много активно. Правеше нещата да се случват. В този момент аз бях
до голяма степен като съпровождащо лице. Нямах думата за това, което ставаше.
Арнолд диктуваше всичко и нещата ставаха. Аз помогнах в затвора и давах
предложения на Арнолд. Отговарях за техническата страна на нещата, но Арнолд
контролираше всички фази на операцията. В действителност от мен нямаше нужда,
освен да преценя защо разтворът не подейства в началото и след това да направя някои
корекции. Фактът е, че Арнолд организира цялата операция и тя бе успешна.
Веднъж Арнолд ме попита: „Как би постъпил по-различно?” Е, аз бих направил много
неща по-различно, просто защото няма двама души, които правят нещата по един и
същи начин. Но той ме попита дали не съм съгласен с това как той работи. В този
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момент реших, че няма нужда да издребнявам. Не бях несъгласен с нищо, освен с
начина, по който уволни двамата души, които доведе, и с факта, че се опита да наложи
такъв пълен контрол върху флаконите от MMS разтвора. В едно от селата исках да
оставя един флакон на вожда, но Арнолд настояваше, че ще се върнем на следващия
ден, за да лекуваме нуждаещите се от повторна доза. Обаче ние никога не се
завърнахме, макар че предложих това няколко пъти. И така много останаха не лекувани
и аз винаги се смущавах, когато не изпълнявахме обещанията си.
Надявам се, че разбирате моята цел. Не искам просто да помогна на някакви хора в
някакви села. Това е важно и много похвално, но моята истинска цел е да докажа
(целесъобразността от) MMS до момента, в който светът ще пожелае да го използва
срещу много здравни проблеми в Африка, включително малария и спин. Когато това се
случи, светът ще трябва да изразходва все по-малко пари за Африка. В момента светът
изразходва милиарди долари в Африка. Само маларията е най-голямата причина за
бедността в Африка.
Всяка година 50 милиона души заболяват от малария и не могат да работят; милиони
повече имат спин и други проблеми. Необходими са също така милиони други хора,
които да се грижат за болните. Където и да отидете в Африка, срещате хуманитарни
групи с идеална цел, които работят, за да помогнат на хората. Милиарди и милиарди
долари се харчат в помощ на Африка, но те все не са достатъчни. Тези пари няма да са
нужни, когато тези болести са под контрол или даже елиминирани и тези милиарди
долари ще могат да бъдат използвани за други цели.
Постигнахме много в Малави, но не толкова, колкото се надявахме. Постигнахме
приемането на MMS като хранителна добавка от няколко правителствени агенции,
което бе важно, но лекувахме по-малко от 100 души, докато бяхме там. След като
получихме одобрение от правителството и направихме два пъти по 10 клинични
тестове, се завърнахме у дома. В действителност направихме общо три клинични теста.
Накрая, 6 месеца по-късно, също така разбрахме, че клиничните тестове, проведени от
борда по малария към правителството, са показали същите 100% случаи на излекуване,
както нашите изследвания в затвора.
Има надежда да излекуваме цялата страна един ден и се надявам да го направим.
Арнолд свърши много добра работа. Това бе до момента, в който получихме данните
си. Обаче постигнахме много по-малко от това, което имахме за цел. Трябваше да
прекараме много време по селата в обучение на вождовете и други в прилагането на
MMS. Посетихме само три села. Не обучихме никого в нито едно село да използва
MMS, а това бе целта на посещението ни. Предполагам, че напуснахме поради недостиг
на пари, но никога не разбрах точно защо. Исках да останем и да си свършим работата.
Просто ми казаха, че се прибираме у дома и това направихме. Първоначалната ни идея
бе да лекуваме няколко хиляди души, но се прибрахме след само три клинични
изпитания.
Напуснахме Малави за САЩ на 27 април 2007 г. Отново се озовах в пустинята в Мина.
Оттогава нищо не се е случило в Малави, само много обещания. Работих за Арнолд
като майстор на екип, който поправяше фабриката му. Това ми даде възможност да
изкарам малко долари, докато пишех тази книга. Джон финансираше повечето работи
във фабриката. (Това е приятелят на Арнолд, който помагаше с пари известно време, не
уволненият Джон). Те изхарчиха стотици хиляди долари за завода и минните операции.
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Продължаваха да говорят за завръщане в Африка, но не ми изглеждаше, че това ще се
случи скоро, защото Арнолд бе нужен, за да ръководи операциите във фабриката, за да
не загубят пари. Моята единствена цел бе да предоставя MMS на света, затова се
съсредоточих върху написването на тази книга.
До този момент Арнолд все още не ми бе позволил да разговарям с някоя от новите
групи, които той откри, и които бяха заинтересовани да помогнат на нашата кауза.
Предполагам, че вярваше, че се отнасям толкова лошо с хората, колкото него. Не е ли
нормално за хората да разпознават собствените си грешки у другите? В крайна сметка
нещата се промениха, както е описано по-долу.
Продължавах да имам силното желание да видя цялата страна Малави излекувана от
малария и Арнолд и Джон продължаваха да говорят, че ще осигурят парите, но Арнолд
не ми се доверяваше да отида в Малави сам, а той самият не бе готов за това. В
допълнение, даже и да бяха излекували Малави и да започнеха лечение в друга страна,
те все още планираха да държат подробностите на MMS в тайна. Те искаха да лекуват
цяла Африка, докато държат това в тайна. И аз реших да направя така, че светът да
получи цялата информация.
Даже и ако организациите и хората по света знаят тайната на MMS, това няма да ни
попречи да лекуваме Африка от всички проблеми, които MMS може да реши. Надявам
се, че всеки ще разбере това. Осигурил съм максимума възможна информация в тази
книга, така че ти, читателят, можеш да спасиш човешки животи. Ти наистина можеш –
моля те, опитай. От 1 март 2008 г. досега са продадени повече от 15,000 книги и над
11,000 флакона MMS се продават всеки месец. Можеш да закупиш MMS веднага. Ако
не желаеш да се занимаваш със смесването на дози и искаш да опиташ точната ми
формула, можеш да поръчаш от моите приятели в Канада или от места в САЩ, където
други произвеждат MMS.
В момента всички те дават една и съща цена. Повечето го пакетират в същия размер
флакон, който е 118 грама, а всъщност съдържа 160 грама. И се продава само за 20 щ.д.,
плюс пощенските разходи (което не е много). До момента всичките поддържат тази
ниска цена. Искам всички да могат да си позволят да бъдат здрави, без да се
притесняват финансово за това. Във всеки флакон има 450 дози от по 6 капки. Би
трябвало да ви стигне за една година. Това е повече разтвор, отколкото предлага всеки,
който продава стабилизиран кислород. И така, приготви го сам или го купувай. Само го
предостави на колкото можеш повече хора. Следващите няколко страници показват
документи от правителството на Малави, които служат за доказателство, че сме били
там. Ти винаги можеш да им се обадиш.
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БЮРО ЗА СТАНДАРТИ – МАЛАВИ
Дата: 04.06.07
Фондация Малариен Разтвор
п.к. 719
Лилонгуе
Драги господине,
MSS и оцет “Нали”
Прилагаме наш доклад № 354/AJ 134 върху анализа на споменатата погоре проба, която Вие предоставихте на бюрото.
Нашата фактура № 42483 за 2,791.25 мк отразява разходите за теста
и доклада и е приложена на вниманието Ви.
Благодарим Ви, че използвахте нашите услуги и се надяваме да Ви бъдем
отново в услуга в бъдеще.
Искрено Ваш,
(п)
Патриция Н.Найея
Старши изследовател
От името на ген. Директор
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До мениджъра,
Фондация Малариен Разтвор
САЩ
Уважаеми господине,
Относно: Регистрация на MS разтвор
Искам да удостоверя получаването на диетичната минерална добавка (Разтвор
MS) и нейната регистрация.
Ако този продукт е действително диетична минерална добавка, той не е под
юрисдикцията на Борда по фармация, лекарства и отрови. Но заявеното върху
етикета гласи, че той лекува или облекчава известни медицински състояния,
които могат да включват малария.
Съдържанието на разтвора на натриев хлорит (NaCl) и вода, който може да е
претърпял електролиза, за да се получи хлор диоксид (ClO2), който може да
убива патогени, не показва никаква фармакологична активност. Документацията
ни не отразява фармакологична активност и въздействие върху маларийния
плазмодий. Аналогично, медицинските списания не отразяват нищо по повод
този препарат.
Още повече, в Малави Програмата за контрол върху маларията чрез своята
работна група е единствената инстанция в Малави, която може да приеме или
откаже един медицински продукт срещу маларията. Това е с цел предпазване на
обществеността и противодействието на лекарствата против малария.
Искрено Ваш,
(п)
Аарон Г. Сосола (Зам. Деловодител и
Ръководител на техническия отдел)
От името на деловодството
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Глава 9
Разбиране на Чудотворния Минерален Разтвор (MMS)
За да разберем MMS, трябва да разберем какво представлява хлор диоксида, тъй като
това е, което се отделя и което убива патогените в тялото. Както обяснихме в глава 2,
хлор диоксидът е високо експлозивен. Следователно, когато се използва, трябва да бъде
произвеждан на място. Не може да бъде транспортиран, тъй като веднага би разрушил
всеки контейнер, в който бихме искали да го поставим. Даже не може да бъде
прекарван през метални или пластмасови тръби. Измислени са много методи за
произвеждане на хлор диоксид, които използват различни хлорни съединения. Хлор
диоксидът се използва при много промишлени процеси: използва се в заводи за хартия
за избелване на целулоза; използва се в текстилни заводи за избелване на тъкани; и найважното - използва се за пречистване на водата в хиляди водопречиствателни системи
по света. В такива системи той проявява селективно въздействие върху патогени и
други био-организми, които биха били вредни за животните и човека. Той НЕ се
комбинира със стотици съставки, както прави това свободният хлор. Когато свободният
хлор се съединява с такива съставки, се получават канцерогенни съединения. Така,
макар първоначалните разходи за изграждането на една система за хлор диоксид да са
големи, в по-дълъг период хлор диоксидът пести пари и е много по-безопасен от
здравна гледна точка.
Един от най-популярните методи за получаване на хлор диоксид е чрез натриев хлорит
- бяла или леко жълтеникава, люспеста субстанция. Докато това звучи като готварска
сол, то не е същото. Готварската сол е натриев хлорид, а ние получаваме хлор диоксида
от натриев хлорит. Забележете разликата в последната буква в двата случая.
Навсякъде по света натриевият хлорит (NaClO2) се използва най-често в методите за
получаване на хлор диоксид. За да получим формулата на хлор диоксида, просто
премахваме натрия (Na) и остава ClO2. (Не се тревожете - не трябва да разбирате тези
формули, за да ви стане ясно това, което обяснявам тук.) Има няколко дузини методи за
получаване на хлор диоксид от натриев хлорит. Федералната агенция за лекарствата е
утвърдила няколко метода, при които киселина за плувни басейни се прибавя към
воден разтвор на натриев хлорит за получаване на хлор диоксид, който след това се
използва за стерилизиране на пилешко и говеждо месо преди продажбата му.
Киселината причинява отделяне на хлор диоксида от натриевия хлорит. В много случаи
не е нужно хлор диоксидът да бъде измиван от зеленчуците, които са били
стерилизирани, тъй като той се превръща скоро в готварска сол, но не достатъчно, за да
направи зеленчуците солени на вкус.
В 100,000-те магазинa за здравословни храни в САЩ може да откриете също
натриевия хлорит в течна форма, известен като стабилизиран кислород. В почти всички
случаи стабилизираният кислород е произведен просто чрез прибавяне на 3.5% натриев
хлорит на тегло във вода; това представлява 35,000 части на един милион. Може също
така да го добиете в собствената си кухня, само не използвайте метални съдове даже и
такива от неръждаема стомана. Използвайте само пластмаса, обикновено стъкло или
йенско стъкло. Във всички случаи ще имате по-голям успех, ако произвеждате MMS по
моята формула или го закупите от някого, който я ползва. Ще ви кажа как точно да
направите това малко по-нататък в тази книга.
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В продължение на 80 години стотици хиляди хора са слагали няколко капки
стабилизиран кислород в своята вода или сок и са го пили, мислейки, че това дава
малко допълнителен кислород на тялото им. Малцината, които са си давали сметка, че
се получава някаква форма на хлор, споменават това между другото, но все пак са
настоявали, че хлоритът снабдява тялото с кислород. Някак, през всичките тези години,
нито една от групите по алтернативна медицина не е решила да накара един добър
химик да погледне формулата или поне никога не са написали за това. Фактът е, че
простата химия ни показва, че не се получава никакъв кислород, който тялото може да
използва.
Хлор диоксидът е мощен химикал и има много приложения. Той е окислител, по-малко
силен от кислорода, но с по-голям капацитет за окисляване, тъй като експлодира,
когато срещне определени химически условия и е неутрален при други химически
условия. Той действа избирателно.
Какво имаме предвид, когато казваме, че експлодира? За да преговорим изложеното в
глава 2, експлозията е просто бърза химическа реакция, обикновено окисляване, която
също така отделя енергия. Във формулата на ClO2 има два кислородни йона. Тогава
защо те не могат да бъдат освободени и ползвани от тялото? Това е, защото имат
електрически заряд -2. Те са извършили своето окисляване, преди да са пристигнали в
тази формула.
Те не могат повече да окисляват, докато хлорът, комбиниран с кислорода, може. Когато
хлор диоксидът докосне един анаеробен патоген с повърхност, която не издържа на
окисляване, или една отрова, която може да бъде окислена, той моментално приема пет
електрона. Той разрушава всичко, от което може да извлече електрони, и в същото
време произвежда топлина (това действие се нарича окисляване, даже когато
кислородът не е част от процеса). Тогава кислородните атоми се освобождават от хлор
диоксида. Те обаче не са елементарен кислород, а кислородни йони със заряд -2. Те
имат същия заряд като кислорода във въглеродния двуокис – газ, който ще ви убие, ако
вдишате достатъчно от него, макар да не е отрова. С други думи, той не причинява
нищо на белите дробове; вместо това, той предпазва белите дробове от получаването на
елементарния кислород, от който се нуждаете.
Водородът и кислородът смесени заедно дават вода и това е всичкото, което
кислородът може да направи в този момент. Той става на вода или част от молекулата
на въглеродния двуокис. Хлорът след експлозията на окисляването губи заряда си и
става хлорид – основно готварска сол, която отново няма способност да окислява, тъй
като е вече без заряд. Нищо не остава, което да причини страничен ефект.
Основната идея е просто, че кислородът и хлорът трябва да бъдат заредени с правилния
брой електрони или не могат да окисляват. Когато кислородът не е в състояние да
окислява, той просто не може да бъде полезен за тялото. Това, което натриевият хлорит
прави наистина, е да ни дава хлор диоксид - химикал, който избирателно разрушава
почти всички патогени, съществуващи в тялото. Всяка малка молекула хлор диоксид
има огромна разрушителна сила спрямо тези неща, от които може да извлече
електрони, но няма силата да извлече електрони от здрави клетки и аеробни бактерии.
Хлор диоксидът не трае вечно. Има твърде много енергия, натрупана в една малка
частица. Той започва да губи част от енергията си, няколко минути след като е влязъл в
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тялото и същото се случва, когато е пуснат в обществената водоснабдителна мрежа.
Когато е загубил част от енергията си и вече не е експлозивен (неспособен да
окислява), тогава той може да се комбинира с други вещества. Има известни
доказателства, че той помага при образуването на миелопероксидаза - химикал,
използван от тялото за производство на хипохлорна киселина, която след това бива
използвана от имунната система за убиване на патогени, клетки-убийци и други неща.
Хлор диоксидът е единственият известен химикал, който притежава тези качества и
който може да прави такива неща в тялото, без да причинява странични ефекти. В
обществената водоснабдителна мрежа и в хартиените заводи хлор диоксидът се
получава на мястото, където го използват. По подобен начин той се произвежда на
място в тялото от натриевия хлорит.
Как да произвеждаме хлор диоксид в човешкото тяло
Никой от хората, използвали стабилизирания кислород през всичките тези години, не
си е дал сметка, че извлечените ползи се дължат на хлор диоксида; и така никой не се е
опитал да произведе повече от него. Хората са вярвали, че милионите кислородни йони,
свързани с хлора, са били свободни и на разположение на човешкото тяло. Те са
получавали малката полза от няколкото капки стабилизиран кислород, добавен към
водата, който тогава е отделял хлор диоксид, отделян много бавно, в действителност
прекалено бавно, за да бъде от голяма полза (няколко йона хлор диоксид на час, вместо
на минута). Винаги е имало някаква полза, но никога подобно на пълния потенциал,
предлаган от MMS. Те са пропуснали да забележат това в продължение на 80 години.
Ако ще произвеждаме хлор диоксид в тялото, нужно е да го направим около 1,000 пъти
по-бързо, отколкото е възможно с няколко капки стабилизиран кислород в чаша вода
или сок, които ни дават 1 на 1 милиард. Това, от което наистина се нуждаем, е 1 част на
милион и често даже повече. Всъщност понякога ни е необходима 1 част на хиляда. Но
не се тревожете за тези цифри. Не е необходимо да знаете всички технически детайли,
за да си свършите работата. Просто знайте, че за да излекувате спин, ви трябва наймалко 1,000 пъти повече хлор диоксид, отколкото ви дава стабилизираният кислород, в
действителност повече – около 10,000 пъти повече.
Както споменах по-горе, Федералната агенция за лекарствата е разрешила прибавянето
на киселина за плувни басейни към разтвори от натриев хлорит, с оглед
произвеждането на хлор диоксид. Всички заводи за пречистване на вода, които правят
това, използват различни механични средства за прибавяне на киселина към потока от
воден разтвор на натриев хлорит, с предварително определена скорост. В човешкото
тяло ние искаме да добавим много хлор диоксид и нямаме механично средство за бавно
добавяне на киселина. Също така искаме хлор диоксидът да се запази известно време,
за да може да бъде разпространен до всички части на тялото. Хлор диоксидът ще
просъществува между 1 и 2 часа, ако е приет с някакъв източник на храна.
Значението на оцета, лимона, зеления лимон (лайм)
и лимонената киселина
Тук идва мястото на оцета, лимона или лимонтузуто. Това, което е важно, са 5-те %
оцетна киселина в оцета или лимонена киселина в лимона. (На 1 юни 2007 г. бе
открито, че чистата лимонена киселина /лимонтузу/ действа даже по-добре от оцета или
лимона.) Когато една от тези киселини се прибави към натриевия хлорит, тя причинява
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отделяне на хлор диоксид. Прибавянето на 6 капки разтвор, съдържащ 22.4% натриев
хлорит (MMS), към 30 капки оцет или лимонов сок, ще отдели приблизително 2 мг
хлор диоксид за 3 минути – това е причината за 3 минутното изчакване.
Когато обаче добавите 4 унции (118 милилитра) вода или ябълков сок, за да получите ½
чаша течност, процесът почти спира, оставяйки в разтвора 2 милиграма хлор диоксид
за тялото, което е твърде много. Добавянето на оцет или лимонов сок към натриевия
хлорит прави магията. Ако не добавите такова нещо, имате просто старата
здравословна напитка от стабилизиран кислород, което е интересно, но не ви върши
работа.
Така MMS започва с произвеждането на 2 милиграма хлор диоксид. Той има
моментален ефект. Говорихме за използването на 6 капки MMS, което е поддържаща
(профилактична) доза, но ако лекувате болест, може да се нуждаете от 15 до 18 капки за
пълна доза. Като четете инструкциите, ще видите, че обикновено започвате с малки
дози и постепенно ги увеличавате.
За да получите представа колко малко е 1 милиграм, вземете един обикновен
американски цент (бел.прев.: по размер между 1 и 2 стотинки). Един грам е точно
половин цент. Сега си представете половин цент разделен на хиляда части. Една такава
част е 1 милиграм. Това е по-малко от прашинка. Ето колко е силен хлор диоксидът;
необходим е само 1 милиграм хлор диоксид, за да започне да избива патогените в
тялото. Хлор диоксидът остава в организма само по-малко от час. Когато се разпадне,
той се превръща или в химикали, наистина необходими на имунната система, или
хлорът става хлорид, което е незначително количество готварска сол и вода. Така
просто не може да има страничен ефект. Няма нещо, което да остава, за да причини
странични ефекти.
Внимавайте: Хлор диоксидът е изключително силно нещо. Това са много малки
частици, които съдържат огромно количество енергия, но те са такива само за няколко
минути. Те съдържат прекалено много енергия, за да съществуват дълго време. В света
на микроскопичните енергийни частици йоните на хлор диоксида са торпеда с
избирателни глави. Техният химически състав им придава такива свойства, каквито
няма никой друг химикал. Някои хора са приели повече от 40 пъти количеството хлор
диоксид от това, съдържащо се в стабилизирания кислород. Напълно здрав човек може
да изпита леко гадене за 10-15 минути от такава голяма доза, а за някой страдащ от
сериозна болест, този период ще бъде по-продължителен. Опитвал съм доза 25 пъти поголяма от препоръчителната, както и редица други хора, и започна да ми се гади, но
нямаше никакви странични ефекти.
Въпросът е, че хлор диоксидът не само че не е вреден за тялото, но е от голяма полза.
Гаденето е резултат от атаката на хлор диоксида спрямо патогените в тялото. В случай
на заболяване на черния дроб като хепатит, почти винаги се получава гадене.
Причината за това е, че щом хлор диоксидът започва да убива патогените, черният дроб
ги изхвърля, но това води до излекуване в рекордно време.
Една дама с хепатит С направи точно обратното на това, което й казах. Вместо да
започне с 2 капки, за да бъде сигурна, че ще премахне хепатита, тя използвала 30 капки,
прибавила оцет, изчакала 3 минути и прибавила ябълков сок. Това я разболяло в
продължение на 3 дни. След това тя оставила MMS настрани и не го докоснала 8
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месеца. Помислила, че след като се почувствала толкова зле, разтворът не е подействал,
но когато накрая решила да се прегледа на лекар, той не открил никакъв хепатит в
тялото й. И двамата били изумени. Давал съм разтвора на много хора с различни форми
на хепатит – А, В или С. Гарантирам, че 30 капки ще накарат всеки болен от хепатит да
се почувства много зле, но също така обикновено ще го излекуват. Така обаче не се
прави. Един болен от хепатит не трябва никога да започва с повече от 2 капки. При тази
доза обикновено няма да почувства никакво гадене и ако постепенно увеличава броя на
капките, докато достигне 15 капки три пъти на ден без гадене, обикновено ще се
излекува от всякаква форма на хепатит. Тук трябва да спомена, че нищо не е абсолютно
гарантирано. Всеки човек е различен и може да има специални обстоятелства, които
променят крайния резултат.
Процедура на приемане MMS за профилактика
MMS е важно да се приема за удължаване на живота. Бих искал да мога да кажа със
сигурност, че той ще добави още 25 години към вашия живот, обаче още не мога да го
докажа. Но го вярвам. Всички доказателства сочат в тази посока. Дузини стари хора
вземат MMS и си дават сметка, че всички болести, които обикновено убиват старите
хора, при тях нямат повече тази разрушителна сила. Тяхната имунна система става 100
пъти по-силна от тази, която е нормална за хора от тяхната възраст, и пневмонията,
грипът и другите болести просто не могат да ги засегнат, докато вземат своята
профилактична доза всеки ден.
За по-младите е достатъчна профилактична доза MMS 2-3 пъти седмично, но при повъзрастните това е необходимо поне веднъж на ден. Когато вземате веднъж на ден,
всеки ден, може да са ви достатъчни 4 капки с оцет, изчакване от 3 минути и добавяне
на ябълков сок (виж по-долу за точни указания). Всеки, който взема два или три пъти
седмично, трябва винаги да взема доза от поне 6 капки. Помнете - стотици хиляди хора
са приемали този разтвор в продължение на 80 години; аз само съм добавил малко
хранителна киселина. През всичките тези години не са докладвани никакви странични
ефекти и никакви странични ефекти не са били докладвани за 6-те години, откакто
започна прибавянето на оцет. От техническа гледна точка не би трябвало да има
никакви такива ефекти. Доказано е, че малко количество хлор диоксид (каквото се
съдържа в MMS) не атакува здравите клетки. (Голямо количество би убило всеки и
всичко).
Както вече обяснихме, хлор диоксидът се разпада на съставни части, които са напълно
безопасни. Не остава нищо след приемането му, което да причини реакция, какъвто е
случаят при много обикновени лекарства. Хлор диоксидът се запазва достатъчно дълго,
за да упражни въздействието си, след което частта, която не снабдява имунната система
с необходимите йони, се превръща в минимални количества готварска сол и вода. Хлор
диоксидът има само няколко минути на разположение, за да си свърши работата, след
което престава да съществува. Той не оставя нищо след себе си, което да причини
някаква реакция.
Първоначална процедура: Помнете, че всеки, който приема MMS за първи път,
трябва да започне с 2 капки за първата си доза. Причината за това е, че 2 капки няма да
доведат до такава химическа реакция, която да предизвика значително гадене при хора
с болестно състояние. Ако имате сериозно заболяване, 2 капки ще причинят леко
гадене в продължение на около 10 минути. В такъв случай продължавайте да вземате 2
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капки дневно или по няколко пъти на ден, докато гаденето изчезне. Когато достигнете
момента, в който 2-те капки не причиняват гадене, вземете 3 капки следващия път.
Продължете, докато достигнете 15 капки три пъти на ден и след това намалете до 6
капки на ден.
Когато използвате MMS за лекуване на сериозна болест, трябва да имате предвид, че
MMS е активен в тялото за около един час. Затова часови дози ще доведат до най-добър
ефект, при което колкото повече MMS може да вкарате в тялото, без да причините
гадене или разстройство, толкова по-голям ще бъде положителният ефект срещу
заболяването.
Помнете, че когато става дума за капки, винаги имаме предвид, че трябва да добавите ¼
до ½ чаена лъжичка оцет, лимон или лимонена киселина и да изчакате 3 минути, преди
да добавите ½ чаша сок. Това са 4 унции (118 милилитра) - за по-научно настроените.
Без оцета или лимона цялото упражнение не е много повече от хубава здравословна
напитка. И помнете, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ сок с добавен витамин С.
И така, точната процедура е следната: Добавете 2 капки MMS в чиста, празна, суха
чаша. Добавете 10 капки оцет или лимонов сок (ако използвате лимонтузу, вижте
инструкциите в гл. 10). Разклатете чашата с ръка, за да смесите съдържанието.
Изчакайте 3 минути. Добавете ½ чаша ябълков сок и изпийте веднага. Може да
използвате гроздов сок или сок от ананас, стига да са пресни, но не купувайте сокове с
прибавен витамин С и не използвайте портокалов сок. Портокаловият сок не
позволява производството на хлор диоксид.
Както казах, причината да използвате пресен сок е, че повечето купешки сокове имат
добавен витамин С като консервант. Той продължава трайността на сока и е добре за
вас, но пречи на отделянето на хлор диоксид. Той може даже да не ви позволи да се
възползвате от исканите от вас резултати при приемане на MMS. И така, ако използвате
купешки сок, бъдете сигурни, че на опаковката не пише, че е използван витамин С като
консервант. Ако съдържа витамин С, винаги може да го изпиете няколко часа преди
или след приемането на MMS. Да оставите капките и оцета повече от три минути не
представлява задължително проблем. Хлор диоксидът в капките започва да се отделя и
хлорът отива във въздуха. Така концентрацията на хлор диоксида остава сравнително
постоянна в продължение на 10 минути. Във всички случаи, малко количество хлор
остава в разтвора. Ако похлупите чашата, това прави хлор диоксида много по-силен.
Някои хора правят това, за да постигнат по-голяма сила на разтвора. Най-добре е да не
позволявате на капките и киселината да престояват повече от 3 минути, преди да
добавите сок и да го изпиете.
За да получите силен разтвор от хлор диоксид, изпийте го незабавно, след като
добавите сока. (Не е опасно да го оставите да престои, просто става по-малко
ефективен). Соковете, които може да използвате, са ябълков, гроздов, ананас и червена
боровинка. Отново - не използвайте портокалов сок. Портокаловият сок не позволява
отделянето на хлор диоксид и пречи на MMS да бъде ефективен.
Допълнителна техническа информация: Това е само с цел пояснение на някои вече
споменати неща. Има две равнища на разпадане, когато говорим за една доза от MMS:
1. Първото, което се разпада, е натриевият хлорит. След добавянето на оцета,
натриевият хлорит започва да се разпада, като отделя хлор диоксид в разтвора.
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Един йон на хлор диоксида е изключително малка частица, която съдържа
огромно количество енергия и сила.
2. Хлор диоксидът не е много стабилен и също започва бързо да се разпада. Един
йон хлор диоксид запазва способността си да разрушава патогени, болни клетки,
отровни вещества и други вредни неща в продължение на само 60 минути. Той
започва да губи енергията си секунди след като е отделен от натриевия хлорит,
но обикновено може да свърши работата си до 60 минути. В края на около час
той се е разпаднал до степен, в която не може повече да разрушава патогени, но
все още може да се комбинира с други елементи.
Добре, може би „огромно количество енергия” не звучи много научно, но нека просто
кажем, че хлор диоксидът започва да се разпада почти веднага и продължава дотогава,
докато не е повече хлор диоксид. Той се разпада на съставните си хлор, кислород и
енергия – нищо повече. Тогава хлорът и кислородът са изгубили електрическите си
заряди и затова не са активни.
Разпадането на хлор диоксида в човешкото тяло не оставя абсолютно нищо след себе
си. Процесът на разрушаване на патогени и други вредни елементи в тялото не оставя
нещо след себе си, освен умрели патогени и отново хлор и кислород, който може само
да стане част от телесната вода.
Арнолд и аз основахме „Фондация малариен разтвор”. Той бе началникът. Аз се
оттеглих от фондацията, когато разбрах, че членовете й не са силно ангажирани с
идеята за лекуване на маларията в Африка. Те ме информираха, че имат много пари и
милиони за лекуване на маларията в Африка, но продължиха да се занимават с минно
дело и с програми за раздаване на ориз, а с програмата за разпространението на MMS в
Африка не се получи нищо. Ако бяха наистина решили да направят нещо, а в същото
време бяха заети, можеха да пратят мен.
Имаме лек за болестта, която е била най-големият убиец на хората стотици години. И
докато милиони хора страдаха и умираха, какво правеше „Фондация малариен
разтвор”? Хората й ходеха из Африка и раздаваха пакети ориз на учениците. Това е
хубава програма. Добре е да се помага на децата, но нашата организация бе създадена,
за да реши проблема с маларията. Аз може би повтарям това до смърт, но имаше хора,
които не можаха да разберат защо напуснах фондацията, за да се съсредоточа върху
написването на тази книга.
След няколко години, накрая, разбрах, че не мога да оставя информацията за MMS в
техни ръце. Ако направех това, светът нямаше никога да научи за нея. Информацията
просто не може да бъде притежавана или контролирана от един човек. Уеб сайтът на
„Фондация малариен разтвор” (www.malariasolution.com) ще ви разкаже много за
програмите, които проведохме в Африка и може би ще ви даде повече увереност в това,
което казах – MMS наистина действа. (Между другото този сайт бе завършен през
последната част на 2006 г., 5 години след като ми казаха, че ще направят един хубав
сайт). Последното им пътуване до Малави бе миналата година (бел.прев.: 2008) и то
нямаше нищо общо с лечението на маларията в тази страна. То имаше за цел
раздаването на пакети ориз на трици в сиропиталища. Това е програма за самочувствие,
но целите на Фондацията останаха настрана.
Ако се интересувате от получаването на допълнителна информация за валидността на
MMS, може да се свържете с правителството на Малави. Те проведоха собствени
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отделни тестове с MMS, които дадоха същите резултати, които ние постигнахме в
затвора: 90% от болните от малария бяха излекувани за по-малко от 24 часа и 100%
бяха излекувани за 48 часа. Никое друго лечение не е постигало даже 10% в рамките на
24 или 48 часа.
Дал съм две снимки на кръвни проби на следващата страница. Тези снимки са
направени с микроскоп, конструиран специално за изследване на кръвта. Първата
снимка показва кръвта на пациент преди приемане на MMS. Всички показани клетки са
червени кръвни телца. Забележете как всички клетки са допрени една до друга и са
сплъстени заедно. Това е болестно състояние. Този човек се нуждае от повече вода и
минерали.

Първа снимка

Втора снимка
Втората снимка показва кръвта на същото лице 1.5 часа след приемането на доза от 10
капки MMS с оцет, 3 минути изчакване и добавяне на вода. Забележете, че червените
кръвни телца вече не са залепени едно за друго, но което е по-важно - кръговете
показват бели кръвни телца, които се придвижват към един по-голям кристален кръвен
съсирек. Те ще погълнат съсирека, като обхванат кристалните частици. Макар да не
може да видите движението на отделен кадър, тези бели кръвни телца бяха 10 пъти по-
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активни след приемането на MMS. Един видеозапис показва това движение. Ако имате
достъп до Интернет, посетете следния сайт, за да видите това:
<www.miraclemineral.org>.
Може да не вярвате, но с години Федералната администрация за лекарства на САЩ е
преследвала всички истински лекарства против рак, както и информацията за
предпазване от сърдечни удари с витамини и всяка друга информация, свързана с
продукти, които могат по някакъв начин да намалят приходите на големите
фармацевтични компании (Голяма ФАРМА). Моля не вземайте думите ми наготово,
информирайте се. Четете информацията в Интернет. Просто идете на всяка търсачка и
напишете „Федерална агенция за лекарства” и „преследване” (“FDA Suppression”). Има
огромна информация, датираща още от 1930-тa годинa.
Ще видите, че са вкарали автори в затвора и са им казали, че ще оттеглят обвиненията
си само ако съответният автор оттегли претенциите си. След като авторът е загубил
всичките си пари и се е уморил да се бори, той се предава. Стотици медицински факти,
които могат да спасят хиляди човешки живота по света, биват потулвани в този
момент. Има много данни за хора, които са починали при много спорни обстоятелства,
когато са се опитали да информират обществеността. Моля ви, не отхвърляйте това
като смахната конспиративна безсмислица. MMS е още един медицински факт, който
те ще опитат да потулят. Опитайте го, за да знаете, че действа. Вашият живот и
животът на хиляди, даже милиони, е заложен. Това не е ли достатъчно важно, за да
оправдае един опит? Отделете няколко часа, за да изследвате проблема. Фактите са
налице.
Лекуване на симптоми
Модерната медицина чрез лекарите лекува симптоми. Болшинството лекарства, които
купувате в аптеките (99%), са насочени към лекуване на симптоми. С други думи, ако
имате главоболие, лекарят ви дава нещо против болка, но не разбира какво причинява
главоболието. Ако не може да спите, лекарят ви дава лекарство, което ви помага да
спите, но той не разбира, какво ви държи будни.
Ако имате артрит в коляното, лекарят ви дава лекарство срещу болка, но не открива
причината за артрита. Ако имате лошо храносмилане, лекарят ви дава хапче, което
неутрализира киселината в стомаха ви и позволява на храната да минава през системата
ви, без да бъде смляна. Той не открива причината за лошото храносмилане нито ви дава
нещо, което да смели храната. Има хиляди лекарства, насочени срещу симптоми и един
от страничните ефекти на тези лекарства е смърт. Всички лекарства имат странични
ефекти. Смъртта не е възможен страничен ефект на всички тях, но повечето са
причинили смърт по едно или друго време.
Защо мислите, че лекарствата по света, особено в Америка, са били създадени да
лекуват симптоми, а не причините за заболяванията? Не е тайна, че лекарствата лекуват
само симптоми. Повечето хора го знаят, просто попитайте някого, който се интересува
от здравни проблеми.
Медицинските лекарства лекуват симптоми и всички медицински изследвания,
провеждани от фармацевтичните компании, са насочени към лекуването на симптоми, а
не към откриване причините на проблемите. Е, обяснението е, че ако откриете
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причината на една болест или здравен проблем, обикновено може да излекувате
проблема. Тогава не може да продължите да продавате лекарството отново и отново,
докато човекът умре. Става дума за милиарди долари. Лекуването на симптомите не
лекува или не променя проблема. Защо няма никакъв значителен напредък в
технологията на лекуване на рака в продължение на 100 години? Светът е направил
драматичен напредък в почти всяка област, с изключение лечението на рака и други
болести. Усъвършенствали са леченията, направили са лекарствата по-чисти, иглите подобри, рентгеновите апарати по-добри, статистиката по-добра, хронометрите, които
измерват леченията, по-добри, но самите лечения не са се променили.
Фармацевтичните компании разходват милиарди долари за по двама адвокати и често
за по две адвокатски кантори на всеки конгресмен и на всеки сенатор в САЩ. Те са се
опитвали отново и отново да преследват витамините. Нямам време да излагам тук
всички факти. Моля, информирайте се по въпроса. Данните и доказателствата са
налице. Истината не може да бъде потулена. Просто прочетете хилядите документи в
Интернет. Фармацевтичните компании харчат милиарди долари, за да влияят на
Конгреса под претенцията, че са загрижени за обществената безопасност. Представяте
ли си, че ще бъдем в по-голяма безопасност, ако не знаехме за витамините? Истината
достига до всички страни по света. Засега Федералната агенция за лекарствата само е
информирала обществеността, че има намерение да закрие 50% от компаниите за
алтернативни здравни добавки. Това е, защото най-накрая преодоляха Конгреса и той
прие закон, според който добавките трябва да бъдат под контрола на агенцията.
MMS е толкова просто лекарство, че не трябва да бъде предоставено на лекарите.
Хората имат способността сами да се лекуват. Това означава, че за Федералната
агенция за лекарствата ще е много по-трудно да преследват това. Обществото, болните
и страдащите имат един малък прозорец, който сега е отворен, но ние не знаем за колко
дълго време. Този път Федералната агенция не може да контролира няколко лекари или
да арестува автора на една книга, защото не може да ме открие. Не съм привързан към
някаква скъпа лаборатория и съм мобилен. Но не е необходимо да ме открият, за да
спрат MMS. Милиардите долари, които стоят зад Агенцията, определено ще се опитат,
защото неизбежно голяма част от тези милиарди ще бъдат изгубени, ако MMS стане
известен. Моля ви, приемете, че може би, само може би, аз вероятно казвам истината.
Ето къде идва вашият ред. Сега отговорността е върху вашите рамене. Аз съм направил
това, което мога. Зависи от вас, читателите на тази книга, да разпространите
информацията по света. Това ще се случи, ако кажете на приятелите си. Колкото повече
хора може да накарате да прочетат тази книга и на колкото повече хора разкажете
преди фармацевтичните компании да открият истината за MMS, толкова по-малко те
ще могат да го забранят. До този момент те са толкова убедени, че аз съм шарлатан, че
не са ми обърнали никакво внимание. Това е била единствената ми защита. Но когато
започнат да получават доклади за оздравяване и излекуване на хора, това ще бъде друга
история. Сега това е четвъртото издание на тази книга. Първото издание се разпродаде
и хиляди хора бяха излекувани от много различни болести. Много, които използваха
тази книга, предадоха информацията на своите приятели, но много не направиха това.
Ако ще спечелим, още много ще трябва да протегнат ръка, за да разпространят тази
книга по-нататък.
Има момент, от който няма връщане. Не зная колко хора ще са необходими за това, но
ако достигнем този момент, те вече няма да могат да затръшнат вратата пред носа ни.
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Този момент ще настъпи, когато достатъчно хора са научили за MMS, използвали са го
и знаят, че действа. Повярвайте ми, няколко души не са достатъчни. Необходими са
милиони, които знаят как действа. Моля, присъединете се към нас. Или го използвайте,
или подкрепете идеята, че обществото трябва да знае. Направете така, че колкото може
повече хора да свалят тази безплатна книга (The Miracle Mineral Solution of the 21st
Century Part I - Чудотворният минерален разтвор на 21-ви век, Част 1) и/или ги
накарайте да закупят Част 2 през Интернет, или в печатен вид. Когато успеете в
използването на MMS, за да помогнете някому или на себе си, разпространете
информацията. Може да ни остават само няколко месеца. Може би разполагаме с помалко от година, за да направим тази информация обществено достояние.
Елиминирането и предотвратяването на страданието, мизерията и смъртта на милиони
зависи от вас. (Съжалявам за този драматизъм, но това е факт).
Отново, идете в Гугъл и потърсете на “FDA Suppression” („Федерална агенция за
лекарства” и „преследване”) и ще видите, че казвам истината. В противен случай, ще
разберете, че това, което казвам, е истина, когато започнат кампании, за да убеждават
обществеността, че фактите в тази книга са лъжа. Проблемът, пред който ще се
изправят е, че всеки може да опита сам, но те ще използват страха, за да предпазят
милиони от самото допускане на тази идея. Ето защо са ни необходими милиони, които
вече са опитали и знаят как действа. Присъединете се към кръстоносния поход. Става
въпрос за живота на хора. Разбира се, ако не кажете на приятелите си, Федералната
агенция и Голямата ФАРМА няма да подхванат такава кампания.
Ако средствата ви са оскъдни и нямате 10-те долара за Част 2, изпратете ми един имейл според инструкциите, дадени в началната страница (към информацията за
авторското право), и ще ви изпратя безплатно копие. Както ще забележите, на същата
страница в случай на моя смърт, тази книга става обществена собственост. Отново моля
да извините този драматизъм, но аз съм на 76 години (бел.прев.: през 2009 г.) и в своето
време съм научил, че хората предпочитат да чуят фактите, отколкото някой да им
приказва „врели не кипели”.
Искам да кажа още, че всяка допълнителна печалба от продажбата на тази книга, над
разходите за разпространението й, ще бъде изразходвана в Африка за елиминиране на
болестите там. Сега мога да заявя, че съм част от Фондация Кинаман (Kinnaman
Foundation). Така че, пари могат да бъдат дарявани на Афро-американския MMS проект
към Фондация Кинаман и такива дарения са напълно отчислими от данъците ви.
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Глава 10
Нов поглед към болестите
Има едно друго важно откритие, за което искам да ви разкажа. Удивително е, че един
изобретател трябваше да го открие, вместо някой от най-изявените световни учени.
Очевидно това е прекалено просто за науката, защото информацията е била известна от
100 години. Откритието от моя страна бе предимно въпрос на късмет. Без съмнение 60
години прекарани в духовни търсения направиха откритието възможно. Както и с
MMS, наистина трябва да разкажа това на света. Трябва да бъде разказано надлъж и на
шир или вечно ще страдам от последиците, тъй като грехът от пропускането също се
наказва, що се отнася до кармата.
Не мога да разкажа за какво става дума веднага, защото вероятно ще ви загубя като
читател, но почакайте малко и ще ви изненадам. Запознах се за първи път с натриевия
хлорит през 1985 г. Доколкото разбрах тогава, той биваше използван за пречистване на
вода и за унищожаване болестите по тропическите риби. Всъщност той беше използван
на много места по света за пречистване на водата и като здравословна напитка. Скоро
открих, че го продаваха в някои магазини за здравословни храни под наименованието
стабилизиран кислород. Винаги се радваше на добро търсене, защото изглежда че
помагаше при възстановяването от много различни болести. Бях слушал доста
впечатляващи твърдения за стабилизирания кислород, но като повечето лекарства той
изглежда действаше само при някои хора и често само понякога.
След откритието ми в джунглата, че стабилизираният кислород понякога лекува
малария и моето по-късно откритие, че добавянето на хранителна киселина увеличава
възстановяването от малария 100%, започнах да наблюдавам как стотици хора биват
излекувани от малария и от други болести. След това, докато живеех в моя малък град в
пустинята, наблюдавах как още хора биваха излекувани от болести. Както казах порано, в един момент изпратих достатъчно на един човек, за да лекува над 5,000 болни
от малария в Сиера Леоне и друг път изпратих достатъчно за лечението на 1,600 души.
Разбира се, имаше много случаи, в които изпратих между един и десет флакона.
(Трябва да отбележа, че понякога Арнолд осигуряваше парите за изпращането на тези
флакони, но не винаги). В допълнение, аз продавах и раздавах своите флакони в града,
на хора в съседния град и на хора по други места в САЩ. Не казвам всичко това, за да
се хваля и се надявам, че не създавам такова впечатление. Просто се опитвам да докажа
нещо.
Преди да докажа обаче, нека кажа също така, че откакто пристигнах в Мексико,
получих повече от 12,000 писма и стотици телефонни обаждания. Много бяха от хора
задаващи въпроси, но имаше и такива, които искаха да ми разкажат как вече са се
освободили от кожна туберкулоза, диабет, хепатит А, В и С, спин, рак и много други
болести. В Хермосило моята мексиканска партньорка учителка, Клара Белтрон, е
лекувала около 100 души в дома си - много в мое присъствие. Тя също така е лекувала
повече от 500 местни индианци.
Например една нощ мъж се обади и доведе жена си, след като слушал едно местно
радио шоу. Тя дойде със стандартна проходилка, която буташе, но не можеше да се
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задържа на проходилката и съпругът й трябваше да придържа ръката й към нея.
Дясната й ръка и десният крак бяха парализирани и тя трудно стоеше права. Оплакваше
се от силни болки от ишиас. Клара й даде една доза от 6 капки и я накара да изчака
един час, докато разговаряха. В първия час жената забеляза, че болката от ишиаса
започна да отминава и че започва да възвръща чувствителността на ръката си.
След втората доза от 6 капки един час по-късно, тя забеляза чувствителността на крака
й да се възвръща. Скоро вече движеше пръстите на ръката и крака. Преди да си тръгне,
тя напълно движеше ръката и крака си. Можеше да движи всичките си пръсти и
мускули на крака. Тя си тръгна все още с помощта на проходилката, но вече без
помощта на съпруга си и бе очевидно, че скоро ще ходи без проходилка, след като
свикне с новата си подвижност. Не искам да кажа, че всички биват излекувани
моментално.
Доста хора се нуждаят от много по-дълго време и понякога има други фактори, които
се намесват извън болестите. Обаче както казах, в рамките на година след пристигането
ми в Мексико, съм продал повече от 8,000 книги „Чудотворният минерален разтвор на
21-ви век”, а повече от 11,000 флакона от по 5.5 унции (162 милилитра) от MMS биват
продавани в САЩ всеки месец. Аз, разбира се, не продавах там MMS.
Остава на учените да докажат или опровергаят това, което казвам тук, но виждам много
доказателства, които ми позволяват да заявя с убеденост, че повечето болести – бих
казал до 95% от всички заболявания, причинени от патогени, могат да бъдат
излекувани с MMS. Това включва 95% от всички неразположения, които не са
причинени от нещастни случаи, 95% от всички болести на кръвта, всички видове рак и
всички други, така наречени болести на човечеството. Разбирате ли какво казвам? Ние
сме на прага на ликвидиране на повечето заболявания, които засягат човечеството –
завинаги.
Стотици пъти хора са идвали при мен, а в последно време и при Клара, за да получат
флакон с MMS. Давахме им по една доза, тъй като искахме да им покажем как да
смесват капките и за минути 20-годишните им болки изчезваха. Виждате ли? MMS
няма никаква хранителна стойност. Той е единствено убиец. Той избива патогените и
окислява отровите от тежки метали. Не прави нищо друго. Единственото обяснение
защо хората са имали преживяванията, описани по-горе е, че в телата им е имало нещо,
което е било унищожено, и това е всичко, което MMS може да направи. Може да
кажем, че някои тежки метали са били окислени и в някои случаи може би това е, което
се е случило. Обаче в някои случаи лицето е било първо подложено на тест за тежки
метали, който не е установил присъствието на такива. Но наистина няма значение,
нали? Ако хората са добре, кого го е грижа?
Досега хиляди хора са оздравели. Стигнах до извода, че има хиляди различни видове
бактерии, вируси, плесени, дрожди, гъби и други микроогранизми, които нямат име и
не са били идентифицирани. В допълнение, има много други микроогранизми,
задължително микро по природа, които са плеоморфни, т.е. могат да се променят от
един микроорганизъм в друг. Медицинската наука няма понятие от повечето от тях, но
когато ги унищожите, човекът оздравява и се връща обратно към работата и към
живота си. Не можем да кажем, че те са били излекувани, тъй като това смущава почти
всички, включително хора, които са на наша страна. Може би някой ще даде по-добро
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обяснение защо всички тези хора са се почувствали добре, но до този момент никой не
е направил това.
И така, аз бих искал да погледнете на болестите по нов начин. Често казват на хората,
които са болни и страдат, че си въобразяват това, че имат някакъв психически проблем,
който предизвиква заболяването, или че това е състояние, причинено от гените им и те
са го наследили. Те често изхарчват хиляди долари за психиатрична помощ и понякога
биват убедени, че наистина си го измислят, или че това се дължи на факта, че майка им
не ги е обичала достатъчно, или нещо подобно. Обаче в почти всички случаи, когато
лице с такъв проблем опита MMS, болката, която се предполага, че е била плод на
въображението му, изчезва за няколко седмици, а понякога и за няколко часа.
Сега вземете предвид това: Колонии от вируси и бактерии могат да се заселят до дадена
кост и да преживяват там, като пораждат киселини и причиняват много болка или в
области на намалено кръвообращение могат да се съберат и размножат плесени, които
затрудняват захранването в тази област. Една колония от вируси, които живеят в един
мускул, могат да причинят мускулни болки и една колония от вируси може да се
образува около един нерв и да прекъсне нервните импулси. Някои колонии са по-лоши
от други. Ако е добре известно, че колонии от бактерии могат да поникнат върху
сърдечна клапа защо не и на други места? Някои колонии причиняват артрит, а други
диабет. Колонии от вируси и бактерии са отговорни за причиняването на стотици
различни заболявания.
И така, вие не се разболяхте, защото ядохте твърде много захар. Не се разболяхте,
защото ядохте твърде много бял хляб, твърде много сладолед, твърде много месо, или
даже твърде много храни, причиняващи киселини. Всичко това може да са фактори,
които допринасят, и всички те могат да захранват микроорганизми и да ги поддържат,
но действителната причина за заболяването ви е, че микроорганизми, предимно
анаеробни микроорганизми, са нахлули в области на тялото ви. Телата ни са в
действителност по-здрави, отколкото повечето хора вярват. Но ако сте болни, това е
защото тук и там са се размножили колонии или са нахлули в цялото ви тяло, или в
различни негови органи. Отново, има други възможни допринасящи фактори, като
фактът, че сте вдишали твърде много отровен дим или сте изложили тялото си на много
студ, но тези фактори само са позволили на колониите анаеробни микроорганизми да се
размножат или да влошат състоянието ви.
Някои изследователи докладват, че при анализа на мозъците на хора, боледували от
Алцхаймър, са открити спирохети (микроорганизъм, считан често за плеоморфен),
които показват колонии от бактерии, развиващи се също така в мозъка. Сега не ми
задавайте въпроси относно болестта на Алцхаймър. Не съм провел никакви
изследвания в тази област и никой не се е обадил с информация, че е лекувал някого,
страдащ от Алцхаймър или че се е лекувал сам от Алцхаймър. Получавал съм писма с
такива запитвания, но нито едно от тях не е докладвало използването на MMS за това
заболяване. Почти всичко друго е било лекувано и някой се е обадил, за да съобщи за
това, но не и за Алцхаймър.
Както заявих по-горе, аз съм изобретател, не лекар или учен. Обаче съм бил инженеризследовател. Разработвал съм тестове за атомна бомба, работил съм върху
междуконтинентални ракети за атомни и водородни бомби, работил съм с първите
компютри с радиолампи тръби и съм разработил нова технология за откриване на
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злато. Не се хваля с това, но само подчертавам, че не съм научно неграмотен. Затова се
чувствам подготвен да направя тези твърдения тук и съм сигурен, че ще се намерят
хора, които ще поискат да докажат, че съм прав или обратното. Сигурен съм, че ще има
хора и от двата лагера, защото вече има такива, които са започнали да изследват моите
предложения.
Вярвам, че сме направили завой към епоха, в която няма такова нещо като неизличима
болест. Погребалният звън за лекарствените компании вече се чува. Ще са необходими
лекари, за да наместват кости, да подобряват гърди, да правят пластични операции и да
се трудят над различни други физически проблеми.
Практиците в областта на
алтернативната медицина ще работят предимно с храни за подобряване на здравето, но
няма да се занимават основно с преодоляването на заболявания. Представете си за
минута, ако желаете, един свят населен от здрави хора, в който има изключително
малко болест. Това може да бъде реалност по ваше време, ако се включите и помогнете
малко. Стотици хиляди долари са необходими за изследвания с MMS, но ние сме
близко до целта.
Много хора вече успешно се лекуват сами. Просто се постарайте тази книга да достигне
до колкото може повече хора и се постарайте колкото може повече хора да опитат
флакон MMS. Ако съседът ви не може да си позволи един флакон, купете му го. Дайте
своя дял и ще стигнем дотам. Това е всичко, от което светът се нуждае в момента –
малко помощ от вас, читателя на тази книга. Светът може никога да не ви разпознае, но
това няма да се случи без вашата помощ и ще дойде ден, когато ще разберете, че
усилията ви не са били напразни. Ще знаете, че сте дали своя принос за спиране на
лекарствените компании и за подпомагане на хората с по-малко късмет да преодолеят
болестите си.
Сега, след като ви казах добрата новина, нека ви кажа и лошата – имам предвид
наистина лоша новина. Исках първо да ви кажа добрата новина, тъй като не искам да
бъда лош пророк. Но искам да ви кажа, че ситуацията на земята е по-зле, отколкото
разбират това 99.999% от населението. Обаждат ми се хора от целия свят. Получил съм
хиляди и-мейли и съм говорил със стотици хора и не бихте искали да чуете това, което
съм научил. Даже може да си помислите, че съм побъркан, но аз трябва да го кажа, тъй
като няма да мога да се побера в кожата си, ако не го направя. Наистина не бих искал да
го споменавам, тъй като вече има достатъчно хора, които мислят, че съм луд, но трябва
да го направя най-малко, за да накарам хората да се замислят. И това е: Нашите
ръководители се опитват да ни избият.
Разговарям с лекари, клиники, здравни работници и болни всеки ден. Съмнявам се, че
някой разговаря с повече здравни работници в здравната промишленост от мен и ето
какво съм открил: Има много нови болести. Има дузини, ако ли не стотици нови
болести и те не са естествено възникнали. MMS се справя с всички естествени болести
като грип, туберкулоза, пневмония, диабет и малария за много кратко време.
Създадените в последно време болести са много по-трудни за лечение и те изглежда, че
имат определена способност да се крият, когато в тялото има антитела или химически
окислители. Всички тези нови заболявания могат да бъдат проследени обратно до
правителствени лаборатории. Никоя от тях не е дошла от маймуните и нашите
ръководители отказват да направят нещо, за да спрат разпространението им.
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Няма начин да ви разкажа цялата история в няколко абзаца, но е важно да отбележа, че
във ваксините има живак, че химиотерапията просто убива хората, че храните са
отровени с аспартам, че модерната медицина е убила и убива повече хора, отколкото
всички войни взети заедно и че американският народ не е толкова тъп, колкото някои
изглежда си мислят. Повече от 55% от населението са престанали да посещават
домашните си лекари и предпочитат методите на алтернативната медицина. Трябва да
има причина за това. Хората просто не престават да посещават някого, който им помага
да бъдат здрави.
Милиони и милиони хора са болни от болести, които правителството даже не признава.
Болестта на Моргелонс е само една от колекцията ужасни болести, от които страдат в
момента милиони и които правителството не признава. Лаймската болест не бе
призната от медицината дълго време, а и сега се признава само от малко лекари и
въпреки това, милиони по света страдат от лаймска болест. Има дузини други подобни
болести. Световната здравна организация (СЗО) отказва да потърси мнението на повече
от един лекар относно MMS даже след като им е съобщено, че 75,000 болни са
излекувани от малария. Техният лекар твърди, че е направил тест, но това не отговаря
на здравия смисъл. Той бе в Швейцария, където няма никаква малария. При нашите
опити хората оздравяваха за 4 часа и тестването ставаше за един ден. И въпреки това,
той се нуждаеше от година и половина, за да извърши теста и след три дни каза, че
препаратът не работи. Веднъж ако един лекар разбере химическата формула на MMS,
той обикновено се съгласява с нея. Толкова е очевидно, че някои доктори трябва да я
тестват, преди да се съгласят, че тя поне би трябвало да работи.
Религиозните християни трябва да внимават, защото Библията казва, че в последните
дни Земята ще бъде покрита с болести. Не вярвам в Библията, както религиозните хора,
но там има някои неща, които карат човек да се замисли. Лаймската болест идва от
много места, не само от лоши хора. Можеш да се заразиш от секс, от яденето на
определени храни и даже от пиене на вода от определени водни източници. Има хора,
които искат да изтребят човешката раса. Те са работили по този въпрос много по-дълго
време, отколкото бихте повярвали. Това не е лека работа, но те са се трудили страшно
дълго време. Аз наблюдавам това всеки ден.
Никой не е сигурен откъде е дошла болестта на Моргелонс, но стотици хиляди
боледуват от нея, вероятно милиони. Има хора, които мислят, че тя може да бъде
проследена до химикалите, разпръсквани със специални самолети в атмосферата, но
ние не знаем. Милиони и милиони долари се харчат за тези химикали. Ако сте като
повечето хора, ще ми кажете, че тези химикали са просто следи от търговски самолети,
че болестта на Моргелонс е нищо повече от психическо състояние и че лаймската
болест подлежи на лечение от семейния лекар. И след това ще ми кажете, че причината
да не сме напреднали в лечението на рака през последните 100 години е, защото всички
изследвания са открили, че нищо не е по-добро от хирургията и отровата на
химиотерапията или радиацията. И ако ми кажете това, значи никога не ви е минало
през ума, че науката би трябвало да е открила отговорите досега.
Всъщност химическите следи в атмосферата не са същото като следите от
кондензирана пара, оставяни в атмосферата от двигателите на самолетите. Следите, за
които става въпрос, са резултат от разпръскването на химикали на голяма височина с
цел изпробване на биологични оръжия или за рутинен контрол на растителността и
вредителите. Мои приятели са били в действителност в самолет във въздуха в
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непосредствена близост до товарен самолет, който е изхвърлял хиляди паунда
разпрашени химикали от задната си част. Тези следи в атмосферата са много истински;
прекалено много хора са свидетели на това.
И тогава, разбира се, имаме спин и милиони, които умират от спин.
Знаете ли, че в САЩ повече хора умират от хепатит С, отколкото от спин? И много
умират от спин. Проблемът е, че хората наивно измират като мухи без даже да си
помислят, че нещо не е в ред. Има дузини болести, за които никога не сте чували, за
които аз само чувам от време на време, които убиват или осакатяват хиляди. Много ми
се обаждат в страшни мъки и питат дали MMS може да им помогне, или дали зная
начин за по-ефективното използване на MMS. Всеки път това разбива сърцето ми. Би
трябвало да имаме сто милиона долара, за да намерим тези отговори. Вместо това,
нямаме никакви пари, но все пак събираме данни всеки ден. Вярвам, че ще открием
отговорите на всички тези изфабрикувани от правителството болести в разумно време,
надявам се за по-малко от година. Вие може да помогнете – просто разказвайте на
хората какво сте прочели и ги накарайте да закупят тази книга. Благодаря за подкрепата
ви.
Уеб сайтове с информация за MMS, които биват осъвременявани периодично
Този списък е осъвременен за последно през м. октомври 2009 г.
MMS не се продава чрез нито един от тези сайтове.
Заб.прев.: Превеждането на кратките пояснения към изброените сайтове, дадени подолу, е безсмислено за тези, които не ползват английски език и по тази причина е
оставено в оригинал.
Links to updated MMS information Descriptions
[Here] www.JimHumble.biz/
Recent writings and
protocols of Jim Humble
[Here] www.MMS-education.com/
An index of basic MMS
information & articles
[Here] www.mmscentral.
com/MMSbook1.pdf
Free download Jim's
MMS1 book - Volume One
[Here] www.MMS-education.com/
Free MMS newsletter
signup
[Here] www.JimHumbleFoundation.org/
Read about Jim's vision
for the future
[Here]
www.MiracleMineral.org/book.php/
Jim's hardback book
(both vols)
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[Here] www.MMSanswers.com/
Database of diseases with
Jim's comments
[Here] www.MiracleMineralStories.com/
Testimonials regarding
MMS1 results
[Here] www.mms-articles.com/ Free newsletter signup
[Here] www.JimHumble.biz/bizmms2introeng.htm
Introduction to MMS2
and how to use it
[Here] www.mmsmedicalresearch.com/
College course notes
regarding MMS and ClO2
[Here] www.mmsinstructions.com/
Latest MMS1 low dosage
suggestions
[Here] www.MMScentral.
com/mms2dosage.htm
Description and dosage
suggestions for MMS2

Край на част 1
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ЧАСТ 2
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Съдържание на част 2
Глава 11. Лекуване на болести – стр. 102
Тази глава разглежда много заболявания и предлага как да се отнасяме към много не
споменати болести.

Глава 12. Лекуване на изгаряния – стр. 133
Когато са третирани правилно, изгарянията ще престанат
да болят и ще заздравеят много по-бързо.

Глава 13. MMS и дълголетието – стр. 135
Има възможности да живеете доста по-дълго.

Глава 14. Венозно използване на MMS – стр. 136
Има случаи, в които е необходимо венозно приложение.

Глава 15. Хлор диоксидът и химията на кръвта - стр. 141
Тази глава е написана така, че почти всеки да може да разбере
и оцени представената информация. Моля, прочетете я внимателно.

Глава 16. Спецификации на MMS и други подробности - стр. 146
Тази глава покрива много от по-дребните подробности, като това колко
Химикал има в една капка и какво да не правим с разтвора.

Глава 17. Как да произведем MMS в кухнята си *
Дадени са инструкции как стъпка по стъпка да си направите
достатъчно MMS, който да стигне за вас и семейството ви за около 2 години.

Глава 18. Произвеждане на 13 и повече флакони в кухнята *
Инструкциите за производство на 13 флакона са малко подвеждащи –
ако можете да произведете 13 флакона, с дублиране на същите усилия,
може да произведете и 1000 флакона.

Глава 19. Хуманитарният проект - стр. 149
Може с учудване да научите, че от Африканския хуманитарен проект
евентуално ще спечели целия свят. Непременно прочетете тази глава.
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Глава 20. Необходими изследвания - стр. 154
Необходими са стотици хиляди долара за изследвания и в крайна
сметка, хлор диоксидът заедно с други различни технологии вероятно ще
излекува цялото човечество от всички неизличими болести.

Глава 21. Основните подробности относно MMS стр. 155
Тази глава дава допълнителни подробности относно химикала
и повече подробности относно лекуването на заболявания чрез
усилване на имунната система.

Глава 22. Сърдечни пристъпи и Федералната агенция за лекарства стр. 160
Отново ФАЛ заглушава информацията. Доказан е фактът, че сърдечните
удари са причинени от недостиг на витамин С. Прочетете тази глава и
спасете живота си.

Глава 23. Д-р Томас Лии Хеселинк - стр. 173
Глава 24. MMS приключенията на една гимназиална учителка
В Мексико - стр. 190
Приложение(MMS-2) - стр. 194

 Тези глави не са включени в настоящия превод. За причината,
моля погледнете бележката на преводача в началото на
книгата.
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Глава 11
Лекуване на болести
Сега, след като заслужих вниманието ви (мога да кажа), че в действителност самото
тяло е това, което лекува от болестите и всякакви наранявания по себе си. Не твърдя, че
MMS лекува болести. Той просто снабдява имунната система с един убиец, който тя
може да използва. С MMS имунната система става поне 100 пъти по-ефективна.
Преди да продължа, бих искал да отбележа, че някои от основните понятия, свързани с
MMS, са повторени редица пъти в книгата. Причината за това е, че хората са склонни
да прочетат отделни инструкции или конкретни понятия и след това отиват и използват
прочетеното. Те може и да не прочетат цялата книга. Всъщност те обикновено не
правят това. Надявам се, че информацията в тази книга е била повторена достатъчно, за
да можете да схванете ключовите елементи, необходими за безопасното и ефективно
използване на MMS. Обаче аз ви съветвам да прочетете цялата книга.
Тази глава е написана наново за това четвърто издание на Чудотворният минерален
разтвор на 21-ви век. Поправени са грешки и данните са осъвременени, след като сме
научили нови неща от хилядите хора, които са докладвали своя опит. Моля, считайте
данните, представени в тази глава, като последни и най-нови. Ако има някои
несъответствия между това и предишните издания, това издание е меродавното. В
общия случай са коригирани само малки грешки, обаче Стандартният протокол,
Протоколът при рак, Протоколът при грип, настинки, пневмония и други общи
заболявания в края на тази глава, са важни попълнения.
Сега MMS се продава по Интернет като капки за пречистване на вода. Това е найдобрият известен химикал за пречистване на вода и е полезен, когато пътувате в
чужбина или някъде из САЩ, където е необходимо такова пречистване. Болшинството
MMS, продавано по света, е разтвор от 22.4% натриев хлорит. Обаче всички продавани
разтвори на натриев хлорит (MMS) ще направят всички неща, описани в тази книга.

Ползи от MMS
По-долу следва това, което съм наблюдавал през последните 10 години. Част от него е
мое мнение, обаче аз съм разисквал цялата тази информация с лекари, които са
съгласни с мен. Но това е също тяхно мнение.
И ето какво изглежда, че се случва в тялото, когато MMS бива погълнат след
използване на различните активатори, изброени в тази глава. Първо, MMS разрушава
анаеробните и аеробните микроорганизми, включително бактерии, гъби, плесени,
ферменти и паразити, които са болестотворни организми. Точният механизъм, който
причинява унищожаването на болестотворните организми, а не на полезните
микроорганизми, е неизвестен, но е доказано, че точно това се случва. Вирусите биват
унищожени от друг механизъм: MMS пречи на формирането на специални протеини на
вирусите и така причинява разрушаването им (с други думи пречи на растежа им).
Унищожаването на болестотворните организми обикновено продължава между 4 часа и
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4 седмици, но често става за по-малко от седмица. Това важи за всички форми на
инфекция и на други микроорганизми, както и за болести на кръвта, като левкемията.
На второ място, MMS окислява тежките метали в тялото. Вярвам това, защото имаше
няколко теста, когато бяха изследвани корените на космите на индивиди преди и след
приемане на MMS. След приемането тежките метали бяха изчезнали, в т.ч. живак,
олово и някои други. За съжаление тестовете на корените (на космите) не е напълно
точен метод, но е добър показател. Окисляването на тежките метали не е същото като
хелатотерапията, но резултатите са същите.
Когато един тежък метал е окислен, той бива неутрализиран и просто изхвърлян от
тялото.
На трето място, MMS бива разнесен по цялото тяло, където той неутрализира чуждите
тела, които обикновено са отровни. Когато са окислени, отровите биват неутрализирани
и изхвърлени от тялото. Почти всички отровни материали биват лесно окислявани.
Отровите се натрупват на различни места и затрудняват функциите на тялото. При
окисляването си те биват освобождавани и изхвърляни извън тялото.
На четвърто място, болшинството отрови от змии и други отровни животни биват
окислявани след приемането на достатъчни количества MMS. Повечето хранителни
отрови, откривани в ресторантите или във вашия хладилник, след като храната е
престояла там дълго време, биват окислявани (от MMS), ето защо трябва да бъдат
приемани няколко дози, когато усещаме ефекта от хранително отравяне.
На пето място, отровите произвеждани при изгаряния, особено от трета степен, биват
неутрализирани, когато са покрити веднага (или даже след часове) с MMS. В такива
случаи MMS не трябва да бъде оставен върху тялото повече от 1 до 5 минути, след
което трябва да бъде отмиван с вода.

Основи на използването на MMS
Беше показано, че химикалът, произвеждан от MMS, не остава в тялото повече от 1 до
2 часа и обикновено малко повече от един час. Размерът на дозата изглежда не влияе
особено на времето, през което MMS остава активен в тялото. Това е, защото
независимо от количеството, той винаги се разпада на малко повече от готварска сол за
около малко повече от час.
Демонстрирано е повече от 1,000 пъти, че малки дози, приемани на чести интервали до
веднъж на час, са по-ефективни от големи дози, приемани веднъж или два пъти на ден.
Когато изчитате различните методи на използване на MMS, помнете, че той ще бъде
много по-ефективен, ако го вземате или всеки час, или на всеки два часа, като
използвате по-малки дози, които са равни или по-големи от една голяма доза. И така,
винаги започвайте с доза от 1 капка. Това означава, че активирате една капка MMS с 5
капки лимонена киселина, изчакване 3 минути, след което прибавяте сок или вода.
ФУНДАМЕНТАЛНО ПРАВИЛО № 1: поставете колкото може повече MMS в тялото
си, без да причинявате болестно състояние, гадене или разстройство. При втората доза
може да увеличите с 2 капки, ако първата доза не е причинила неразположение (в
повечето случаи такова няма да се получи). Обикновено това ще бъде един час след
приемането на първата доза. Продължавайте увеличаването на дозата всеки 1 до 3 часа,
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докато почувствате, че сте достигнали максимума или усетите леко гадене. При
сериозни заболявания винаги приемайте по една доза всеки час (виж по-долу).
Обикновено всичко, от което се нуждаете, са 3 до 6 капки на доза.
И гаденето, и разстройството са добри показатели. Разстройство веднъж в рамките на 1
или 2 часа всъщност е много добре, но ако продължава, може да причини повече вреда,
отколкото полза.
ФУНДАМЕНТАЛНО ПРАВИЛО № 2: Намалете броя на капките според нуждата, за да
избегнете гадене или разстройство, но не преставайте да приемате MMS.
Следвайте указанията, когато използвате различните методи за приемане на MMS,
описани подробно в тази книга.

Фундаменталната разлика между
вирусите и останалите патогени
Вирусите са няколко пъти по-малки от останалите патогени, като бактерии, плесени,
гъбички и паразити. Вирусите биват унищожавани от MMS (хлор диоксид) по много
по-различен начин, отколкото останалите патогени. Останалите патогени биват
унищожавани от експлодираща окислителна реакция на хлор диоксида, докато
вирусите биват умъртвявани, защото хлор диоксидът не позволява формирането на
специални вирусови протеини и вирусите загиват. По-големите патогени биват убивани
моментално, но вирусите спират да се развиват и умират за минути или часове.
И така, виждате ли? Когато едно заболяване е причинено от вируси, трябва да се
поддържа присъствието на MMS в тялото по-дълъг период от време, сравнено с
бързото унищожаване на бактерии или паразити. Обикновено едно вирусно заболяване
като грипът продължава най-малко 12 часа, но може и да продължи много по-дълго
време. Знаем, че хлор диоксидът остава в тялото около 1 час. Това означава, че трябва
да приемате MMS на всеки час за продължителен период, за да попречите на
формирането на вирусите и така те ще загинат. Вземайте толкова MMS, колкото може
да понесете, без да получите гадене или неразположение. Започнете с една капка и след
час вземете две, след това 3 на третия час. Увеличавайте, но намалете с една или две
капки, ако забележите гадене. Може да спите, без да приемате MMS, но подновете на
следващия ден, докато се почувствате добре.

Относно размера на капките
Капките от различни по размер капкомери са естествено различни по размер. Колкото
отворът на капкомера е по-голям, толкова по-голяма е и капката. Във всички случаи, аз
имам предвид стандартния флакон MMS и капачката, показани в тази книга (зеленият
флакон от 4 унции/ 118 милиграма). Един „стандартен” капкомер ще произведе капки,
които са 2/3 от размера на капките, произвеждани от стандартния MMS флакон. Ако
използвате обикновен капкомер за очи, трябва да умножите броя на капките в тази
книга по 1.5. Повтарям, ако използвате обикновен капкомер за очни капки,
умножавайте броя капки, споменат навсякъде в тази книга по 1.5. Когато използвате
капачката-капкомер на флакона, показана по-долу, използвайте точния брой капки,
указан в рецептите в тази книга. За да избегнете грешки, избягвайте използването на
капкомери, различни от споменатите по-горе.
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Стандартен очен капкомер с дължина 11 см.
Когато използвате капки от стандартен капкомер, винаги умножавайте по 1.5.
Всички количества MMS, дадени в различните рецепти, са приблизителни. За тези,
които са по-научно настроени - 17 капки от капачката-капкомер се равняват на 1
милилитър (това е един кубически сантиметър). Необходими са около 25 капки от
стандартен очен капкометър за получаването на 1 милилитър. Водата не тежи колкото
MMS, така че не сравнявайте с други мерки. MMS е 20% по-тежък от водата и това
променя размера на капките и броя им в един милиметър.
Изравнена чаена лъжичка лимонов сок или 10% разтвор на лимонена киселина е около
80 капки, а ¼ чаена лъжичка са 20 капки. Малко повече лимонов сок или лимонена
киселина (лимонтузу) не са от значение. Само не използвайте прекалено малко, защото
ще получите слаби резултати. От друга страна, превишаване дозата на MMS може да
доведе до неразположение, затова винаги бройте капките MMS внимателно.
Към датата на публикуване на това издание ще се продава нов разтвор на лимонена
киселина. Тази нова киселинна смес ще ви позволи да смесвате една капка MMS с една
капка киселина със същите резултати, както сместа 1 към 5 (1 капка MMS и 5 капки
киселина), използвани в момента. Продаването на по-слабата киселина няма да бъде
преустановено, но новата киселинна смес ще бъде продавана от някои производители
за тези, които предпочитат смес от 1 капка киселина към всяка 1 капка MMS.

Лимонена киселина
Д-р Хеселинк, лекарят написал глава 23-та на тази книга, направи важно откритие,
свързано с лимонената киселина. Докато подготвя свой приятел за пътуване до Африка,
за да използва там MMS, той решил, че ще бъде най-добре да даде на приятеля си
флакони със сух MMS прах (натриев хлорит) и веднъж пристигнал в Африка, приятелят
му ще може просто да прибави вода във флаконите. След това той решил да направи
същото с лимоновия сок, използван като активатор. За тази цел той купува лимонена
киселина на прах, тъй като това е киселината, която се намира в лимоните. Това
проработило добре. Приятелят му направил голям удар и помогнал на много болни
хора да оздравеят.
След като приятелят му се завърнал от Африка, д-р Хеселинк седял и разговарял с един
друг свой приятел, който имал лайм-артрит, всъщност в много лоша форма. Той му
предложил да си смеси доза от MMS, както правил другият му приятел в Африка.
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Дозите използвани в Африка, съдържали 12 капки MMS и 60 капки разтвор на
лимонена киселина. Той последвал съвета на д-р Хеселинк и за удивление артритът му
изчезнал на следващата сутрин, макар той да докладвал, че болестта се завърнала след
6 седмици. Оттогава насам, той се нуждае от една доза на всеки няколко седмици. Това
показва, разбира се, че той не отделя време, за да направи така, че артритът му да
изчезне напълно.
Д-р Хеселинк е използвал MMS и лимонена киселина за лекуване на лайм-артрит при
няколко други хора и така аз съм препоръчвал използването на лимонов сок със същата
сила известно време и той също действа. За да се използва лимонена киселина, тя
трябва да се намери под формата на кристали. Някои магазини за хранителни продукти
я продават или може да бъде поръчана от аптека (не дай си Боже). Направете 10%
разтвор на лимонена киселина като сложите 1 изравнена чаена лъжичка кристали в
чиста чаша и прибавите 9 изравнени чаени лъжички пречистена вода.
Когато кристалите се разтворят, това е 10% разтвор. Във всички случаи, когато
използвате лимонена киселина като активатор, слагайте по 5 капки на всяка капка
MMS. Всичко останало е едно и също. Изчаквате три минути след смесването,
прибавяте сок и пиете. Тъй като имаше някакво объркване относно приготвянето на
разтвора лимонена киселина, нека поясня малко своите инструкции. Когато използвате
9 части вода и една част кристали на лимонена киселина, получавате 10% разтвор, но
това не е смес 10 към 1, както са помислили някои. Това е смес 9 към 1. То ви дава
общо 10 части – 9 вода и 1 киселина, общо 10 и това е 10% разтвор на лимонена
киселина.
Когато използвате лимонена киселина като активатор, спазвайте всички останали
инструкции за смесване и приемане на MMS. Започнете с 2 капки MMS и 10 капки
лимонена киселина и постепенно повишавайте с по-големи количества. Може даже да
започнете с една капка MMS и 5 капки лимонена киселина.

Кое е най-доброто време на деня за приемане на MMS?
Ако ще приемате само една доза MMS, най-добре е да я вземете преди да си легнете.
MMS действа много бързо и тялото започва да се излекува много бързо. На хората
често им се приспива след приемане на MMS. Това само означава, че процесът на
лечение е започнал. Известно е, че повечето лечения протичат по време на сън. Ако ви
се приспи след приемане на доза MMS, това е много добър знак, затова ако можете,
подремнете си. Вероятно ще се почувствате много по-добре, когато се събудите. Също
така, ако приемате MMS два пъти на ден, вземете едната доза вечерта преди сън. Обаче
ако почувствате, че настивате сутрин или след обед, не чакайте времето за лягане
вечерта, за да вземете една доза. Вземете една доза винаги, когато почувствате, че от
нещо ви става зле.

Проблемът с големи дози
Ако този, който приема голяма доза, не е напълно здрав, има вероятност да получи
гадене. Имунната система атакува нездравословните условия, като използва MMS.
Досега няма никакви доказателства за атака на здрави клетки, но ако човек снабди
имунната система с повече MMS, тя просто атакува нездравословните места поактивно. Тялото се нуждае от това, но понякога се получава реакция, която кара лицето
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да почувства гадене и в редки случаи да повърне. Когато това се случи, то просто
означава, че дозата е била прекалено голяма. Когато унищожите много бактерии,
вируси или паразити, които съдържат отрови, отровата постъпва в системата. По тази
причина е препоръчително да се започне с 1 или 2 капки, за да се види какво ще се
случи.
Когато използвате дози от 2 капки или повече, за всяка капка MMS трябва да добавяте
5 капки оцет или лимонов сок или разтвор на лимонена киселина. Ситуациите варират,
но в общия случай колкото по-здрав е човек, толкова повече капки може да толерира.
Когато човекът е много болен, започнете с 1 капка и увеличете на 2 капки веднага след
това, ако първата капка не предизвиква гадене. Изчакайте един час и увеличете с една
капка. Забавете малко, ако се чувства по-зле. Много болен човек трябва да получава
доза с определена сила на всеки 4 часа през деня и в някои случаи на всеки час, но това
трябва да бъдат много малки дози. В общия случай един болен ще започне да се
чувства по-добре в рамките на 24 часа.
Ако MMS бива използван от имунната система за разграждане на свободни отрови в
организма, това може да причини малко гадене. Просто не се отказвайте. Намалете
броя на капките до момента, в който болният не изпитва гадене. Започнете да
увеличавате капките с всяка следваща доза до момента, в който той/тя почувства
гадене. Продължавайте, докато достигнете до 10 капки на час, стига да няма гадене.
Един болен обикновено ще бъде вече добре, когато е достигнал доза от 10 капки, но ако
не е, поддържайте тази доза.

Дози по-големи от 15 капки
Както вече споменах, ако 15 капки е добра доза, може да си помислите, че доза от 45
капки ще бъде три пъти по-добра. В общия случай не трябва да отивате толкова далече.
В изключителни случаи може да опитате две дози от по 25 капки с интервал от 2 часа
между тях. Факт е, че са ми докладвали хора, които не получавайки желания резултат,
са прибягвали до две дози от по 25 капки в рамките на два часа. В тези случаи те са
внимавали и са използвали 1 ½ чаена лъжичка лимонов сок или 10% разтвор на
лимонена киселина. Изчакването е винаги 3 минути или малко по-дълго. Имайте
предвид, че при вирусни заболявания като грип, трябва да вземате дози всеки час и тези
отделни дози ще бъдат много по-малки от дозите, споменати по-горе.
Гаденето винаги показва, че дозите трябва да бъдат намалени. Никога, никога, никога
не започвайте с 25 капки. Всъщност трябва да надхвърляте дозата от 15 капки само в
крайни случаи. Две такива дози с интервал от 2 часа между тях се брои за много голяма
доза. Бъдете внимателни. Помнете, че винаги изглежда получаваме по-добри резултати
от много на брой малки дози, а не от големи дози.
Трябва да ви кажа, че имаше няколко случая, които докладваха излекуване на рак на
простатата с приемане на дози от по 60 капки. Поне един човек докладва приемане на
200 капки на ден в продължение на една седмица. Не решавайте, че защото сте як, може
да приемете голяма доза. Може да има сериозни последици.
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Изключение от правилото
Трябва да започвате с голяма доза, като например 15 капки, в случай на паразити. Също
така, ако сте приели отрова или имате хранително отравяне, една добра доза
обикновено ще помогне.
Приятелят ми, съсед, хвана някакъв вид подвижен грип. Гърлото му се възпали и
непрекъснато кашляше и хриптеше. Това продължи три седмици и не преставаше.
Тогава той започна да взема MMS. Взе дози от 15 капки в продължение на няколко дни
без резултат. Отчаян накрая си забърка доза от 30 капки. Добави чаена лъжичка оцет,
изчака 3 минути, прибави ябълков сок и го изгълта. На следващия ден кашлицата и
хриповете бяха изчезнали. Взе нова доза от 30 капки и на другия ден всичките му
симптоми бяха изчезнали. По-късно, просто от интерес, той опита няколко дози поголеми от 30 капки, но забеляза металически вкус в устата си през останалата част от
деня и реши никога да не превишава 30 капки. Независимо от това, силно ви
препоръчвам да не превишавате 15 капки, освен ако не е абсолютно необходимо.
В последно време препоръчвам използване на лимон или 10% разтвор на лимонена
киселина вместо оцет. Всички останали фактори трябва да остават същите. Установих,
че много хора предпочитат лимонов сок вместо оцет. Когато броите капките, винаги
използвайте 5 капки лимонов сок или 5 капки 10% лимонена киселина за всяка капка
MMS. Оцетът има склонност да подхранва гъбичната инфекция „кандида” по
лигавиците и има оплаквания за влошаване на тази инфекция след няколкодневно
приемане на оцет.

Гадене
Здравите хора обикновено приемат MMS, без да получават гадене, особено след храна.
Само страдащи от някакво заболяване получават гадене след приемане на капките. Във
всички случаи гаденето е добър показател, че капките работят.
Просто за информация, когато за първи път научихме за ефективността на лимонената
киселина, аз измерих силата на разтвора. Количеството отделен хлор диоксид бе много
по-високо, отколкото при използване на оцет или лимонов сок, но хората изглежда го
понасяха по-добре. Така реших да определя какво може да понесе едно сравнително
здраво тяло. Започнах бавно и достигнах до 30 капки два пъти дневно. Никога не
почувствах гадене или други отрицателни реакции. Следователно знаем (основано на
доклади на стотици хора освен мен), че когато няма какво да бъде унищожавано,
разрушавано или неутрализирано, може да няма никаква реакция след приемането на
дадена доза.
Понякога даже болни хора не изпитват гадене след приемане на MMS. В същото време
не се учудвайте, ако някой се почувства зле, започне да му се гади, получи
разстройство или даже повърне след приемането на няколко капки MMS. С оглед
довеждане до минимум на такива реакции, опитайте да го приемате или да го давате от
½ до 1 час след храна. MMS позволява на имунната система да коригира различни
състояния в тялото, при което се образуват разтвори, които тялото трябва да изхвърли.
Това е нормално, но ако винаги започнете с 1 или 2 капки, няма изгледи някой да
почувства гадене.
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Колкото до имунната система, хлор диоксидът е по-силен от всякакво лекарство и посилен от всяка друга хранителна съставка. При хлор диоксида имунната система
идентифицира и атакува много неща, които не са естествени за тялото и прави това
внезапно. В допълнение, тя разрушава отрови, възникнали в резултат на болестта. Ето
защо хиляди болни от малария са станали от леглата си и са се прибрали по домовете
само 4 часа след приемането на една доза и защо много болни от спин в Уганда са си
отишли по домовете три дни след лечението. Всъщност една единична доза понякога е
снабдила имунните системи на някои индивиди с достатъчно амуниции за пълното
преодоляване на хепатит С. И затова не е учудващо, че хлор диоксидът е единственото
известно нещо, което лекува възпален зъб (в случай, че възпалението е извън зъба).
В много редки случаи някой може да получи слабо гадене от 2 капки. Когато казвам
‘редки’, имам предвид 1 на 500 случая. Но помнете, при лекуване на малария и някои
други болести, причинени от паразити, не започваме с 2 капки. Жертвата на малария е
много болен и се нуждае от облекчение. Необходими са 15 капки за някакъв ефект, така
че им дайте 15 капки, изчакайте малко повече от час и дайте други 15 капки. Те ще
почувстват невероятно облекчение и паразитът на маларията ще бъде умъртвен. Други
болести, причинени от паразити, трябва да бъдат третирани по подобен начин. Някои
болести обаче нанасят дълбоки поражения и имунната система може да се нуждае от
седмици даже месеци, за да се справи напълно с тях. Фактът е, че обикновено MMS
действа изключително бързо, но маларията във всяка област на света е различна. Един
приятел, завърнал се току що от Уганда, е използвал 6 капки и след това други 6 капки
след час и излекувал всички болни от малария, на които е помагал (70 случая).

Диария и повръщане
Ако приемете MMS в произволно количество, може да получите диария. Не всеки
получава диария, но някои хора се нуждаят от прочистване. Ако вашият случай е такъв,
може би няма да можете да я избегнете. Изглежда, че тялото знае какво му е нужно,
след като приеме MMS. С активиране на имунната система в тялото започват да се
случват повече неща. Има неща, които тялото не иска хранителната му система да
преработи, и причинява повръщане. Досега от това не е пострадал нито един човек и
всеки се е почувствал по-добре след повръщане. Във всеки случай, когато се появи
диария или повръщане, приемете, че това е необходимо и че представлява добър сигнал
за протичащо лечение.
В редки случаи чревната система на тялото не работи и човек може да повърне, за да
изхвърли отровите и отпадъците от системата си. Може даже да се появят обриви по
тялото, когато отровите се опитват да излязат през кожата. В такива случаи използвайте
разслабително. Най-доброто, което познавам, е билката сена. Екстрактът от листата на
сена дразнят чревните мускули и водят до изхвърляне на повече отпадъци от тялото от
всеки друг метод. Сена бива използвана от хиляди.

Предупреждения
1. Не разрешавайте на децата да използват MMS без надзор.
2. Не оставяйте MMS на директна слънчева светлина даже и когато е в цветен
флакон, тъй като високата температура може да създаде налягане във флакона,
той да се спука и причини силни изгаряния.
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3. Никога не позволявайте на силна концентрация на MMS да остава на кожата ви
повече от 20 секунди, тъй като това може да причини леки химически изгаряния
(които ще изчезнат за няколко часа).

Противодействие спрямо прекалено много MMS
Ако някой е взел голяма доза MMS и е получил гадене, възможно е чаша студена вода
да прекрати гаденето. Ако това не подейства, прибавете от 1,000 до 5,000 милиграма
витамин С. Сода бикарбонат също оказва противодействие. Използвайте изравнена
чаена лъжичка от бикарбонат или вземете една таблетка Alka-Seltzer с чаша вода. Ако
използвате витамин С, не използвайте заедно с него и сода бикарбонат или Alka-Seltzer.
Използвайте или едното, или другото.
Докато е възможно да изпиете няколко чаени лъжички MMS направо от флакона, това
ще ви накара да се почувствате много зле. В случай на свръх дозиране на натриев
хлорит – приели сте повече от ½ чаена лъжичка MMS – трябва веднага да започнете да
пиете колкото може повече вода. Най-добре е във всяка чаша вода да добавяте по
половин чаена лъжичка сода бикарбонат. Позволете си да повърнете след изпиване на
водата, след това повторете процеса. Непременно се прегледайте при лекар или в
болница за отравяне и обяснете, че сте пили разтвор на натриев хлорит.

Как да използваме MMS за лично здраве
MMS може да промени здравето на устната ви кухина за една седмица. Важно е да
обърнете първо внимание на здравето на устата си, защото здравето на устата
определя здравето на цялото тяло. И така, когато започвате да приемате MMS,
непременно се погрижете за устата си. От хилядите хора, които са подобрили
здравето си след приемане на MMS, тези, които са постигнали най-добри резултати,
са оздравили устата си и при тях MMS работи най-добре.
Поставете 10 капки MMS в чаша и прибавете 50 капки лимонов сок, или 10% разтвор
на лимонена киселина. Както обикновено, разбъркайте сместа, изчакайте три минути и
след това добавете ¼ чаша вода. Може да използвате същия разтвор, за да изчеткате
зъбите и венците си два до три пъти на ден, ако изливате течността върху четката си за
зъби, вместо да потапяте четката в разтвора. Не забравяйте да изчеткате венците си.
Всяка сутрин използвайте нов разтвор. MMS ще избели и заздрави емайла на зъбите ви.
Това, което наистина се случва, е, че MMS убива вирусите върху емайла, които
обикновено причиняват пораженията.

Абсцеси, инфектирани венци и пиорея
Когато използвате MMS, очаквайте болката от един възпален зъб да бъде преодоляна от
имунната система за около 4 часа. Очаквайте всичката инфекция и пиорея да изчезнат
за една седмица. Очаквайте всичките ви клатещи се зъби да станат твърди като скала за
2 седмици. Очаквайте напълно здрава уста за по-малко от 3 седмици. Помнете, че MMS
разтворът е най-силният известен убиец на патогени. След като пиореята и инфекциите
изчезнат, устата ви ще оздравее много бързо и ще е необходимо да използвате MMS 2-3
пъти седмично за профилактика. Всъщност може да е достатъчно само да четкате
зъбите и венците си с MMS 2-3 пъти в седмицата.
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Разбира се, има изключения. Например MMS не може да подейства върху абсцес, който
е вътре в зъба, ако не може да достигне до него през дупка или пукнатина. В такъв
случай възпаленият зъб ще трябва да бъда изваден. Имал съм обаждания от двама
души, които ми казаха, че са прибавили една чаена лъжичка от диметил сулфоксид към
10-капковата доза от разтвор на MMS за четкане на зъби и след четкане всеки час в
продължение на няколко часа, са могли да излекуват възпален зъб за един ден.
Важно е да бъде отбелязано, че трябва да се отървете от всякакъв метал в устата си.
Металът в устата ви създава волтаж и електричество, което може да бъде отчетено с
всеки волтметър – това разрушава здравето ви. Видял съм хора, които са възвърнали
зрението си само чрез замяна на метала в устата си с неметални елементи.

Деца
Напълно безопасно е за деца и бебета да приемат MMS. Разбира се, децата трябва да
приемат по-малко капки от възрастните. Формулата за бебетата е 1 капка за начало и
увеличение до 3 капки същия ден. Както винаги използвайте 5 капки лимонена
киселина като активатор за всяка капка от MMS. За деца по-големи от бебета,
използвайте 3 капки MMS за всеки 11.4 кг телесно тегло.

Хора с наднормено тегло
Започнете с 2 капки за първата доза и увеличавайте, докато стигнете до 3 капки за
всеки 11.4 кг телесно тегло. Следвайте инструкциите, дадени в тази глава, но
продължете до 3 капки за всеки 11.4 кг телесно тегло. Хората с наднормено тегло
срещат повече трудности в преодоляването на грипа и другите болести, тъй като
патогените се крият в мазнините.

Сериозни болести
Болест на Лайм
Болестта на Лайм е изключително разрушителна болест, която унищожава различни
телесни органи и се лекува много трудно.
Имунната система наистина се нуждае от MMS, за да преодолее болестта на Лайм. Найдобрите резултати до момента са били получени, когато MMS е активирана с лимонена
киселина, както бе обсъдено по-горе. Системата бива шокирана с 9-10 капки при
първата доза, след което се приема втора доза от 12 капки. Такова лечение поставя
болестта на Лайм в ремисия до около 6 месеца, след което са необходими
допълнителни дози. Всекиму е ясно, че целта не е ремисия; ние искаме излекуване.
Имал съм доклади от хора, които се чувстват наистина много добре, като вземат
малки дози 3, 4 или 5 пъти на ден и по този начин държат болестта далеч от себе си.
Ако не се подобрявате, вероятно не вземате достатъчно MMS. Възможно е обаче
преодоляването на болестта на Лайм да отнеме до една година. Засега няма
доказателства за това, но информацията, която получавам, е, че всеки болен от Лайм,
който взема MMS, чувства подобрение.
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Малария
Процедурата за малария е винаги да се започне с 15 капки и да се даде втора доза от 15
капки след 1-2 часа. (Помнете, ако използвате стандартен капкомер, умножете всички
цифри по 1.5. В този случай дозата ще бъде закръглена до 23 капки от MMS.)
Очаквайте повечето симптоми да изчезнат в рамките на 4 часа след втората доза, но не
се тревожете, ако това не стане, просто дайте трета доза. След втората доза всички
паразити на маларията са умрели и ако лицето се чувства все още зле, това не е от
маларията. Има и друга болест. В този случай продължавайте с най-малко две дози от
15 капки всеки ден, докато лицето се почувства добре, а ако подозирате вирусна болест,
ще трябва да им давате и часови дози, докато се почувстват добре.

Артрит
Има някои неща, които трябва да знаете за артрита, ако имате такъв проблем. На първо
място, няма значение колко зле е състоянието - тялото ще го излекува, но трябва да
следвате правилната процедура. За да следвате правилната процедура, трябва да знаете
какъв вид артрит имате, тъй като MMS помага при ревматоиден артрит, Лайм артрит и
някои други, но не и при нормален артрит. Нормалният артрит се причинява от
мускули в дадената област, които се свиват в неправилната посока. Неправилно
действащите мускули се опитват да издърпат тялото в съответната посока. Когато
всички тези мускули започнат да теглят един срещу друг, те причиняват болка и
напрежение в областта и започват да разрушават ставата. Но вие може да я
възстановите. Книгата „Без болка” на Пит Егоск ви казва как отново да задействате
правилните мускули. След това тялото ще излекува ставата, независимо колко зле в
момента костите стържат един в друг. Необходими са само някои необичайни
упражнения, за да накарате правилните мускули да функционират отново както трябва.
В повечето случаи даже при тежки случаи, болката изчезва за седмица. Затова купете
книгата от всяка по-голяма книжарница. Изданието с меки корици струва 15 щ. долара,
когато го видях за последен път. Повечето останали форми на артрит могат да бъдат
излекувани с MMS. Просто използвайте стандартния протокол, даден по-надолу в тази
глава.

Хепатит – всички разновидности
Болният от хепатит трябва да използва за лечението си метода, препоръчан при
вирусите. Виж абзаца по-горе върху Основите на използването на MMS и
Фундаменталните различия между вирусите и другите патогени. Единственото
допълнително предупреждение към тези данни, което бих направил, е, че при хепатит е
изключително важно да се приема само толкова MMS, колкото не причинява
влошаване на състоянието. Идеята е тялото да бъде наситено с MMS колкото може
повече, но няма никаква полза да правим опит да приемаме повече и да усложняваме
допълнително състоянието си. Наситете тялото си точно под равнището на гадене и
разстройство.
Помнете, MMS е просто здравословна напитка и вие просто захранване въоръжението
на имунната система. Човек трябва да свикне с тази минерална напитка. Имахме много
добър късмет при лекуването на тази болест с диметил сулфоксид, смесен с MMS и
приложен върху кожата. Виж Протокола за използване на диметил сулфоксид при
лекуване на животозастрашаващи болести в края на тази глава.
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Херпес
Рекламите по телевизията ще ви причинят прилошаване, когато разберете, че херпесът
може да бъде излекуван, когато имунната система има необходимите средства за това.
Херпесът отнема известно време, но има хора, които са докладвали успех и в тялото им
не може повече да бъде открит херпес. Следвайте практиката на започване с 1 капка и
увеличаване на дозата, докато лицето взема от 2 до 4 капки на всеки час. Може да
видите резултати след 2 седмици; при много тежките случаи обаче може да отнеме до 2
месеца. Имахме много добър късмет при лекуването на тази болест с диметил
сулфоксид, смесен с MMS и приложен върху кожата.
Хората обичат да отхвърлят идеята, че споменатите тук болести могат да бъдат
излекувани от имунната система. Затова преди да ми изпратите войнствено писмо защо
просто не опитате MMS? Няма да ви струва много и това, което ще научите, може
евентуално да спаси живота ви. Ако не се получи, тогава ми изпратете писмо и
обяснете какво направихте и какво се опитвате да лекувате. Може би ще успея да ви
помогна да улучите правилната доза. Само знайте, че на всяка критика, която съм
получил, отговарят много стотици окуражаващи съобщения. Вижте Протокола за
използване на диметил сулфоксид при лекуване на животозастрашаващи болести в края
на тази глава

СПИН
MMS не атакува Спин – това прави имунната система. Тя само се нуждае от нужното
оръжие, което й дава MMS. Както обикновено започнете с 2 капки, но увеличете
честотата до поне три пъти дневно. Увеличете броя на капките колкото можете побързо, докато лицето взема по една доза 5-6 пъти дневно. Може да отнеме от 3 дни до 3
месеца, но болният обикновено се подобрява за по-малко от 30 дни. Някои случаи може
да се разсеят само с венозни инжекции. Това винаги трябва да извърши лекар. Вижте
Протокола за използване на диметил сулфоксид при лекуване на животозастрашаващи
болести в края на тази глава

Рак – включително левкемия
Теорията тук е същата: Хлор диоксидът служи за прекрасно въоръжение, с което
имунната система може да атакува раковите клетки. Вярваме, че тази теория е доказана,
тъй като много болни от рак са ни казали, че ракът им е изчезнал или е бил много
намален след приемане на MMS. Все още обаче изследванията в тази област са
недостатъчни. Въпреки това, съобщените резултати за използването на MMS са много
по-добри от тези, съобщени относно използването на стандартните медицински
лечения. Хората често са ни казвали, а и ние сме забелязали, че ракът на кожата
обикновено изсъхва и отпада в рамките на една седмица при приемане на 15 капки
MMS два пъти на ден. Не претендираме, че ефектът се дължи на MMS, но това сме
наблюдавали. Някои видове рак са по-трудни за лечение от други; ако едно раково
заболяване не започне да изчезва около 2 седмици, след като е започнало приемането
на 15 капки MMS два пъти дневно, трябва да вземете малко Индианска билка от една
госпожа в Оклахома.
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Когато се борите с рака и не се получава подобрение, основното правило е, че не
приемате достатъчно MMS. Започнете както винаги с 2 капки сутрин и преминете на 3
капки след обеда. Тогава увеличете на 4 капки следващата сутрин и ги вземайте на
всеки 4 часа, след което на всеки 2 часа. Продължавайте да увеличавате дозата и
честотата на приемане. Винаги когато забележите поява на гадене, намалете броя на
капките в дозата. След това започнете веднага да увеличавате броя на капките. Може да
увеличите дозата до 10 капки на всеки два часа в будно състояние. Не се колебайте да
увеличите дозата до 30 капки два пъти дневно или 15 капки 4 пъти дневно, когато е
необходимо даже повече. Просто намалете, ако забележите гадене, но продължавайте
да увеличавате дозата, когато гаденето изчезне.
Също помнете, че трябва винаги да активирате с оцет, лимонов сок или оцетна
киселина и, разбира се, изчаквайте 3 минути, преди да добавите сок или вода и да го
изпиете. Аз предпочитам лимонената киселина и винаги използвам 5 капки от нея на
всяка капка MMS. Тайната е в повечето капки и в настоятелното прилагане до
изчезването на рака, но също така помнете да не влошавате състоянието на пациента с
гадене и разстройство. Ако това се случи, намалете броя на капките при следващата
доза. Също така намерете начин да проверявате дали състоянието се подобрява.
Приятелят ми, съсед, преодоля малка меланома на ръката си с по-големи дози от по 25
капки. (Не препоръчвам задължително толкова големи дози, но направете това, което
дава резултат). Във всички случаи той вече е проверил при своя лекар, за да се убеди,
че това е било действително меланома. Само след седмица приемане на MMS, туморът
бе обграден с бял кръг и започна да намалява и намалява, докато след около 2 седмици
изчезна. Това ще рече, че вече не го забелязвахме и мястото не бе повече възпалено.
Също така сме установили, че лечение, което използва едновременно диметил
сулфоксид и MMS върху кожата, е много ефективно срещу всички ракови заболявания
на тялото.
Инструкциите за този метод са дадени в раздела озаглавен Протокол за използване на
диметил сулфоксид при лекуване на животозастрашаващи болести в края на тази
глава. Ако решите да използвате този метод, не преставайте да приемате MMS през
устата - просто добавете и това лечение. В повечето случаи това не причинява усилване
на гаденето и разстройството. Веднъж поставих тази смес върху едно малко
канцерогенно възпаление върху обратната страна на ръката си, което не искаше да
изчезне в продължение на година. Използвах една капка от MMS смесени с 3 капки
лимонов сок и както обикновено изчаках 3 минути. След това прибавих две капки от
диметил сулфоксид. Без да чакам повече, поставих това върху възпаленото място.
Почувствах, като че ли някой изгори ръката ми с горелка, но болката премина за 3
минути. След това се появи голямо кафяво петно, което бе много по-голямо от малкото
първоначално възпалено място.
Поставих вазелин и превръзка и за два дни цялото кафяво петно се избели и падна,
оставяйки голяма зееща дупка. Сложих повече вазелин и друга превръзка и след 4 дни
мястото бе напълно здраво и даже нямаше белег. (Забележка: Премахнал съм
предупреждението относно диметил сулфоксида, което бе в предишните издания,
защото той изглежда не създава проблеми).
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В този случай изглежда диметил сулфоксидът е пренесъл MMS дълбоко в раковата
тъкан и я е унищожил за 3 минути. Когато болката е спряла, тя е била умъртвена.
Докато не предлагам никому да опита това, моля уведомете ме, ако го направите.
Има много хора, които твърдят, че след приемане на Индийска билка ракът им е
изчезнал, но ние не претендираме, че тя лекува рак. Жената в Оклахома, която продава
Индийската билка, твърди, че получава много писма, които потвърждават това; аз
обаче само докладвам казаното от други. Подробности за това откъде да закупите
индийската билка, са дадени в края на главата.
Забележка: Има три основни протокола, дадени подробно в края на тази глава: един за
рак, стандартния протокол и един за грип, настинки, пневмония и други общи
заболявания.

Астма
MMS често е спирал атака на астма за 10 или по-малко минути, но това не става винаги
и действа най-добре в по-продължителен период от време. Дали или не MMS ще спре
една атака веднага и колко време ще отнеме излекуването на астмата, зависи от
състоянието на астмата. MMS ще помогне винаги, но ако лицето
е в „безнадеждно състояние”, MMS няма да може да помогне. За определен период от
време обаче често ще излекува астмата.
Една жена се обади с въпрос дали MMS би помогнал при астма. Казах, че мисля, че би
помогнал. Тя започна да взема MMS и астмата й се влоши. Обади ми се пак и аз й
казах, че понякога преди да се подобри, се влошава и че не трябва да престава. Е,
вярвайте ми, ако искате, но тя продължи да взема MMS в продължение на месец и
половина, при което астмата й се запази във влошеното състояние, но тя продължаваше
да вярва. Продължи да взема MMS и отказа да спре, докато накрая започна да се
подобрява. Продължи да се подобрява, докато изчезна напълно. Целият процес отне два
месеца. Не зная какво да кажа за такъв вид вяра, но тя подейства.
Започнете с 2 капки два пъти дневно за първия ден, след храна. Ако се появи гадене,
лицето често спира да приема разтвора и отказва повече, затова внимавайте да
избегнете гаденето. Във всички случаи продължавайте, докато стигнете 15 капки два
пъти дневно. Може да отнеме месеци преди някой да може да направи това, без да
започне да му се гади. Това е, защото MMS бавно разрушава нещо и изчиства отровите
от тялото. (Това е, което вярвам, основано на факта, че съм наблюдавал много хора да
се излекуват от много болести и те обикновено са добре и се чувстват изпълнени с
енергия, когато капките не причиняват повече гадене). Астмата не е лесна за
отстраняване, но тя е изчезнала при тези, които са продължили да вземат MMS.

Артериосклероза
Има много случаи на втвърдяване и запушване на артериите на тялото, но холестеролът
изглежда най-известната причина. До момента няколко души са съобщили, че
приемането на MMS е намалило запушването на артериите им, причинено от
холестерол. Една жена се обади и каза, че е много зле. Бяха й казали, че вените й са
най-малко 80% запушени. Лекарите не могли да кажат дали положението е по-зле от
това, защото не могли да измерят повече. Тя взе големи дози от по 15 капки три пъти на
ден в продължение на 30 дни и когато направиха ново измерване, запушването бе по115

малко от 50%. Това е огромна промяна само за 30 дни. Макар това подобрение да не е
достатъчно, то ви дава представа какво може да направи MMS. Помнете, ние говорим
за пречиствател на вода. Също така помнете, че 975,000 души умират всяка година от
медицински лекарства. Никой не е умрял от MMS.
Има голямо количество доказателства, че натрупването на холестерол в артериите и
вените около сърцето не са причината за сърдечни удари. Доказателствата сочат, че
стените на тези съдове се свиват 70-80 пъти на минута с всяко тупкане на сърцето през
целия ни живот. Стените на тези съдове биват укрепвани от витамин С и недостигът на
витамин С причинява намаляване на здравината им. Когато стените се пропукат, те
остават свити и тогава настъпва сърдечният пристъп. Холестеролът, който медиците
казват, че запушва вените, се натрупва там, за да компенсира недостига на витамин С.
Това е вторичната защита на тялото, използвана да предпази стените на артериите и
вените от свиване. За да избегнете запушени артерии и вени, вземайте дневно между 6
и 10 грама витамин С. Намалете количеството, ако получите разстройство.
Д-р Матиас Рат е изследвал тези данни. Вземете книгата му „Защо животните нямат
сърдечни пристъпи” и проверете в Интернет. Доказателствата са солидни и във всички
случаи по-солидни от данните, които подкрепят идеята, че лекарствата против
холестерола ще намалят вероятността от сърдечен удар.
Редица хора са докладвали намаляване на запушването на артериите си с MMS. Няма
отрицателни доклади, свързани с използването му. Тялото може да е в състояние да
излекува артериите едновременно с отстраняването на холестерола. Съветът ми в този
случай е да се приема много витамин С няколко седмици преди прилагането на MMS,
за да сме сигурни, че стените на кръвоносните съдове са здрави преди отстраняването
на холестерола. Също така, прочетете книгите на д-р Матиас Рат.
Двама души се обадиха, за да кажат, че след като са започнали приемането на MMS, са
забелязали тежко сърцебиене. По-късно съобщиха, че това сърцебиене е изчезнало. По
мое мнение сърцебиенето е било вероятно указание за унищожаването на бактерии,
които понякога израстват върху сърдечните клапи. В случая сърцебиенето може да е
било неприятно, но ако състоянието е било оставено без внимание, бактериите са щели
да убият по-късно човека.

Диабет, Амиотрофична латерална склероза (АЛС)
и подобни заболявания
Има редица вируси, които могат да бъдат считани за отровни. Те не са в
действителност такива, но ако не сте лекар, няма да чуете много за тях. Трябва обаче да
ги познавате, защото те изобилстват. Коксаки Б вирусът, според голяма част от
съвременната медицинска литература, причинява до 1/3 от регистрираните сърдечни
удари, защото причинява възпаление на сърцето, а то не работи много добре във
възпалено състояние. Има също така данни, че този вирус причинява възпаление на
панкреаса, което води до диабет тип 1 и 2. Приемането на MMS въоръжава
допълнително имунната система. Унищожаването на Коксаки Б вируса причинява
сърцебиене за известно време, затова ако използвате MMS за лекуване на тази болест,
действайте бавно и приемайте малки дози.
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В медицинската литература има информация, че ехо вирусите тип 6 и 7 са най-вероятно
причинители на АЛС (болест на Лу Гериг). Ако това е така, то има вероятност MMS да
помогне на жертвите на АЛС. В този случай аз бих започнал с 1 до 2 капки на всеки
два часа и бих увеличил броя на капките до 6 или 8 на всеки два часа, докато лицето е
будно и извън леглото. Разбира се, ще трябва да използвате лимонената киселина като
активатор и ще трябва да изчаквате трите минути, преди да добавите вода или сок и да
изпиете разтвора. Идеята е да поддържате тялото, колкото може повече наситено с хлор
диоксид. Разбира се, до този момент никога не е имало и искрица надежда за спасение.
Ако сте диагностицирани с АЛС, имате още между 2 и 5 години и това е всичко.
Имаше твърдения, че е открито нещо, което забавя малко АЛС и естествено
медицинската общественост получи много пари за това, но никога не се появиха данни,
които да покажат, че има такова забавяне на заболяването. Възможно е MMS да
подейства и тъй като нищо друго не действа, струва си да се опита. Непременно
прилагайте и диметил сулфоксид върху кожата, както е описано в протокола за
използване на диметил сулфоксид при лекуване на животозастрашаващи болести в края
на тази глава.

Епидемия от птичи грип и други причини за масова истерия
В продължение на 100 години хлор диоксидът е бил използван за стерилизиране на
болнични подове, скамейки и оборудване, за пречистване на вода и стерилизиране на
месо. През това време нито един патоген не е успял да развие устойчивост спрямо хлор
диоксида. Поради природата на хлор диоксида, съмнително е, че някой патоген ще
успее да направи някога това.
Няколко лекари са споменали, че самата природа на структурата на микроорганизмите
елиминира възможността те някога да развият устойчивост спрямо окислителното
въздействие на хлор диоксида. Това е като да се опитваш да развиеш устойчивост
срещу ръчни гранати или динамит. Експлозиите са прекалено разрушителни.
Съмнително е, че някоя от болестите на съвременната масова истерия или
бактериологична война ще може да устои на хлор диоксида (MMS). Хлор диоксидът бе
използван за унищожаването на антракса при атаката с антракс през 2001 г. Сега всеки
може да го използва също така в тялото си. Бъдете сигурни, че притежавате малко в
своята домашна аптека. И още нещо – може да се обзаложите, че фармацевтичните
компании ще открият скоро ваксина срещу птичия грип. Тогава те ще поискат да
ваксинират всички хора по света, особено хората в САЩ. Те ще кажат, че искат да ни
спасят, но единственото, което наистина искат, е да направят милиарди долари.

Други приложения на MMS.
Използване на MMS за лекуване на очите
Следвайте тези указания ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАТЕЛНО, тъй като може да
причините проблеми на очите си. Използвайте една капка MMS и 5 капки лимонена
киселина, както обикновено изчакайте три минути и добавете ¼ чаша дестилирана
вода. Използвайте този разтвор като капки за очи. Позволете на капките да останат в
очите ви 2 минути. Не гадайте продължителността на две минути. Използвайте
часовник със секундна стрелка. След 2 минути използвайте дестилирана вода или капки
за очи, за да промиете окото. Правете това на всеки два часа до изчезването на
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инфекцията. Започнете да приемате MMS през устата, като използвате дози от 3-4
капки на всеки час, докато забележите голямо подобрение на очите си. Ако не може да
поставяте капки в очите си, може да разчитате само на дозите, приети през устата, ако
ги вземате на всеки час.
Забележка: Веднъж изгорих окото си. Използвах неактивиран MMS (не му прибавих
никаква лимонена киселина). Оставих разтвора в окото си, като мислих, че щом не
чувствам нищо, той не може да причини никаква вреда, но MMS, който не е активиран,
е много алкален и се получи изгаряне. Той не причини някакво забележимо поражение
на очната ябълка, но кожата около окото ми провисна надолу около 2.5 см. Изглеждах
ужасно, като че ли окото ми щеше да изпадне. Бях разтревожен, но проблемът изчезна
за няколко дни. И така, не използвайте неактивиран MMS и следете секундите по
часовник.

Използване на MMS от външната страна на тялото
Много хора са направили флакони за разпръскване на MMS, след като аз направих това
преди година. Аз използвам 20 капки MMS и 100 капки от 10% разтвор на лимонена
киселина, изчаквам 3 минути, след което прибавям 60 милилитра вода (2 унции). Найудобно е да използвате 60 милилитров флакон с пулверизатор от аптеката. Поставете
капките вътре, изчакайте 3 минути и напълнете с вода. Този разтвор има трайност 3-4
дни преди да загуби силата си. Пръскал съм кожата си всеки ден повече от година и
понякога 2 или 3 пъти на ден с тази доза от 20 капки. Напръсквал съм всички деликатни
части на тялото си, но съм запазвал някои области не напръскани, за да мога да направя
сравнение.
След една година няма никаква разлика между напръсканите и не напръсканите части
на тялото. Това доказва, че MMS няма ефект върху клетките на тялото, точно както
предсказва химическата теория. Той само убива патогените върху телесните клетки; не
уврежда самите телесни клетки. Естествено необходими са много изследвания върху
тази и други области. Необходими са милиони долари за изследвания, но аз съм
използвал MMS повече от 10 години и той е помогнал на стотици хиляди хора.
В допълнение на гореописания тест, аз съм използвал тази доза от 20 капки за
напръскване на различни проблеми по кожата както при възрастни, така и при деца,
включително бебета. Ако напръскате кожата на възрастен или дете и започне да щипе,
веднага изплакнете с вода и опитайте с по-слаб разтвор. Използвал съм този разтвор
също така за напръскване на рак по кожата. Макар всички видове рак да не реагират
еднакво, виждал съм ракови тумори, големи колкото портокал, да изсъхват и да се
разпадат парче по парче. В един такъв случай аз напръсквах раковия тумор всеки час,
оставяйки разтвора да изсъхне на място и след това изплаквах с вода веднъж дневно. В
редки случаи хора са напръсквали кожно възпаление и веднага са чувствали парене и
състоянието се е влошавало. Това може да се случи, когато възпалението е резултат от
гъбички по тялото. Виж Гъбички по тялото по-долу.

Гъбички по тялото
Много рядко хората получават гъбички по краката си. Това е много по-лошо от
обикновената гъбична инфекция, известна като „Тинея педис”. Тези гъбички могат да
се появят навсякъде по тялото, включително в устата. Ужасно е и причинява силен
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сърбеж, напукване на кожата и отделяне на течност, която разнася заразата. Докато
MMS ще излекува „Тинея педис” с еднократно приложение, той няма лечебно
въздействие, когато стане въпрос за гъбички. Когато MMS бива напръскан или
приложен към този конкретен вид гъбички по краката или по друго място на тялото,
възпаленото място веднага изгаря и като че ли се влошава.
Има един естествен чудотворен минерал, който унищожава гъбичките почти толкова
бързо, колкото MMS разрешава другите кожни проблеми. Продават го в магазините за
здравословни храни и се нарича Ацтек глина. Тя е открита за първи път във Франция
преди повече от 300 години и индианците ацтеки са използвали същата глина в
Америка. Във Франция тя се нарича монтморилонит. Търговското име е „бентонит” и
би трябвало да може да намерите тази глина почти навсякъде по света. Тази глина има
милиони микроскопични дупчици и всяка от тях има силен електрически заряд.
Зарядът привлича микроорганизми в дупчицата и те повече не могат да излязат.
За лекуване на гъбички, независимо къде по тялото, процедирайте по следния начин:
Закупете глината и я смесете с 50% вазелин. Намажете обилно засегнатата област. Ако
това са краката и пръстите на краката, обуйте отгоре чорапи и отидете така на работа.
Ако това е някъде другаде по тялото, покрийте го с чисто парче плат и закрепете плата
с лейкопласт. Ще трябва да сменяте намазката на всеки 8 часа.
Независимо къде е инфекцията, при тази процедура тя ще бъде премахната за 3 дни.
Ако гъбичките са в устата ви и сте ползвали без успех всичко на света, четкайте зъбите
си 3-4 пъти на ден с мека четка, след като я потопите в пудрата. Ако имате изкуствени
зъби, направете смес от глина и вода и мажете венците под изкуствените зъби няколко
пъти на ден. Може да погълнете малко от глината, но това не представлява проблем.
Хората са приемали тази глина стотици години. Тя ще ви бъде от полза.

Възпаления по главата
Следвайте инструкциите при ухапвания от насекоми, но прибавете ½ чаша вода към 10
капки MMS и лимонена киселина. Намажете корените на косата и разнесете с гребена,
за да проникне в скалпа. Това ще излекува повечето възпаления за няколко часа. Ако го
използвате ежедневно, ще оздрави скалпа ви, но също така ще ви изруси. С други думи,
веднъж или два пъти месечно няма да има такъв ефект, но ако го използвате ежедневно,
косата ви ще започне да пожълтява след няколко дни (макар че се получава много
хубав рус цвят). Ако обаче промивате с вода след 2 до 5 минути, няма да се получи
изрусяване и скалпът ви ще бъде здрав.

Ухапвания от паяци
При ухапване от кафяв саможив паяк използвайте мас за подсичане при бебета и поконкретно „деситин” или друга подобна мас, която съдържа най-малко 40% цинков
окис. Споменавам това, защото хората са опитвали да използват MMS при ухапвания от
този вид паяк с много малък ефект върху отровата му. Деситинът, който съдържа 40%
цинков окис, ще неутрализира по-голямата част от отровата и ще намали болката и
сърбежа за по-малко от 1 ден. Виждал съм десетки хора да лекуват успешно своите
ухапвания от този паяк. И докато говорим за ухапвания от паяци, нека спомена и за
лекарство срещу ухапвания от паяка Черна вдовица. Разрежете надлъжно прясно
откъснат лист от алое вера (2.5 см на 2.5 см) и поставете вътрешната (откъм
сърцевината на листото) страна към ухапаното място. Закрепете с лейкопласт, като
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внимавате да е притиснато добре към кожата, за да не пропуска въздух. Оставете
превръзката поне 12 часа, преди да я смените с прясно листо. По-голямата част от
отровата, или всичката отрова, ще бъде неутрализирана за 12 часа.

Ухапвания от насекоми
Едно наистина сериозно ухапване от комар или насекомо може да причини големи
неприятности няколко часа. За лекуването на такива ухапвания направете смес от MMS
като за пиене. Сложете 10 капки в една чаша и добавете пълна лъжичка лимонена
киселина, изчакайте три минути и тогава наложете концентрирания разтвор (само
капките MMS и киселината) върху ухапаното място. Натрийте с върховете на пръстите
си. Сърбежът от ухапването ще изчезне за около 5 минути и подутината ще започне
веднага да спада. Не е необходимо да измивате разтвора от малкото място на
ухапването. След добавяне на киселината, алкалността на разтвора е била разрушена.
При използването на разтвора върху части на тялото, които са по-големи от ухапаното
от комар обаче, винаги добавяйте ½ чаша вода към разтвора от 10 капки MMS.

Всички известни заболявания
и отрицателни медицински състояния
Не съм изброил голям брой болести, които могат да бъдат излекувани от имунната
система за часове, дни или 1-2 седмици, тъй като те са толкова много. MMS ще помогне
на имунната система да си свърши работата независимо от болестта. Заболявания,
които не са причинени от вируси, бактерии или други бацили, може да не бъдат
директно атакувани от MMS, но ползите могат да се появят по косвен път. Почти всяко
заболяване предизвиква отделяне на отрови, които, от своя страна, разболяват тялото.
Когато имунната система получи хлор диоксида от MMS, тя може често да
неутрализира такива отрови. Никога не допускайте, че MMS не може да подобри
имунната система, независимо от това колко слаба е тя и каква е болестта. Взимайте
MMS ежедневно или два пъти в седмицата, за да поддържате тялото си чисто от
повечето отрови и болестотворни организми.

Заболявания, при които MMS
не може да помогне пряко
Както вече казах, имунната система може да използва MMS, за да атакува болести,
причинени от бактерии, вируси, паразити, гъбички, плесени, но много болести биват
причинени от други медицински състояния. Независимо от това, след публикуване на
първото издание на тази книга, стотици хора съобщават подобряване на почти всички
известни болестни състояния в резултат на MMS. При това няма примери за
заболявания, които не реагират на MMS. Някои болести се нуждаят от подходяща
диета, но имунната система, когато е снабдена с MMS, почти винаги реагира с
подобряване на всички заболявания и свързаните с тях състояния.
Всеки, който е съобщавал за лекуване на лупус (кожна туберкулоза), също съобщава, че
се е възвърнал към нормалното си състояние. Много хора с диабет, които са
съобщавали, че вземат MMS, също докладват за подобрения и много от тях съобщават
за пълно изчезване на симптомите. Даже болните от депресия съобщават, че се
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чувстват по-добре. Едно дете с разстройство дефицит на вниманието (хиперактивност)
съобщи, че всичките му симптоми са изчезнали за две седмици.
Има много преимущества, които следват от подобряване на имунната система, тъй като
болестите често водят до отслабване на организма и на имунната система. Бактериите и
вирусите имат склонност да атакуват слабите места на тялото. Пневмонията например е
по-вероятно да атакува, когато организмът е отслабнал. С MMS имунната система може
да се отбранява и често преодолява инфекциите и други състояния, причинени от
отслабналото тяло. Това на свой ред води до отстраняване на други заболявания. За
хората, които биха искали да преодолеят болестно състояние, което не е причинено от
бактерии или вируси, препоръчвам книгата на Джоел Фурман, „Яж, за да живееш”.
Тази книга ще доведе до много важни прозрения, свързани с причинителите на такива
състояния и начините на преодоляването им.

Профилактика
Вече представихме информацията за това, че MMS подобрява имунната система. Факт
е, че MMS е супер превенция за почти всяко известно заболяване. След наблюдения
върху стотици хора взимали MMS, моето мнение е, че MMS ще предпази от повечето
видове рак, в т.ч. рак на гърдата, но не само от рак. Той ще предпази от всякакъв вид
заболяване, което може да бъде атакувано от имунната система, като я форсира силно.
Ще благодаря за писма по и-мейл от всеки, който забележи информация, свързана с
всякакъв аспект на MMS за и против.
Забележка: Ако не може да си позволите здравна застраховка, трябва непременно да
вземате MMS всеки ден.

Когато проблемът ви не се решава веднага
Много хора ми се обаждат и ми съобщават, че са вземали 12 капки от MMS два пъти на
ден със седмици, и когато са преминали на 14 капки, са получили ужасно разстройство.
Аз винаги отговарям, че хлор диоксидът е най-силният известен окислител и толкова.
Той само окислява и не прави нищо друго. И ако в тялото ви има натрупан много
болестотворен боклук в критични места; ако има отрови като тежки метали; ако имате
много бактерии, които се развиват някъде; или ако има някакво друго болестно
състояние, това е, което ви разболява, и MMS ще продължи да се бори с него ден след
ден.
В крайна сметка вие използвате само няколко капки на ден и тези няколко капки
съдържат само няколко милиграма от хлор диоксид. Може да имате хиляди пъти
повече неща, които се нуждаят от окисляване - повече от това, с което могат да се
справят няколко капки, но разтворът си действа. Фактът, че ви става зле и имате
разстройство, когато приемете по-силна доза доказва, че става окисляване и че тялото
ви може да изхвърли само определено количество всеки ден. Ако му предоставяте
повече за (нормално) изхвърляне от това, с което може да се справи, то ще се
разбунтува. Поддържайте все по-висока доза, точно под равнището на гадене. В крайна
сметка ще се получи. Просто знайте, че разтворът действа, щом се влошавате при поголяма доза. Когато престане да ви смущава, ще бъдете здрави. При някои заболявания
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се получават много по-големи количества бактерии и вируси. Може да отнеме известно
време. Не губете кураж; просто продължавайте.

Лекуване на болести с лекарства
Могат ли болестите да бъдат излекувани с лекарства? Не. Единственото нещо, което
някога е излекувало тялото, са различните телесни механизми. Лечението се
контролира от тялото. НИКОЕ лекарство или хранителна добавка не може да излекува
тялото – НИТО ЕДНО! Има неща, които организмът може да използва, за да
подпомогне оздравяването, но в крайна сметка тялото е това, което винаги осъществява
лекуването. Понякога лекарствата подпомагат процеса, но обикновено тялото се
нуждае от захранване, вместо отрови. Всички лекарства са отрови в по-голяма или помалка степен. MMS не може да излекува тялото от нищо. То може или не може да убие
патогените в тялото без контрола на организма. Обаче веднага след разрушаването на
микробите, патогените или отровите, оздравяването настъпва много по-бързо. Ето защо
оздравяването на толкова много части на тялото, изглежда че се случва толкова побързо. Не че MMS е излекувал нещо – той не може да направи това – но той може да
разчисти пътя на лечебния процес.

MMS срещу медицинските лекарства
От време на време получавам обвинения, че лекувам болести без разрешение. Някои
лекари са се изсилвали и твърдели, че рискувам живота на хората. Винаги отговарям, че
те са страшно смели да ме критикуват за това, че разпространявам един минерален
разтвор, който не е лекарство. Всеки лекар в някаква степен е част от медицинската
система и той или одобрява Голямата ФАРМА, или следва интересите й. Всяка година
повече от 975,000 души умират в САЩ, в резултат на медицински лекарства. Повече
хора умират годишно от употребата на медицински лекарства, отколкото от всякакви
други причинители на смърт. Това са 975,000 смъртни случаи, които не е трябвало да се
случват.
Когато говоря за смърт, причинена от медицински лекарства, говоря за случаи, при
които хората са умрели, защото са получили неправилното лекарство в болница или
клиника. Други са получили свръх доза или са имали нежелана реакция на лекарството.
Други са престанали да приемат лекарството твърде рано или са умрели поради негов
страничен ефект. Защо мислите, че когато рекламират едно лекарство по телевизията,
има изискване да споменават и страничните му ефекти? Едно нещо, което обикновено
казват е, че „има случаи на сериозни или фатални последици”.
Факт е, че болшинството такива фатални случаи са могли да бъдат избегнати. Но това
продължава година след година, докато правителствената агенция (Федералната
агенция за лекарствата) изразходва милиони за забраняването на една хранителна
добавка, която може да е била съвпаднала с нечия смърт. Лекарствата правят пари за
лекарствените компании и за лекарите. Медицинската институция се чувства
задължена да атакува всяко нещо, което може да замести едно лекарство и да намали
приходите им.
Разбира се, Федералната агенция твърди, че всяко нещо, използвано за лекуване на
болест, е лекарство и така трябва да бъде подложено на цялата процедура за тестване,
която струва до 100 милиона долара. Но само защото агенцията твърди това, не
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означава, че става дума за лекарство. Бих атакувал тяхното определение за лекарство,
противопоставено на борбата срещу твърдението им, че разтворът (MMS) трябва да
бъде подложен на тестове за милиони долари.
Държавната статистическа агенция дава статистически данни за причинителите на
смъртни случаи всяка година и наскоро докладва, че 699,697 лица умират от сърдечни
заболявания всяка година и че 553,251 умират от рак. Те не споменават един смъртен
случай, причинен от медицински лекарства и статистическите им изследвания не
показват такова нещо. Когато болен от рак почине поради неправилно лекарство,
правителството просто докладва смърт, причинена от раково заболяване. Смъртта,
причинена от лекарството, е отразена в медицинския доклад, но не и от държавната
статистика. Д-р Гари Нъл, провел болшинството изследвания за доклада „Смърт от
лекарство”, успя да изрови истинските статистически данни, защото данните са налице
и не могат да бъдат унищожени. Вижте раздел „Допълнителна информация” в края на
тази глава.
Хората в САЩ харчат милиарди долари за медицински лечения и могат да имат найдоброто медицинско обслужване на планетата, но даже не са се доближили до тази
възможност. И все още има лекари, които толкова се страхуват да не изгубят част от
доходите си, че се чувстват задължени да атакуват MMS. Но ние не говорим за
лекарство, тогава защо да атакуват MMS и мен? Защо не отделят ден-два и да проверят
сами? Опитайте го. Вижте дали действа. То е просто. Действа ли, или не действа? Не
приемайте думите ми на вяра или нечии чужди думи - опитайте го сами. Както вече
споменах, цялата държава Хаити щеше да бъде спасена от малария, ако лекарите не
бяха прекратили работата ни там.

Най-мощният известен убиец на патогени
Помнете - хлор диоксидът е най-мощният убиец на патогени, известен на човека. Това
важи и когато той е използван от имунната система. В допълнение, той е най-мощната
известна противоотрова. Две седмици от снабдяване на имунната система с 22 капки
MMS на ден могат да бъдат толкова ефективни, колкото 35+ интравенозни процедури
хелатотерапия.
MMS може да бъде прилаган венозно - или чрез система, или директно чрез инжекции.
Бих предложил клиниките, прилагащи хелатотерапия, да използват MMS в системите
си за вливане, тъй като това би било много полезно; обаче MMS не е разтвор за
хелатотерапия. Хлор диоксидът, произвеждан от MMS, е окислител. Той окислява
тежките метали и отровите в системата, вместо да ги хелатира. Когато MMS се прилага
интравенозно, използвайте до 15 капки в 250 милилитра физиологичен разтвор или
захарен разтвор. Не започвайте с 15 капки, но достигнете до това количество, като
тръгнете от 1-2 капки. Не активирайте MMS с лимонена киселина или оцет.
Използвайте само MMS и активирайте като изчакате един час, след като добавите 250
милилитра разтвор.
Казвам ви всичко това само с най-добро намерение. Имам много мечове за точене, но
единствената причина, поради която правя това, е да осигуря този удивителен
минерален разтвор за човечеството. Аз не продавам нищо (е, може би тази книга, но
всичката печалба ще отиде за подпомагане на хората на Африка да преодолеят
болестите си). Давам указания за производството на MMS в собствената ви кухня и
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даже предлагам информация за места, откъдето може да закупите химикала.
Единственото ми намерение е да направя така, че човечеството да спечели от
това откритие. За мен то е прекалено важно, за да имам други планове. Вие може даже
да го произвеждате или да го продавате през Интернет, или на съседите си. Найважното е, че може да го произвеждате и да спасявате човешки животи. Просто
следвайте указанията дадени тук, и ги дайте на някого, който страда от ужасна болест.
Може да бъдете от помощ на много, много хора. Огледайте се наоколо; винаги има
нуждаещи се. Може да помогнете на стари хора със здравословните им проблеми, както
и на млади. Ако го продавате през Интернет, просто не публикувайте там никакви
претенции. Ако го дадете някому и той оздравее, може да разкажете историята в
Интернет.

MMS протоколи
MMS протокол за рак и други сериозни заболявания
Ето нещо, което вашият лекар няма никога да ви каже: Вече повече от 25 години
съществува един медицински тест за рак, който е 99% точен. Той е по-точен, побезопасен и по-евтин от всички останали медицински тестове за рак. Това е така
нареченият АМАS тест за раково заболяване. Не е необходимо да ходите на лекар
(макар че вероятно вашият лекар ще трябва да го поръча). Тестът се намира в Интернет
на адрес <www.oncolabinc.com> и струва 165 щ. долара, но самият комплект е
безплатен (заплащате, за да разберете резултатите си). Тестът изисква да вземете
намазка от собствената си кръв и да я изпратите в лаборатория, където ще проверят за
присъствието на конкретни ракови антитела. АМАS тестът за раково заболяване дава
всекиму фантастично предимство. Може да си направите теста, да използвате MMS
няколко седмици или месец, след което да направите втори тест, за да проверите дали
има подобрение и ако има, какво е то. Аз нямам никакъв финансов интерес спрямо този
тест.
Може да определите дали MMS ще реши вашия проблем, като преценявате равнището
на гадене, което изпитвате. Ако започнете с една капка или даже с ½ капка и това не
предизвиква гадене, трябва да започнете да увеличавате капките до два пъти дневно,
веднъж сутрин и веднъж вечер. Ако 1/2 капка не предизвика гадене сутринта, тогава
вечерта или в късния следобед вземете 1 капка. След това следващата сутрин вземете 2
капки и вечерта 3 капки. Рано или късно броят на капките ще предизвика гадене.
Когато това се случи, вземете една или две капки по-малко веднъж или два пъти и
продължете да увеличавате капките. Винаги търсите равнището, което предизвиква
гадене, вземате по-малко една или две капки, след което опитайте да вземете повече.
Ще може да кажете, че разтворът ще помогне, ако прескочите момента на гадене и
увеличавате броя капки. Когато се появи гадене, това означава, че част от раковото
образувание е било разрушено и тогава тялото трябва да се освободи от отровите.
Изчистването на отровите е част от процеса. Докато тялото се изчиства от отровите,
може да изпитвате гадене, разстройство и даже повръщане и това не е зле. Показател за
това, че MMS действа е фактът, че тялото може да понася повече и повече капки. Ако
откриете, че накрая може да увеличавате капките, без да чувствате гадене, тялото ви си
върши работата.
Раковото заболяване изисква постоянство. Трябва да започнете бавно и да увеличавате
дозите бързо. Може да започнете като приемате капките само два пъти на ден и когато
124

може да правите това без гадене, може да увеличите на три пъти на ден, след това на
четири и до пет пъти на ден.
Също така, ако 5 капки предизвикват гадене, опитайте 4 или 3 капки. Ако 3 капки не
предизвикват гадене, останете на 3 капки, но вземете колкото може повече дози дневно.
Щом започнете да понасяте 4 капки, отидете на 4 капки няколко пъти дневно.
Увеличавайте броя на капките толкова бързо, колкото може да понасяте без гадене.

Протокол за използване на диметил сулфоксид
за лечение на животозастрашаващи болести
Целта при животозастрашаващите болести е MMS да започне да циркулира бързо в
кръвта, докато се опитваме да останем под равнището на гадене. Един начин за
постигане на това е чрез прибавяне на диметил сулфоксид към активиран MMS, за да
може той да послужи като преносител на MMS през кожата и оттам в мускулите и в
кръвоносната система. Опитът и тестовете са доказали, че диметил сулфоксидът отива
директно до което и да е раково образувание в тялото и прониква в раковите клетки.
Това не е теория; доказано е с тестове. Теоретичната част е, че когато диметил
сулфоксидът пренася MMS, той го пренася до раковите клетки и убива вируса, който
прави клетките ракови. Това е, разбира се, теория; били са обаче излекувани много
случаи на рак, тъй като много хора са ми се обадили, за да съобщят, че ракът им е
изчезнал. Когато използвате това лечение, винаги вземайте също и MMS през устата,
следвайки „Основи на използването на MMS” в началото на тази глава.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Много малко хора са алергични към диметил сулфоксида или
имат много слаби черни дробове и могат да изпитат значителни проблеми с него. За да
проверите дали сте алергични или не, направете следния тест: Внимателно измийте и
подсушете ръката си. Капнете една капка диметил сулфоксид на едно място и я
разтрийте. Оставете около 15 минути да попие, след което изчакайте няколко часа. Ако
не чувствате болка в областта на черния дроб, вероятно е безопасно да използвате
диметил сулфоксид, какъвто ще е случаят с 99 от 100 души. За да бъдете сигурни обаче,
изчакайте 24 часа, за да се убедите, че нямате алергична реакция към препарата.
Лечението с MMS, описано по-долу, е един ускорен кожен метод, който изтиква MMS в
кръвната плазма и трябва да бъде използван в допълнение на нормалното приемане на
MMS през устата:
1. Направете доза MMS като активирате 10 капки MMS с 50 капки лимонов сок
или 10% лимонена киселина. Разклатете или разбъркайте няколко секунди и изчакайте
3 минути.
2. Добавете една чаена лъжичка диметил сулфоксид и разбъркайте около 15
секунди, не повече.
3. Веднага натрийте разтвора върху крак, ръка или корем. Не чакайте ни наймалко, тъй като разтворът губи бързо своята сила. Например 3 минутно изчакване в
този момент би било твърде дълго. Може да използвате при разтриване пластмасова
торбичка или да втривате с голи ръце. Не използвайте гумени или други медицински
ръкавици. Ако забележите парене, най-добре е да изсипете чаена лъжичка вода върху
мястото на парене и да я втриете. Продължавайте, докато паренето изчезне. След
приложението може да натриете мястото със зехтин или сок от алое вера. Всеки път
при използване на комбинацията MMS/ диметил сулфоксид натривайте различна част
от тялото.
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4. Повтаряйте тази процедура на всеки два часа първия ден и на всеки час втория и
третия ден, след което направете пауза 4 дни и повторете цялата процедура следващата
седмица. И помнете, че не трябва никога да прекъсвате приемането на MMS през
устата.
5.
Диметил сулфоксидът е добре известен препарат преносител, използван от лекарите от
1955 г., за разнасяне на медикаменти директно през кожата. Намира се в аптеките и
магазините за здравословни храни в повечето щати и също чрез Интернет. Преди да
пишете до MMS института или до Джим Хъмбъл с въпроси относно конкретни
заболявания, трябва да посетите информационната база данни на адрес
www.mmsAnswers.com, като изберете интересуващите ви болести. Ако не може да
откриете желания отговор, там е даден и-мейл адрес за контакт.
Когато и да са споменати капки MMS, винаги трябва да прибавите 5 пъти повече капки
лимонов сок или разтвор на лимонена киселина, да изчакате 3 минути, след което да
прибавите 1/3 до 2/3 чаша вода или сок и да изпиете. Никога не използвайте MMS без
лимонов сок или лимонена киселина. При спешни случаи, когато нямате една от тези
киселини, използвайте оцет. Също така използвайте сок от ябълка, грозде, червена
боровинка или ананас без прибавен витамин С или аскорбинова киселина, както и
всеки друг сок, с изключение на портокалов. Може даже да използвате мляко. Само
проверете сока или млякото да не са алкални. Те не трябва да имат рН по-голямо от 8.
Ако не разбирате от рН, всеки сок ще ви свърши работа, но в никакъв случай не
използвайте портокалов сок.
Стандартен MMS протокол.
Този протокол трябва да бъде следван от тези, които приемат MMS за общо
здравословно подобрение. Страдащите от определена болест трябва да спазват
протокола за рак и други сериозни заболявания.
Здравето на устната ви кухина е изключително важно. Моля вижте първата част на тази
глава, под заглавие „Как да използваме MMS за лично здраве”. Ако имате сериозно
намерение да оздравявате, трябва да следвате дадените там указания.
Забележка: Когато следвате дадените по-долу указания, помнете написаното тук.
Винаги активирайте MMS с една от хранителните киселини – лимон или разтвор на
лимонена киселина. (За да направите разтвор на лимонена киселина, комбинирайте 1
изравнена чаена лъжичка лимонена киселина на кристали и 9 чаени лъжички вода.
Съхранявайте в шише със запушалка.) Винаги използвайте 5 капки от киселината за
всяка капка MMS, смесете в празна стъклена чаша, изчакайте 3 минути, след това
добавете 1/3 до 2/3 чаша вода или сок и изпийте. (Може да продължите 3-те минути до
10 минути и след като прибавите сока, може да изчакате до 1 час преди да го изпиете).
.
1. Всички протоколи за приемане на MMS в Америка започват с 1 или 2 капки.
Никога не започвайте с повече от 1 или 2 капки. Много болните и/или чувствителните
трябва да започнат с ½ капка. Активирайте капките, както е обяснено по-горе.
2. Ако се чувствате добре и не забележите гадене след първата доза, увеличете с
една капка втората доза. Ако забележите гадене, намалете количеството MMS при
следващата доза. Вземайте две дози дневно – една сутрин и една вечер. Продължавайте
да увеличавате с по една капка при всяка следваща доза. Ако забележите гадене,
намалете дозата с 1 капка. Ако се появи лошо разстройство, намалете дозата с 2 или 3
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капки. Използвайте намалената доза веднъж или два пъти, преди да увеличите до
количеството, предизвикало гадене.
3.
Забележка: Диарията и повръщането не са лоши знаци. Просто тялото изхвърля отрови
и се пречиства. Всички казват, че се чувстват много по-добре след разстройство. Не е
необходимо да вземате никакви лекарства против диарията. Тя ще изчезне толкова
бързо, колкото се е появила. Няма да продължава. Това не е истинска диария, защото не
е причинена от бактерия или вирус, просто тялото се пречиства. Когато отровата бъде
изхвърлена, диарията изчезва.
3. Продължавайте да следвате процедурата, описана в точка 2 по-горе, докато
достигнете 15 капки два пъти дневно без гадене. В този момент увеличете на 3 пъти на
ден. Продължавайте да вземате дозата три пъти на ден поне 1 седмица и след това
намалете капките на 4 или 6 дневно за възрастни и 4 до 6 капки два пъти седмично за
по-млади хора.
Забележка: Веднъж завършили стъпка 3 по-горе, болшинството вирусни бактерии,
плесени и ферменти ще са изчистени от тялото ви. Може би ще трябва да следвате
процедурата за вирусни заболявания, ако все още не се чувствате добре. Ако се
чувствате добре, вероятно тялото ви се е изчистило. Повече не трябва да се тревожите,
че захранвате вредните микроорганизми в тялото си. Може да основете диетата си на
здравословни храни, вместо да внимавате да не захранвате болестите си.
Повечето случаи на диабет ще са разрешени, но в някои случаи диабетът няма да си
отиде толкова лесно. Просто продължавайте да приемате малки количества MMS.
Диабетът обикновено се изчиства след няколко месеца, но през всичкото време трябва
да се храните добре. Разбира се, няма гаранция, но много хора съобщиха, че са се
излекували, след като са следвали тази процедура. Тогава тялото ви ще може лесно да
абсорбира витамини и минерали и много други хранителни вещества, от които може би
се е нуждаело преди. С времето би трябвало да се чувствате добре. Не преставайте да
вземате MMS. Ако все още не се чувствате много добре, непременно следвайте
процедурата за вирусните заболявания.

Протокол за деца
Протоколът за деца е по същество същият, като стандартният протокол, макар че
обикновено трябва да се започне с ½ капка. Просто направете доза от 1 капка и излейте
половината, преди да дадете сока на детето. След това увеличавайте на 1 и 2 или 3
капки, както е при стандартния протокол, но не превишавайте повече от 3 капки на 11,5
кг тегло. Не увеличавайте дозата от 2 капки при бебе. Ако дадете ½ капка сутрин,
изчакайте до следобеда, преди да дадете 1 капка и на следващата сутрин дайте 2 капки.
Ако бебето или детето почувства гадене, изчакайте допълнително 1-2 часа, преди да
дадете следващата доза и направете тази доза по-малка. Давайте по-малки дози, докато
бебето или детето може да понася повече, но не преставайте да давате MMS.

Протоколът на „Клара - 6 + 6”
Протоколът на „Клара - 6 + 6” е за хора, които имат хронична болка, грип, настинка,
пневмония или друга болест, която обикновено не се счита за неизличима. Когато
хората са много болни и на легло, трябва да използват стандартния протокол, описан
по-горе и да започнат с много малка доза.
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Кръстил съм този нов протокол на името на Клара, защото тя бе първата, която го
приложи последователно. Ако сте прочели последната глава във второто издание на
тази книга, ще си спомните, че имаше редица успешни случаи, при които Клара е
лекувала хора в дома си. Оттогава насам аз съм наел един офис в дома на Клара и
майка й и съм наблюдавал посещението на много хора. Обикновено Клара дава на
лицето доза от 6 капки, кара го да изчака един час, след което го кара да си направи сам
следващата доза, за да е сигурна, че е разбрал правилния начин. След което го кара да
изчака няколко минути до час, преди да си тръгне.
Един успешен случай, разказан по-рано в тази книга, е свързан с една жена, около 65годишна, която дойде заедно с мъжа си да закупи малко MMS. Дясната й ръка и
десният крак бяха напълно парализирани. Тя пристигна с проходилка, но не можеше да
се придържа към нея и мъжът й помагаше да се придържа към нея. Преминаването през
вратата бе цял ритуал. Клара й даде доза от 6 капки с 30 капки лимонена киселина като
активатор. Изчака 3 минути, както винаги, след което прибави ½ чаша вода и я даде на
жената. С известна трудност жената повдигна чашата към устата си с лявата ръка.
Ишиасът (болки в долната част на гърба) й причиняваше неудобство, което
превръщаше изпълнението на тази малка задача в предизвикателство. Обаче след 20
минути тя започна да усеща намаляване на болката в гърба и някакво изтръпване в
дясната ръка. След 60 минути започна да мърда по малко няколко пръста. Клара й даде
още една доза от 6 капки.
Докато изчаквахме изминаването на втория час, Клара ме извика от офиса. Жената
упражняваше ръката си. Ръката й имаше пълна мобилност и бе свалила обувката си, за
да упражнява пръстите на крака. Тя всъщност упражняваше целия си крак и вече
можеше да движи пръстите на крака си и останалите мускули по-добре от повечето
хора, които познавам. Когато си тръгна, тя все още използваше проходилката, но
мъжът й не трябваше да й помага и болката в долната част на гърба й беше изчезнала.
Беше ми ясно, че тя ще ходи без проходилка до няколко дни. Такива резултати не са
необикновени. При нас те се случват през всичкото време.
По-долу е описан протокола на Клара „6 и 6” при използването на MMS. Той е прост и
е предназначен за повечето състояния, като грип, настинки, пневмония, физически
болки – внезапни или хронични - и болшинството други заболявания.
1. Поставете 6 капки MMS в стъклена чаша и прибавете 30 капки 10% разтвор на
лимонов сок. Разклатете чашата, за да смесите киселината и MMS и изчакайте поне 3
минути. Ако се случи така, че забравите за времето, малко повече време на изчакване
не вреди – 10 до 15 минути, тъй като разтворът запазва в този период същата сила. След
това добавете около ½ чаша вода и изпийте разтвора. Може да използвате и сок, който
не съдържа витамин С. Използвайте ябълков сок, сок от грозде, ананас или червена
боровинка.
2. Изчакайте един час и повторете стъпка № 1. Обикновено човекът ще изпита известно
облекчение в рамките на 2 часа след приемането на първата доза, особено ако е взел и
втората доза. Разбира се, няма гаранция. Независимо дали изпитва облекчение или не,
дозата трябва да бъде увеличена на „7 и 7”, което е доза от 7 капки, изчакване 1 час и
нова доза от 7 капки. Това трябва да бъде направено само ако след двете дози „6 и 6” не
е почувствал неразположение (не е получил гадене за повече от 10 минути и не е
повърнал или получил разстройство). Ако не се е почувствал добре, не трябва да
увеличавате на „7 и 7”, а по-скоро да повторите „6 и 6”. Ако се е почувствал много зле,
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най-добре е да слезете на около „3 и 3”, обаче това се налага рядко. Обикновено трябва
да се продължава с „6 и 6”, докато човек може да понася дозата без гадене и след това
да започне да увеличава на „7 и 7” и т.н.
Следвайте тази процедура за грип, пневмония, лоши настинки и други заболявания,
които може да застрашават живота два или три пъти на ден, докато се почувствате
добре. Не давайте на грипа възможност да ви завладее. Ако използвате протокол „6 и 6”
и не почувствате облекчение от грипа, пневмонията или от друго вирусно заболяване
първия ден, започнете с дозите от MMS протокола за вирусни заболявания на всеки час.
След като грипът изчезне, трябва да увеличавате дозите до „15 и 15” или да преминете
към стандартния протокол, описан по-горе, да увеличите с разумно темпо до 15 капки и
да продължите с 15 капки 3 пъти на ден в продължение на една седмица, както е
обяснено по-долу.
Общата цел е човек да взема 15 капки два или три пъти дневно и, разбира се, на децата
трябва да се дава по-малко. В общия случай на детето трябва да се дават по 3 капки на
всеки 11.5 кг тегло. Възрастен човек с тегло 68 кг или по-малко може да взема 15 капки
два пъти дневно, а ако тежи повече от 68 кг – 15 капки три пъти дневно. Тези дози не са
точни. Всеки случай трябва да бъде преценяван и дозата установявана според това как
лицето се чувства. Този брой капки почти сигурно гарантира, че тялото ще бъде
напълно освободено от патогенни организми и тежки метали. Веднъж постигнали тази
цел за седмица, трябва да слезете на поддържащата доза от 6 капки два пъти седмично
за хора под 50 години и веднъж дневно за хора над 50. (Във всички случаи на всяка
капка MMS трябва да бъдат добавени 5 капки лимонов сок или разтвор на лимонена
киселина. След това трябва да добавите вода или сок и да го изпиете).
Разбира се, целта на всичко това е да избягвате заболяване, затова вземайте по 6 капки
два пъти седмично. Ако видите, че ви напада грип, следвайте протокола на Клара „6 и
6”, описан по-горе. Грипът ще ви държи не повече от 12 до 24 часа и обикновено помалко от 6 часа след приемането на втората доза; само никога не давайте на грипа
шанс. Най-добрият начин за прогонване на грипа е да вземате по 2 или 3 капки на всеки
час през целия ден, докато разберете, че той си е отишъл. Приемането на 6 капки два
пъти седмично поддържа имунната ви система здрава и патогените слаби. Може би си
спомняте от училище, че винаги имате патогени в тялото си. Шестте капки ги държат
на разстояние от вас.

Преглед на дозите
MMS изглежда ефективен срещу болшинството заболявания, но някои болести
изискват много повече MMS от други. Както вече казах, основният принцип е, че ако не
видите подобрение, вземайте повече MMS. Това означава, че трябва да започнете с 1
капка, като използвате лимон, оцет или лимонена киселина, изчаквате 3 минути,
добавяте вода или сок и изпивате. Продължавайте да увеличавате броя на капките на
всеки час при вирусни заболявания или на няколко пъти дневно при болести,
причинени от бактерии или други патогени. Ако можете, отидете на 3 капки, след това
на 4 капки, след това на 6 капки и така, докато достигнете 15 капки. Задръжте на 15
капки дневно в продължение на няколко дни, след което преминете на два пъти дневно.
След това, ако не забележите никакво подобрение, увеличете броя на капките. Винаги
намалявайте броя на капките, ако почувствате гадене, но след това започнете да ги
увеличавате отново веднага, стремейки се да поддържате състоянието си, доколкото е
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възможно под равнището на гадене. Увеличете дозата до 20 или 25 капки, или даже до
30 капки на ден, приемани на малки дози през целия ден. За сериозни случаи, които
мислите, че не са споменати тук, вижте моя уеб сайт <www.jimhumble.biz>.
Бъдете много внимателни. Ако почувствате гадене, намалете броя на капките. Не
оставайте на висока доза от 20-30 капки, освен ако не забелязвате подобрение на
състоянието, което се опитвате да лекувате. Когато преодолеете болестта, непременно
слезте на поддържащите 6 капки.
Ако обаче изпитате гадене, повръщане или диария, не се тревожете. Често тялото има
нужда да се отърве от нещо. Всъщност един здравен специалист или лекар може да ви
посъветва да се пречистите. Е, ако имате нужда от това, MMS ще свърши работата.
Това не е лош знак.

Обучение
Вие сте изчели по-голямата част от тази книга и се надявам, че вече знаете как да
използвате MMS. Обаче, ако приготвяте MMS за други хора, ВИЕ трябва да ги научите
как да го приготвят правилно. Моля, не разчитайте на указанията върху етикета. Хората
трябва да бъдат обучени да използват MMS. Ако дадете някому шишенце, седнете
заедно с него и проведете един курс на обучение. Накарайте го да сложи между 2 и 6
капки MMS в празна стъклена чаша, да добави 5 капки лимонов сок или разтвор на
лимонена киселина на всяка капка MMS. Изчакайте три минути, добавете ½ чаша
ябълков сок и изпийте една доза. Повторете процеса и нека „ученикът” изпие една доза.
Моля, повярвайте ми – само така може да се получи. На хората трябва да бъде
показано. През последните 8 години са допускани всички възможни грешки на този
свят и много грешки просто пречат на MMS да подейства.
Вече ви казах за жената, която взе 30 капки при първата си доза. Тя бе болна 3 дни.
Казах на друга жена, че трябва да сложи 6 капки в празна чаша, да добави ½ чаена
лъжичка оцет, да изчака 3 минути и да добави ½ чаша ябълков сок. Тя веднага си отиде
в къщи и прибави 6 капки MMS към ½ чаша силен оцет. По-късно ми каза, че преди да
свърши с изпиването на тази ½ чаша оцет, потта започнала да се стича по челото и
надолу по врата й. Оцетът засегнал очите й и едва можела да вижда.
Всичко погрешно, което можеше да се случи, се случи. Някои са приготвяли разтвора
предната вечер (никога не изчаквайте повече от ½ час, след като го приготвите, за да го
изпиете), а някои са го прибавяли към кафето си (никога не правете това). Почти никой
не успява да го направи правилно без поне еднократно обучение. То е толкова просто.
Всички очакват да е по-сложно. И така, моля, моля ви, обучете всеки, комуто продадете
или дадете шишенце MMS. Ако не направите това, си просите провал и не е
справедливо спрямо хората. И не мислете, че повечето хора ще постъпят правилно и
само няколко няма да успеят. Не е така! Повечето няма да успеят по един или друг
начин, ако не са обучени. Непременно направете демонстрацията с всяка продажба или
подарък. Планирам провеждането на курсове в Мексико за тези, които желаят наистина
да се образоват в прилагането на MMS. Следвайте инструкциите и ще може да
спасявате човешки животи и да наблюдавате как хората оздравяват.
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Успешни истории
Събирам успешни истории от хора, използвали MMS. Ако имате такава история, моля
изпратете ми я на адрес jim@jimhumble.com. Само напишете “Story of Success” в полето
за име на съобщението. Тези истории ще спасят животи. Ако не поставите такова
наименование на писмото си, филтърът няма да го пропусне. Моля, използвайте
истинските имена на хората, които не възразяват срещу това. Някой ще ви се обади, за
да потвърдите историята. Ние се нуждаем – светът се нуждае – от истории, които могат
да бъдат потвърдени.

Допълнителна информация
Индианската билка срещу рак се продава в Интернет. Просто напишете „Indian herb” в
търсачката. Може да я закупите от Катлин в Тексас. Телефонът й е 806-647-1741. Тя е
получила хиляди писма от хора, на които е помогнала. Когато се снабдите с тази билка,
използвайте я заедно с MMS за най-дори резултати.
Книгата „Смърт от лекарства” от Gary Null, PhD; Carolyn Dean MD, ND; Martin
Feldman, MD; Debora Rasio, MD; and Dorothy Smith, PhD, може да бъде свалена
свободно от адрес www.newmediaexplorer.org/sepp/Death%20by%20Medicine%20N
ov%2027.doc
При спешни случаи може да закупите флакон стабилизиран кислород от местния
магазин за здравословни храни. Уверете се, че съдържа натриев хлорит. Обикновено
стабилизираният кислород има 1/7 от силата на MMS, затова когато инструкциите в
тази книга изискват да започнете с 2 капки MMS, ще са ви необходими 14 капки
стабилизиран кислород. (Не забравяйте лимоновия сок или лимонената киселина като
активатор). За лекуването на което и да е болестно състояние, ще е необходимо да
достигнете 120 капки на ден, така че един флакон няма да ви стигне за много дълго. За
профилактика и за поддържане на имунната ви система в добра форма, ще ви трябват
поне 48 капки дневно. Един флакон няма да ви стигне за дълго, тъй като повечето
флакони са от 30 милилитра или по-малко. Може да закупите MMS чрез Интернет.
Един флакон от 120 милилитра, който струва 20 щ. долара ще ви стигне за година. Ще
ви стигне за две години, ако използвате поддържаща доза от 6 капки два пъти
седмично. Още по-добре ще бъде да си купите натриев хлорит и да си приготвите
собствен разтвор.

Къде да потърсите отговори
Отговорил съм на хиляди и-мейли по повод на всичко, което може да си представите
относно MMS. Тези въпроси и отговори са документирани, за да може да ги използвате.
Те се намират на адрес <www.mmsAnswers.com>. Има търсачка, която да ви помогне да
откриете почти всеки възможен отговор. Ако не може да откриете отговора, който
търсите, може да ми пишете през този сайт.
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Специална забележка от автора
Както съм споменал на друго място в книгата, аз не съм откривателят на идеята за
използване на натриев хлорит за получаване на хлор диоксид. Ако прочетете глава 23та, ще научите как хлор диоксидът е бил използван за лечение от много други в
продължение на 20 или повече години. Аз просто привлякох вниманието на хората,
което в противен случай нямаше да се случи. През последните 12 години съм имал поразнообразен опит с разтвора, от когото и да било. Признавам, че в началото се мислех
за изобретател. Аз го изобретих, но бях втори или трети изобретател, а може би даже и
десети. Други вече го използваха в ограничен мащаб и бяха правили това дълги години.
Аз разширих употребата и споделих това с хората. И изобретих няколко различни
протокола.
И така, ще се съглася с всеки, който заяви, че не съм първият откривател. Не зная кой
първи е използвал хлор диоксид за лечение на човешкото тяло. Литературата не дава
ясен отговор, тъй като е бил използван в течение на много години от много различни
изследователи и натриевият хлорит е бил използван от стотици изследователи, които
никога не са разбрали, че получаваните резултати всъщност се дължат на хлор
диоксида. Във всички случаи изследванията са били ограничавани само до няколко
заболявания или видове заболявания. И така, що се отнася до патентите, не мога да
претендирам за първо използване и съответно за патент. (Разбира се, аз не съм искал и
не искам патент). Искам само да видя MMS използван по целия свят и това наистина се
случва. Това не означава, че се отказвам от каквито и да е свои права, които могат да
съществуват, свързани с тази технология. Аз категорично претендирам за всички
възможни права, така че никой друг да не може да направи това.
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Глава 12
Лекуване на изгаряния
MMS притежава удивителна способност да лекува изгаряния. При изгаряния се
образува някакъв вид химикал, който MMS неутрализира. Изгарянето се лекува найдобре с MMS непосредствено след като се е получило, но MMS може да помогне и
часове по-късно.
САМО ТРЯБВА ДА ОСТАВА ВЪРХУ ИЗГОРЕНОТО МЯСТО ОТ 1 ДО 5
МИНУТИ. По никакъв начин не притискайте изгореното място с пръсти. Ако имате
под ръка четка за рисуване, с нея става най-добре. Обаче не губете време в търсене на
четка за рисуване. Колкото по-скоро поставите MMS върху изгореното място, толкова
по-добре. Киселинният химикал върху изгореното място бива неутрализиран от
алкалния разтвор на MMS. Болката престава моментално, за секунди или минути.
ОТМИЙТЕ MMS С ВОДА.
Когато лекувате изгаряне, нека MMS да остане върху изгореното място поне една
минута. Бройте бавно до 60, преди да измиете намазаното с вода. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ТРЯБВА ДА ИЗМИЕТЕ С ВОДА, ИЛИ ИЗГАРЯНЕТО ЩЕ СЕ ВЛОШИ. Ако
следвате правилно дадените по-горе инструкции, изгарянето ще оздравее за около ¼ от
времето, което би отнело нормално. В зависимост от степента на изгаряне, може да се
наложи да намажете 2 или 3 пъти. Също така трябва да ви види лекар, защото не бихте
искали кожата да заздравява върху изгореното място.
Изгарянето трябва да бъде лекувано даже ако е под кожата. Може да е необходимо
лекарят да отвори заздравялата кожа, за да лекува изгарянето под нея. Ако кожата
заздравее върху изгаряне, което не е заздравяло, това може да причини много
проблеми.
Отново, MMS трябва да бъде отмит с вода в рамките на 1 до 5 минути. Ако нямате
вода, не мажете с MMS, преди да си осигурите вода или нещо, с което да измиете
изгореното. Ако няма вода, всяка течност, годна за пиене, може да послужи за
отмиване на MMS.
MMS може да бъде използвано за лекуване на слънчеви изгаряния. Използвайте
парче плат или върховете на пръстите си, за да намажете изгореното място с неразреден
MMS. Използвайте много MMS, за да покриете изгореното място бързо и лесно.
Оставете MMS за 1 до 5 минути, след което измийте мястото с вода. MMS трябва да
бъде измит напълно. Не го оставяйте върху кожата.
Ако изчакате повече от 5 минути, изгарянето ще се влоши. Ако го измиете, болката ще
изчезне моментално.
Ако ви е трудно да следвате указанията, или не може да разберете смисъла на
„отмиване”, моля не прилагайте това лечение. Раната трябва да бъде измита с вода до 5
минути. MMS е чудотворен лек за изгаряния, когато е използван правилно. Той ще
прекрати болката, ще спаси животи и ще накара изгореното място да заздравee много
по-бързо, но ако постъпите неправилно (с други думи, ако не измиете с вода),
изгореното ще стане още по-зле.
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Един лекар, който веднъж ме посети, отиде на плажа и седя няколко часа под един
плажен чадър. Чадърът не спря отражението на слънчевите лъчи и той изгоря лошо. За
съжаление той не ми се обади същия ден, затова трябваше да го лекувам на следващия
ден. Поставих неразреден MMS в един пулверизатор и напръсках всички зачервени
части на тялото му, което бе почти цялото изгоряло. Изчакахме една минута, след което
той си взе душ. След душа ми каза: „Не можеш да си представиш колко по-добре се
чувствам”. Той свиваше рамене и другите си мускули, които преди това не можеше да
движи от болка.
След няколко часа се оплака, че болката му се е завърнала. Напръсках тялото му
отново, но този път се уверихме, че е настъпил пълен контакт с кожата, като той много
леко втри разтвора с пръсти. След това изчака 5 минути, преди да си вземе душ. След
този втори душ каза, че всички болки са напълно изчезнали и те не се появиха повече.
Както виждате, може да се наложи повече от еднократно приложение, както и малко
по-дълго от една минута. За изгаряния от трета степен може даже да се наложи да
направите три приложения или повече. Във всички случаи никога не оставяйте
разтвора върху кожата. Винаги го измивайте.
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Глава 13
MMS и дълголетие

Както вече споменах, бих искал да мога да кажа със сигурност, че MMS ще добави 25
години към живота ви. Не мога да го докажа в момента, но го вярвам. Това, което убива
старите хора, е слаба имунна система. С възрастта имунната система се влошава. MMS
променя това. Когато човек приема MMS редовно, имунната му система се свръх
зарежда и нищо не може да я подмине.
Нашият специален микроскоп за изследване на кръвта показва, че колкото по-дълго
човек приема MMS, толкова по-силно се зарежда имунната система, що се отнася до
белите кръвни телца. Това не означава, че се произвеждат повече бели кръвни телца.
Това, което се случва, е, че наличните бели кръвни телца стават по-активни, достигат
бързо чуждите тела и си свършват работата.
След лекуването на стотици хора през последните 6 години, мнението ми е, че няма
известна на човека болест, причинена от патогени (вируси, бактерии, паразити и други
микроорганизми), която да може да устои на имунна система, третирана с MMS.
Понякога се налага увеличаване на дозировката, когато например грипният сезон е
изключително лош и при появата на други заболявания. Тялото изглежда разпознава
грипните вируси и когато човек взема MMS, то реагира, както винаги в случай на грип,
с една разлика: Реакцията обикновено продължава по-малко от 24 часа и в редки случаи
до 48 часа. Грипът дава 10 пъти по-малко поражения, когато човек взема MMS.
Повечето заболявания никога не се развиват, но някои се проявяват като мини
заболявания, които изчезват за часове. Настинките се проявяват напълно, но
обикновено изчезват за час-два.
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Глава 14
Венозно приложение на MMS
Преди да прочетете следващата история, която описва какво се случи с венозните
приложения на MMS, позволете ми да кажа следното: След всички проведени тестове и
лечения, най-накрая стигнахме до заключението, че е определено най-добре да не се
активира MMS с каквато и да е киселина преди венозното му използване. Поставете
MMS директно във физиологичния разтвор, без да го активирате. Ако след това
изчакате един час или даже два часа, самият физиологичен разтвор ще активира MMS и
не е необходим активатор. Причината за това е, че физиологичният разтвор има рН =7.
Това е достатъчно ниско, за да активира MMS за един час. Изчакайте два часа за два
пъти по-силно активиране. Използвайте количество между 1 и 15 капки или даже 22
капки, но разбира се, започнете с 1 капка и продължавайте до по-високите дози.
Използвайте 250 милилитра физиологичен разтвор или гликоза. Използвайте
физиологичен разтвор, ако лицето не понася гликоза и разтвор от гликоза, ако лекарят
счита, че лицето се нуждае от енергия.
С това четвърто издание на Чудотворният минерален разтвор на 21-ви век (април
2009) можем да съобщим повече данни за венозното използване на MMS. Може да сте
наясно или да не сте, че до преди няколко месеца никой никога не е използвал венозно
MMS след активирането му с лимонена киселина, оцет или друга киселина. Макар че
над 100,000 вливания на натриев хлорит са били извършени в болници и клиники по
целия свят, винаги е бил използван само суров, не активиран разтвор на натриев
хлорит. Разбира се, това е било така, защото никому никога не е минало през ума да го
активира.
След като разговарях с много жертви на Лаймска болест, които не се подобряваха само
след приемане на MMS чрез устата, и след разговори с някои, които не бяха получили
много помощ от MMS даже след венозното му приложение, започнах наистина да се
тревожа. Говорих също така с няколко поразени от болестта на Моргелон, които не
получаваха много добри резултати и това още повече ме разтревожи. Излекуването на
всички останали болести не би било достатъчно, ако тези две не можеха да бъдат
излекувани. Има буквално милиони поразени от тези две болести, които бързо
наближават епидемични пропорции. Хората не чуват за тях, защото тези заболявания
биват или пренебрегвани, или потискани. В същото време хиляди са ми изпратили имейли или са разговаряли с мен по телефона. Получавам сведения от всички прослойки
на населението в САЩ и по света. Не можем да пренебрегнем тези болести и дузина
подобни заболявания, които могат да бъдат проследени до правителствени лаборатории
по света. Ако направим това, те ще ни убият. В момента повечето хора не се тревожат,
освен заболелите и техните близки. Някои хора си мислят, че трябва да бъдат ухапани
от нещо неприятно, за да прихванат някои от тези болести, но това не е така. Има много
начини за заразяване и много болни съобщават, че не са били ухапани.
И така, предвид факта, че нещо трябваше да бъде направено, започнах да мисля за
използване на MMS венозно след активирането му с една от хранителните киселини.
Както вече сте научили, това създава около 1,000 пъти повече хлор диоксид, отколкото
не активирания MMS. Разбира се, ние знаем огромното преимущество, което ни дава
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използването на MMS през устата, но болестите, които изглежда не се влияят от този
начин на приемане на MMS, са Лаймската болест и болестта на Моргелон, както и
други „фабрикувани” болести.
Аз разсъждавах, че при нормални обстоятелства MMS трябва да премине през
храносмилателната система и така да проникне в кръвта през стомашните стени. Хлор
диоксидът се поема от червените кръвни телца в стомашната лигавица и бива разнесен
по цялото тяло.
Въпросът, към който непрекъснато се завръщах, бе: „Това добре, що се отнася до
червените кръвни телца, но какво става с кръвната плазма?” Плазмата е течността,
която разнася червените кръвни телца и се чудех дали хлор диоксидът по някакъв
начин също не постъпва в кръвната плазма през стомаха. Ако не постъпва, това може
да бъде една причина защо MMS не действаше при Лаймската болест и болестта на
Моргелон. Е, трябваше да открия отговора на този въпрос, или най-малкото да установя
дали MMS ще бъде по-ефективен венозно, ако е активиран. Не можех да си позволя
тестове с лабораторни мишки и затова реших да стана лабораторна мишка. Разговарях
по въпроса с д-р Ромеро и той се колебаеше относно тази идея, но когато му казах, че
ще опитам при всички случаи, ако трябва и в къщи, той се съгласи да наблюдава
тестовете, защото знаеше, че не се шегувам. Наех една медицинска сестра, която
можеше да прави венозни вливания и започнахме тестовете няколко дни преди Коледа
2007 г.
Въпросът бе дали ще изпитвам същите резултати при венозно приемане на активиран
MMS, както при приемането му през устата и дали резултатите ще бъдат различни.
Надявах се резултатите да са различни, защото ако бяха същите, не бе вероятно
активираният MMS да предложи съществено подобрение при лекуването на болести,
като тези на Лайм и Моргелон. За да съкратя дългата история, накрая опитах една капка
MMS, активирана с 2.5 капки от 10%-тов разтвор на лимонена киселина в 150
милилитра физиологичен разтвор. Е, в началото не се случи нищо, което бе странно,
защото няколко доктори бяха заявили, че лимонената киселина ще гори дяволски във
вените ми. Но нямаше никакво горене или друго усещане, освен пробождането с иглата
на системата. Нямаше нищо! Започнах да се чувствам разочарован, но кой би очаквал
нещо само от една капка, която не бе даже напълно активирана, тъй като използвах 2.5
капки киселина, вместо обичайните 5 капки. И съответно дозата се равняваше на ½
капка MMS. В крайна сметка измина един час и реших да се прибера у дома.
Тогава, на път за вкъщи, около час и половина след вливането, ударът дойде. Започна
да ми става все по-студено и по-студено, след което получих треска. Замръзвах и също
така ми се гадеше. Чувствах се зле, но бях с твърде приповдигнато настроение.
Ставаше нещо различно. Такова нещо не се бе случвало. Обадих се на д-р Хеселинк,
който написа 23-та глава на тази книга, и който прилагаше терапия с кислород в
продължение на много години, и той ме увери, че това трябва да е реакция на
Херксхаймър – реакция, която е резултат от разрушаването на нещо в организма, при
което се отделя отрова. Това можеше да се случи само поради по-дълбокото
проникване на хлор диоксида в телесните тъкани. Аз вземах 30 капки MMS без
абсолютно никакви резултати, така че активираният венозно приложен MMS трябваше
да е достигнал по-дълбоко, за да разруши допълнителни микроорганизми, за да се
получи реакция на Херксхаймър.

137

И аз продължих. На следващия ден същото количество активиран MMS не предизвика
никаква реакция. Тогава опитах активиране на 1 капка MMS с 5 капки хранителна
киселина. Отново развих реакция на Херксхаймър и когато повторих тази доза, нямах
такава реакция. Имаше моменти, в които не чувствах болки във вените, но имаше и
такива, когато болката бе толкова силна, че трябваше да спра.
Най-накрая трябваше да спра окончателно. 10%-товият разтвор на лимонeната
киселина, използвана за активиране на Херксхаймър, просто причиняваше прекалено
много проблеми във вените ми. Не само болеше, но в крайна сметка вените ми отказаха
да приемат разтвора.
Има и още нещо, което трябва да знаете. Една жена с остра форма на Лаймска болест и
която бе ужасно болна, реши без мое знание да използва венозно активиран MMS. Тя
смесила 16 капки MMS със 75 капки хранителна киселина, изчакала три минути и ги
сложила в 200 милилитра физиологичен разтвор. Една приятелка - медицинска сестра направила вливането в дома й в продължение на час. На следващия ден й станало много
зле. Кожата на лицето й, която била много стара и набръчкана, напълно се излющила и
лицето й изглеждало отново много младо. Лаймската болест очевидно била навлязла в
кожата й и когато MMS унищожил болестта, той изчистил и кожата.
И така тя приела четири пъти повече активиран MMS от мен и оцеляла. Всъщност тя се
почувствала много по-добре, но Лаймската болест не изчезнала. Това обаче било само
еднократно приложение. Кой знае какво са щели да направят продължителни
приложения. Между другото даже такова количество хранителна киселина не
причинило болки във вените й. Тази жена след това направи още две вливания с 16
капки всяко, с добавени 75 капки лимонена киселина към 200 милиграма физиологичен
разтвор. Отново й стана много зле. Получи диария, гадене, повръщане и по-голямата
част от кожата по тялото й се излющи. Бе изключително болезнено, но когато целият
ритуал приключи, се почувства много по-добре. Никога не бих препоръчал такъв курс
на действие. Опасен е и по мое мнение не е необходим. Човек трябва да започне с
ниски нива на MMS и да увеличава бавно до 16 и повече капки. И така, виждате ли,
моята преценка, че активираният MMS, приложен венозно, вероятно ще излекува тези
болести, е основана на резултатите на тази жена, както и на наученото от собствения ми
опит.
Съобщавам само за изследване, направено без пари. Това трябва да бъде направено.
Нещата не трябва да стават по този начин, но ние нямаше даже да притежаваме MMS,
ако всичко бе направено така, както би трябвало да се прави. Моля разберете – нито се
хваля, нито се оплаквам, нито каквото и да е; просто чувствам, че хората трябва да
знаят какво е постигнато без помощта на нашето велико правителство и на всички
велики богати филантропи, които често съм молил за помощ.
Надявам се, че разбирате. Болестите на Лайм и Моргелон се разпространяват по целия
свят. Има много болести с имена, които не мога да назова и много, които още не са
назовани. Тези нови болести започнаха в САЩ и се разпространиха в Европа, Азия и
повечето от останалите континенти. Ситуацията е много по-зле, отколкото повечето
хора си дават сметка. Трябва да бъде открито средство за нейното овладяване. Не съм
единственият, който казва това; има и много други. Не искам да го казвам. Не искам да
ме мислят за луд нито искам да бъда герой. По-скоро бих търсил злато в джунглата, тъй
като това ми създава най-голямо удоволствие. Но, както се казва, все някой трябва да го
направи. Е, скоро ще видим какво се случва. Междувременно прочетете останалата
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част от тази глава. Тя дава подробностите за направеното досега с използване на
венозно вливане.
Метод на инжектиране 20 милилитра
MMS е бил използван венозно и е показал по-бързи резултати от приемане през устата.
В един случай бяха инжектирани венозно между 6 и 18 капки MMS в 20 милилитра
стерилен разтвор на гликоза, закупен от аптека в чужбина. Инжекциите бяха поставени
във вените на ръцете бързо, с разтвор от 20 милилитра за 20 секунди. Причината бе, че
ако бяха направени много бавно, разтворът щеше да изгори вената. Затова ако
използвате този метод, инжектирайте разтвора бързо. Всеки ден бяха правени една или
две инжекции в продължение на 3 дни. Повече дни може би щеше да бъде добре, но
това бе, което направихме. Всички инжекции бяха направени от медицински сестри под
наблюдението на лекар. Не опитвайте това сами и без наблюдението на лекар. С
помощта на описания тук метод с инжектиране, бяха лекувани 25 души, заявили
заболяване от спин. След това пет от тях се обадиха и казаха, че са дали отрицателни
резултати за спин на тестове след лечението.
Метод на вливане със система с 250 милилитра разтвор
При първото лечение бяха използвани седем капки MMS в бутилка от 250 милилитра
разтвор на гликоза и същия ден бе направено друго вливане на 22 капки MMS в 250
милилитра разтвор на гликоза. Лечението продължи с 22 капки в продължение на 30
последователни дни. Скоростта на вливане бе регулирана за около два часа за 250-те
милилитра. Резултатите бяха удивителни. Всичките вливания бяха осъществени от
медицински сестри, запознати с процедурата, и наблюдавани от лекар. Не опитвайте
това сами. Имайте под ръка апарат за кръвно налягане и направете много замервания в
самото начало. Ако кръвното налягане на пациента спадне с повече от 20%, прекратете
процеса и дайте плодов сок за покачване на налягането. Ако използвате физиологичен
разтвор, сменете го с гликоза, за да поддържате кръвното налягане достатъчно високо.
Кръвта във вените и разтворът за вливане действат като неутрални разтвори, които
регулират надолу алкалността на MMS разтвора, карайки го да започне да изпуска хлор
диоксид, който бива разнесен из тялото на места, в които иначе не би попаднал. След
добавянето на MMS към разтвора, винаги изчаквахме 1 час, преди да започнем процеса
на вливане. Причината за това бе, да предоставим време за произвеждането на хлор
диоксид.
Когато използваме венозно прилагане, броят на капките MMS трябва винаги да бъде
нагаждан към максималния брой в една доза, който не причинява неразположение.
Един нормален човек не усеща неразположение от 22 капки MMS в 250 милилитра
разтвор на гликоза. Обикновено един болен от спин би се почувствал много зле на това
равнище. И така, трябва да започнете с 2 до 5 капки и да добавяте по две капки при
всяко следващо вливане.
Ако пациентът получи силно гадене по време на лечението или непосредствено след
него, при следващото вливане дозата трябва да бъде намалена с две капки. След това
започнете да увеличавате дозата, докато лицето може да приеме 22 капки два пъти
дневно, без да почувства гадене. Продължете с 22 капки и увеличете на 22 капки два
пъти дневно, докато тестовете покажат отрицателни резултати за спин. Винаги когато
пациентът почувства гадене, процесът трябва да бъде незабавно прекратен (в т.ч. и по
време на самото вливане). При следващото вливане използвайте по-малко капки MMS.
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Няколко лекари са предложили никога да не се използва повече от 250 милилитра
разтвор наведнъж, защото това може да причини навлизане на вода в белите дробове.
Хиляди вливания са били направени с използване на описаните тук количества натриев
хлорит без проблеми. Помнете, че при всички тези вливания не бе използвана никаква
хранителна киселина. За да прилагате такова лечение, трябва да знаете какво правите.
Внимавайте в системата да не влезе никакъв въздух, тъй като въздухът, вкаран във
вената, убива човека. Гаденето не е лош знак. То показва, че MMS действа, но ако
пациентът се почувства наистина зле, може да изпие чаша вода с прибавени 1,000
милиграма витамин С. За допълнителна информация относно венозното приложение на
натриев хлорит, отнесете се към различните изследователски публикации на д-р
Хеселинк в глава 23-та на тази книга или към статията, цитирана в сайта
<miraclemineral.org> в раздела „Важна информация”. Тази статия съобщава за венозни
вливания, приложени с диоксихлор, който също е произведен като натриевия хлорит и
използван в същите пропорции като MMS.
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Глава 15
Хлор диоксид и химия на кръвта
За да разберете как действа Чудотворният минерален разтвор, трябва да разбeрeте
малко от химията на хлор диоксида и на кръвта. Хлор диоксидът е напълно различен от
хлора. Хлорът окислява чрез процес наречен хлориране, при който хлорът се съединява
с това, което окислява. Хлор диоксидът окислява чрез окисляване, при което изтегля
електрони от това, което окислява, и в резултат го разрушава. Той не се съединява с
това, което окислява. Както хлорът, така и хлор диоксидът са били използвани в
системите за пречистване на вода повече от 50 години. В последните години хлорът
бива използван по-малко за пречистване на вода от хлор диоксида, макар последният да
е по-скъп, но за сметка на това има много преимущества. Всъщност хлор диоксидът
бива използван нашироко за пречистване на вода из цяла Европа. Той е най-мощният
анти-микробен агент познат на човека.
Хлор диоксидът убива патогените чрез окисляване и в резултат не се получават
никакви вредни химикали. Една напитка плодов сок, която съдържа 10 на милион части
хлор, може да причини на здрав човек няколко часа гадене, докато напитка със същата
концентрация на хлор диоксид няма да причини никаква подобна реакция. В същото
време хлор диоксидът е много по-ефикасен от хлора при унищожаването на патогени.
Никои от функциите или елементите на човешкото тяло, в които участват здравословни
аеробни бактерии, не се влияят от хлор диоксид в разтвор 50 части на един милион или
по-малко. От друга страна, разтвори с концентрация от 0.1 до 2 части на милион
изглежда водят до невероятна имунна реакция, която атакува анаеробните бактерии,
вируси, паразити, гъбички, вредни ферменти и други патогени. Без да си дават сметка
за това, стотици хиляди американци са пили разредени разтвори на хлор диоксид
повече от 80 години под формата на различни здравословни напитки, предлагани на
пазара. Разредени разтвори на сол, обработена с електричество, са били продавани като
„здравословна вода” под различни наименования. Повечето от тези води съдържат
ниски равнища на хлор диоксид, като резултат от приложената електролиза.
Концентрацията на хлор диоксида в такива води е много ниска и съответно никога не е
достатъчна, за да унищожи ефикасно патогените в човешкото тяло. Обаче ползите,
рекламирани по повод на тези здравословни води, са по-вероятно резултат от хлор
диоксида, тъй като във водите няма друг елемент, който може да окаже благотворно
въздействие. Продават се и други здравословни напитки, които съдържат различни
хлорни деривати.
Както споменах вече, стабилизираният кислород е бил продаван в магазините за
здравословни храни в продължение на 80 години. Това е разреден разтвор на натриев
хлорит, който при допълнително разреждане с вода, отделя бавно хлор диоксид. MMS е
много по-силен разтвор, към който е прибавена хранителна киселина. Киселината, като
например оцет или лимонена киселина, свежда разтвора до киселинно състояние – все
още в обхвата на хранителните добавки – който отделя до 1 част на милион хлор
диоксид. Това е концентрация, каквато понякога може да бъде открита в преработените
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храни, но която е стотици пъти по-голяма от равнището, произвеждано от
стабилизирания кислород.
Оцетната киселина в оцета и лимонената киселина започват да отделят хлор диоксид,
когато са прибавени към разтвора на натриев хлорит. Стомашната киселина не променя
съществено това отделяне. Веднъж попаднал в тялото, на 1 милиграм хлор диоксид му
е необходим един час, за да се разпадне на готварска сол и други безвредни химикали,
както и на един много полезен химикал. И така, индексът на отровност след този
период от време е равен на нула.
Болници и лаборатории са използвали хлор и хлор диоксид повече от 100 години за
дезинфекция на подове, скамейки и инструменти. Никой патоген не може да устои на
тези химикали и никоя болест, била тя бактериална или вирусна, не е успяла някога да
развие устойчивост към хлор диоксид. Човешкото тяло има много малко механизми, с
които да може да разграничи кислорода от хлор диоксида. Тъй като червените кръвни
телца не могат да направят такова разграничение, има убедителни доказателства за
това, че когато MMS навлезе в стомаха, механизмите на всмукване в стомашните стени
позволяват на червените кръвни телца да абсорбират хлор диоксида и да го пренесат до
различните части на тялото, където обикновено биват отвеждани йоните на кислорода.
Естественият рН на човешкото тяло е около 7. При рН 7 хлор диоксидът, при отсъствие
на светлина, е твърде стабилен в продължение на няколко минути. По същество всички
болестни патогени, включително паразити на маларията, са анаеробни и имат различни
белези, които ги отличават от тези на здравословните аеробни бактерии. Както бе
споменато по-горе, червените кръвни телца с готовност поглъщат хлор диоксида и
веднъж достигнал в клетките, той атакува паразита на маларията, защото повърхността
на паразита не може да се съпротивлява на окисляването, докато здравите клетки на
тялото могат.
Хлор диоксидът е силно експлозивен. Всъщност той е толкова летлив, че не може да
бъде транспортиран. Единственият начин на използване на хлор диоксида е да бъде
произвеждан на място и използван в момента. Летливата природа на хлор диоксида,
когато влиза в контакт с патогените, е която го прави толкова ефективен, както във
водните системи, така и в човешкото тяло. Както доктор Хеселинк подчертава в глава
23-та на тази книга, самата природа на паразита на маларията му пречи да развие
устойчивост към хлор диоксида. Ние вярваме също така, че летливостта на хлор
диоксида помага за това всички патогени да не могат да развият устойчивост спрямо
него. Все едно да развиеш устойчивост спрямо ръчни гранати. Просто не може да го
направите.
Нормалните равнища на кислород в кръвта не могат да разрушат всички патогени,
които съществуват при заболяванията. Когато обаче бъде погълнат хлор диоксида,
става нещо различно. Работата на кислорода е да окислява много неща в кръвта и в
тялото. По този начин той обикновено бива изразходван, преди да достигне до
областите, където се крият паразитите на маларията (както и останалите патогени).
Хлор диоксидът има много по-нисък потенциал на окисляване от кислорода и не може
да окисли много от нещата, които окислява кислородът. Така той може да пропътува
по-надалече и надълбоко от кислорода, преди да бъде оползотворен. Когато йонът на
хлор диоксида влезе в контакт с вреден патоген, той веднага приема пет електрона от
този патоген. (Може по-точно да се каже, че веднага отскубва пет електрона). Една
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много бърза химическа реакция всъщност е експлозия. Точно това се случва на
микроскопично равнище, когато хлор диоксидът се срещне с един патоген. В обвивката
на патогена бива пробита дупка. Като част от реакцията, хлор диоксидът се превръща в
безвреден хлорид (готварска сол). От хлор диоксида се отделят два кислородни йона,
но тези кислородни йони имат малък ефект. Те просто се съединяват с водородни йони
и се получава вода, или се свързват с въглероден йон и се получава въглероден
двуокис. Антителата разрушават патогените, като проникват в тях и атакуват ядрото на
клетката. Хлор диоксидът убива патогените чрез буквалното пробиване на дупка в
тяхната обвивка.
Хлор диоксидът е използван за дезинфекция от сто години и никой патоген не е развил
устойчивост спрямо него.
Окислителният процес на йоните на хлор диоксида е този, който действа за
унищожаване на патогените и за елиминиране на вредните химикали и който е полезен
за тялото. Макар двата кислородни йона на хлор диоксида да биват освобождавани,
нивото на техния електричен заряд не води до окисляване. Процесът протича в тялото,
винаги когато хлор диоксидът контактува с патогени. Той не атакува полезни бактерии
или здрави части на тялото, тъй като те имат устойчивост спрямо окисляване.
Той обаче окислява болни клетки, като инфекции или рак. Когато хлор диоксидът не
срещне патоген или отрова, той се разпада на готварска сол и хипохлорна киселина,
която бива използвана от тялото.
Една научна статия публикувана в мрежата от компанията Lenntech (вж. края на тази
глава), обяснява силата на окислителната реакция на хлор диоксида в сравнение с
много други окислители. Хлор диоксидът е най-слабият окислител, обаче той
притежава най-голямата окислителна способност от всички окислители със
способността си да приема 5 електрона. В сравнение с него озонът е най-силният
окислител и окислява всичко, което му се изпречи на пътя. Той обаче може да приеме
само три електрона. Тъй като хлор диоксидът е много слаб окислител, той може да
окислява микроорганизми, тежки метали и болни телесни клетки, всички от които се
окисляват много лесно. Силата му на окислител (електронен потенциал) не е
достатъчна за окисляване на здрави телесни клетки или на полезни аеробни бактерии.
Когато обаче докосне елементи в своя обсег на окисляване, той има способността да
приема повече електрони от всички останали окислители и така е изключително
ефективен.
Лимфните възли са едни от областите на тялото, в които кръвта обикновено отделя
кислород, за да окисли различни отрови. След това кръвта отнася окислените отрови
към черния дроб. Червените кръвни телца пренасят хлор диоксида точно по този начин.
Така хлор диоксидът бива също освобождаван в лимфните възли. Йоните на хлор
диоксида не засягат нормалните клетки, но разрушават всички болестни патогени,
които открият. В човешкото тяло обикновено се произвежда минимално количество
хлор диоксид. Един от химикалите, за чието образуване хлор диоксидът спомага при
разпадането си, е миелопероксидаза – химикал, необходим на имунната система.
Имунната система използва миелопероксидазата, за да генерира хипохлорна киселина,
която тялото използва непрекъснато, за да убива паразити, бактерии, гъбички, вируси,
туморни клетки и естествени клетки-убийци и за да разгражда някои отпадни продукти
при нормални условия. Могат обаче да възникнат заболявания и състояние на тялото,
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известно като дефицит на миелопероксидаза, което води до недостиг на хипохлорна
киселина, необходима за разрушаване на патогените.
Има други реакции на имунната система, които могат да преодолеят много
заболявания. В случай на малария и други сериозни заболявания обаче няма достатъчно
хипохлорна киселина за убиване на паразити или патогени, нито има други реакции на
имунната система, които да могат да се справят с тях.
Така, хипохлорната киселина създавана от хлор диоксида в процеса му на разпад в
тялото е вероятно друг механизъм, чрез който маларията и другите болести биват
унищожавани.
Когато един поразен от малария приеме MMS (активиран с лимонена киселина или
оцет и смесен с плодов сок) през устата си, в 98% от случаите всички симптоми на
малария, като тръпки, треска, болки в мускулите и ставите, главоболие и гадене
изчезват в рамките на 4 часа. В останалите 2% от случаите болният се освобождава от
симптомите в рамките на 12 часа. Макар че някои болни от малария страдат и от други
заболявания, нямаме случай, при който паразитът на маларията да не е бил унищожен.
От 1 юли 2006 година насам повече от 75,000 жертви на маларията са били лекувани,
без да е получена информация за сериозни странични ефекти. Тъй като на всеки 250
болни от малария обикновено се очакват два смъртни случая, а при въпросните 75,000
лекувани няма докладван смъртен случай, ние приемаме, че са били спасени 300
човешки живота и че MMS е свършил своята работа.
През м. февруари 2006 г. бяха проведени клинични тестове в затвор в Малави, Източна
Африка, при които 100% от болните от малария бяха излекувани. Няколко месеца покъсно правителството на Малави проведе свои клинични тестове. Те докладваха
същите резултати. Всички лекувани от малария се бяха възстановили.
Нямаше неудачни случаи. Колкото до лечение от спин, когато MMS бива инжектиран в
кръвта венозно чрез физиологичен разтвор, той бива разнесен от кръвната плазма из
тялото и произвежда хлор диоксид, който без съмнение бива абсорбиран от червените
кръвни телца. От 390 случая на болни от спин, лекувани венозно в една малка клиника
в Кампала, Уганда, в продължение на 8-месечен период, с начало март 2004 г., 60% от
случаите бяха излекувани за три дни. Останалите 40% бяха излекувани за период от 4
до30 дни. Болшинството лекувани от спин бяха изпратени по домовете си от местната
болница, за да умрат там, тъй като болницата не можеше да направи нищо за тях. За
нещастие не можаха да бъдат направени кръвни тестове поради липса на пари и
условия. Всички лица обаче бяха обявени за болни от спин и (след лечението с MMS)
всички се върнаха на работа и към нормалния си живот без повече симптоми на
болестта. Само 2 от 390-те случая бяха счетени за неудачни. Няколкото случаи, които
бяха проследени по-късно, не показаха симптоми 1 седмица до два месеца след
лечението. Три години по-късно имаше не потвърдена информация, че някои от
лекуваните от спин случаи са поискали допълнително лечение поради завръщане на
болестта. Допълнителни изследвания от няколко лекари показаха необходимостта от
по-подробна отчетност, свързана с лечението в продължение до два месеца, с оглед
пълното елиминиране на вируса на спин.
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Глава 16
Спецификации на MMS и други подробности
Спецификациите на MMS са както следва:
1.
MMS се състои от 28% натриев хлорит на прах, разтворен в дестилирана вода.
Натриевият хлорит на прах съдържа 80% натриев хлорит, 19% готварска сол (натриев
хлорид) и по-малко от 1% няколко други натриеви съединения, считани за не отровни.
(Тъй като натриевият хлорит на прах съдържа само 80% натриев хлорит и не може да
бъде произведен в по-чист вид, действителното процентно съдържание на натриевия
хлорит в MMS е 22.4%. Когато смесвате натриевия хлорит с дестилирана вода,
използвайте 28% натриев хлорит на тегло и 72% дестилирана вода). Внимавайте в този
момент. Ясно ли ви е защо смес от 28% натриев хлорит на прах съдържа само 22.4%
натриев хлорит? Ако не ви е станало ясно, прочетете написаното по-горе отново.
Праховата субстанция съдържа само 80% натриев хлорит. Характеристиките на
натриевия хлорит са важни: Той представлява бяла или леко жълтеникава люспеста
субстанция и е опасен при транспортиране. Сто паунда (45.36 кг) биват транспортирани
в метални варели с диаметър 35 см и височина 68 см. По-малките количества се
продават обикновено в пластмасови контейнери. Може да причини пожар при контакт
с органичен материал и искра.
2.
Една профилактична доза от MMS е 6 капки от зеления флакон с бялата капачка,
показани в глава 11. Всички капки, споменати в тази книга и в тази глава, са капки като
тези, описани в глава 11.
3.
Една пълна доза, достатъчна за преодоляване на заболяване, е между 15 и 18
капки от зеления флакон с бялата капачка, описани в глава 11. В общия случай при
лечение на заболявания се препоръчват по-малки дози през деня. Вижте протоколите в
края на глава 11.
4.
Когато използвате стабилизиран кислород, закупен от магазин за хранителни
добавки или през Интернет със стандартното 3.5% съдържание на натриев хлорит
вместо MMS, използвайте осем пъти по-голямо количество капки, посочени в
различните рецепти в тази книга. Ако използвате стандартен капкомер за очи, като
този, показан в глава 11, използвайте 12 пъти по-голям брой капки от този, указан в
различните рецепти в тази книга.
5.
Една капка MMS съдържа 9 милиграма натриев хлорит.
6.
Когато се смесват 6 капки в чиста чаша с 30 капки оцет или 10% лимонена
киселина, 1 милиграм хлор диоксид се образува за 3 минути. Разтворът няма да стане
много по-силен от 1 милиграм, тъй като хлор диоксидът близо до повърхността на
течността се изпарява във въздуха.
Може да го направите по-силен като захлупите чашата и попречите на хлор диоксида
да изчезне във въздуха.
7.
Когато към сместа, описана в т. 6 по-горе, прибавите ½ чаша сок от ябълка, грозде
или ананас и изпиете сместа, хлор диоксидът остава в тялото ви приблизително около
един час.
8.
Хлор диоксидът, произвеждан от MMS, е най-силният известен на човека убиец на
микроорганизми, като вируси, паразити, плесени и дрожди. Хлор диоксидът е бил
известен и използван повече от сто години за стерилизиране в болници и в
хранителната индустрия. Няма друг химикал или лекарство с такова въздействие.
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Добавянето на оцет към натриевия хлорит създава същия химикал със същия капацитет
за унищожаване на микроорганизми в тялото.
9. Не оставяйте MMS на пряка слънчева светлина. Слънчевата топлина ще
предизвика значително налягане, което понякога избива капачката на съда с MMS. В
допълнение, след контакт със слънчевата светлина, течността става много
концентрирана и може да причини изгаряния, ако не бъде измита веднага. Ако
разтворът попадне в очите, измийте обилно с вода в продължение на няколко минути.
10. Когато приготвяте дозите, смесвайте 5 капки оцет или 10% разтвор на лимонена
киселина с всяка капка MMS, с изключение на дозите за венозно приложение. Има
малка полза от MMS, който не е смесен с оцет и лимонена киселина. В общия случай
обаче не трябва да използвате оцет и лимонена киселина при приготвяне разтвори за
венозно приложение. Физиологичният разтвор и кръвта ще направят това, което правят
оцетът или лимонената киселина, само по-бавно.
11. Всякакъв вид оцет ще свърши работа, стига това да е 5-6% оцетна киселина.
Няколко лекари обаче съобщават, че при лечение на Лаймска болест е най-добре да се
използва нефилтриран органичен оцет.
12. Всеки натриев хлорит, продаван за лабораторна употреба и за пречистване на
вода за пиене, е годен за производство на MMS. (Количеството нечисти примеси в 15
капки MMS, комбиниран с плодов сок, е незначително, като имаме предвид
максималния брой нечистотии, които човек консумира безпрепятствено всеки ден.)
13. Натриевият хлорит се използва по целия свят за производство на хлор диоксид за
пречистване на вода, за избелване на хартиен пулп, памук и за стотици други
промишлени цели.
14. Натриевият хлорит е бил използван за първи път за лекуване на хора в Германия
през 1926 г. от д-р Уилиям Ф. Кох. В САЩ се използва от 1930 г.
15. От 1926 г. насам тези, които са използвали натриевия хлорит, са го наричали
стабилизиран кислород и са вярвали, че той осигурява кислород за различни части на
тялото. Това е било грешка. От натриевия хлорит не се получава никакъв полезен
кислород. Хлор диоксидът обаче също е окислител. Той е по-слаб окислител от
кислорода и не може да окислява здрави телесни клетки, но притежава много по-голям
капацитет за окисляване от кислорода.
16. Витамин С като консервант при плодовите сокове блокира напълно действието на
MMS. Не използвайте купешки плодови сокове, ако не сте сигурни, че в тях не е
добавен витамин С. Някои чисти ябълкови сокове нямат добавен витамин С.
Естественият витамин С в плодовите сокове не представлява проблем.
17. Портокаловият сок блокира действието на MMS и не позволява образуване на
хлор диоксид.
18. Ябълковият сок, соковете от червена боровинка, грозде и ананас са подходяща
добавка към MMS и сместа е годна за пиене 3 минути след добавяне на соковете, ако те
не съдържат витамин С. Болшинството останали плодови сокове блокират действието
на MMS. Много малко производители не използват витамин С като консервант. Четете
опаковките много внимателно. Ако е добавен витамин С, не използвайте съответния
сок.
19. Трайността на MMS е от 2 до 4 години, ако контейнерът е от тъмно стъкло или
пластмаса и не е излаган на слънце. Контейнери от прозрачно стъкло или прозрачна
пластмаса са допустими за период от 1-2 дни. Ако контейнерът е изложен на пряка
слънчева светлина, MMS ще загуби свойствата си след около час, независимо от цвета
на стъклото или пластмасата.
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20. Концентрираният MMS е алкален и има рН = 13. Може да причини леко изгаряне,
ако не е измит от кожата до една минута. Измийте обилно с вода. Когато към капките
MMS е добавен оцет, разтворът има рН = 4.5. Когато е прибавен ябълков сок 3 минути
по-късно, рН на разтвора се изравнява с рН на ябълковия сок, която е приблизително
4.8. Другите плодови сокове споменати в тази книга, имат сходни характеристики.
Използвайте само сок, към който няма добавен витамин С.
21. MMS може да бъде използван за пречистване на вода. Използвайте 4 капки на
всеки галон вода (3.78 литра), когато сте в джунглата или в гората. Изчакайте 8 часа,
след като прибавите капките. Тогава водата е безопасна за пиене. Като алтернатива
използвайте 3 капки MMS, активирайте с 15 капки 10% разтвор на лимонена киселина,
изчакайте 3 минути и добавете разтвора в 1 галон (3.78 литра) вода. Тази процедура е
ценна, когато трябва да обезвредите вода за пиене в чужбина. Количество от един галон
вода с добавен активиран MMS е безопасно за пиене след 1 час.
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Глава 19
Хуманитарният проект
Аз ще работя съвместно с всеки хуманитарен проект по света, който се нуждае от
помощта ми за постигане на описаните по-долу цели. Ако имате необходимите
средства, моля свържете се с мен. Печалбата от тази книга ще бъде изразходвана за
разпространението й и всеки остатък ще бъде вложен в разпространението на MMS в
Африка. Известно количество хуманитарен труд вече е положен, но той не е
достатъчен. Той не е даже капка в морето. Много повече трябва да бъде направено за
промяната на Африка и оттам - на света.
Защо да променяме Африка? Факт е, че индустриализираните нации изразходват
милиарди хуманитарни долари в Африка всяка година. Несметни суми, защото никой
не знае колко пари биват изхарчвани, но това са колосални суми. Идете в който и да е
африкански град и ще видите многобройни неправителствени организации, които
изразходват пари за хуманитарни цели. Червеният кръст, Световната здравна
организация, Световна визия, Американската агенция за международна помощ,
Лекари без граница, Глобален фонд, Град на надеждата и дузини други се намират в
почти всеки африкански град.
Защо биват харчени всичките тези пари? Защо Африка е толкова изостанала от нас?
Африка е точно на Екватора. Там е предимно горещо и много благоприятно за развитие
на болести. Само маларията поразява 500 милиона души всяка година. Когато хората са
болни, те не могат да работят. Те не могат да засяват култури и да прибират реколтата
си. Те не могат да строят домове и да произвеждат каруци. С други думи, когато хората
са болни, нищо не може да се произвежда. Това не е, защото те са мързеливи или не
цивилизовани. Просто когато 500 милиона души се разболеят, толкова не могат да
работят и са необходими почти още толкова, да се грижат за тях. И така грижата за
болните отнема голяма част от ресурсите на тези страни.
Когато бях млад, винаги чувах, че Африка е толкова изостанала, защото не са
цивилизовани и винаги воюват, или защото са мързеливи. Както обаче заявих в
предишния абзац, фактът е, че просто не можеш да работиш, когато си болен. Африка
има проблеми, с които останалият свят никога не е трябвало да се справя. Като част от
човешката раса, ние трябва да им помогнем да се справят с тези проблеми. Ако не ги
съжалявате, няма нищо лошо. Ако не се чувствате отговорни за тях, отново няма нищо
лошо. Факт е обаче, че като част от човешката раса, ние не можем да си го позволим.
Болестта, която ще унищожи цялата човешка раса, може би инкубира там сега или
човекът, който ще спаси човечеството, може би се ражда там точно сега. Едно нещо е
сигурно: човечеството не може да си позволи да пренебрегне тези възможности. Ако
човешката раса трябва да оцелее на тази планета в обозримо бъдеще, не можем да
пренебрегнем нито един проблем.
Когато чуете някой да говори, че една страна или континент трябва да поеме
отговорност за собствената си ситуация, трябва да спрете и се размислите. Ние сме
хората на Планетата Земя. От нас зависи да поемем отговорност за своята ситуация и
това включва да помогнем на Африка да реши своите проблеми, ако очакваме да се
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чувстваме в безопасност. Удивително е, но ние можем да заличим по-голямата част от
бедността по света само като предоставим лечение срещу маларията. Това няма да
премахне всичката бедност, но голяма част от нея. След това, ако премахнем спина, ще
премахнем още много бедност. Тогава парите, които обикновено отиват в Африка,
могат да останат тук за построяване на космическа програма или по-добри пътища, или
за допълнително обучение на нашите бедни. В допълнение, ако лекуваме Африка,
човечеството ще направи една гигантска крачка към своето оцеляване. Ако не си
помагаме взаимно по този начин, в крайна сметка човешката раса ще престане да
съществува на тази планета. Откакто съществува тази планета, е имало повече от 50
катастрофи, които са могли да унищожат цялото човечество, ако го е имало по времето
на възникването им. Ние сме тук и сега, а една такава катастрофа е даже вече
закъсняла. Милиардите, които ще спестим от Африка, могат да отидат за подготовка за
следващата катастрофа. Ако не се подготвим, човешката раса е обречена на
унищожение. Следващата катастрофа ще се случи; в това няма съмнение. Въпросът е:
Кога ще се случи? Може лесно това да стане утре, а може и след 25,000 години. Във
всички случаи тя ще се случи и ако не сме подготвени, това ще бъде краят на
човечеството.
Има много основания за подпомагане на наистина нуждаещите се на този свят, но може
би най-голямото основание е ползата която ти, оказващият помощ, ще извлечеш от
това. Когато един индивид няма основание да помогне на другите, той се интересува
само от себе си, от своите цели и от непосредственото си семейство. Това не само
ограничава действията и интересите му, но и неговото мислене. Когато настъпят
трудните времена, мисленето му ще бъде все още ограничено. Той няма да притежава
по-широката перспектива, необходима за оцеляване. И това е само една малка част от
проблема. Когато човек започне да мисли за другите, това разширява кръгозора му.
Интересите му се разширяват и той се наслаждава на живота по различен начин. Той
разбира другите по-добре и това улеснява живота му. Този, който се интересува само от
своето семейство и от своите цели, познава само една малка част от света, а това е нещо
много малко. Когато се интересува от околните и от техните проблеми, мисленето му
се разширява изключително много. Светът, който съществува в ума му, се разширява.
Той разполага с повече данни, които може да включи в своето мислене и в решаването
на проблемите си. Животът му става по-добър и цялото човечество печели от
разширения му мироглед. Това е смисълът да помагаш на човечеството и всичко, което
правиш за околните, е помощ за човечеството. Твоят живот ще стане по-добър от
действията ти в тази насока.
Вече има малко съмнение, че MMS може да излекува повечето болести на Африка.
Веднъж излекувана от болестите си, Африка ще трябва да се заеме с работа, в това
число и в малките села. Разговарял съм с много вождове и местни водачи и те са
съгласни, че работната програма, която разработих и използвах през 1956 г. в Орандж
Каунти, Калифорния, в по-голямата си част е приложима в Африка. Внедряването й ще
струва скъпо, но в крайна сметка програмата ще се изплати, ще дава приходи и ще
изправи Африка на крака.
Моля, свържете се с мен, ако бихте искали да научите повече за тази програма.
Ако все още не вярвате в MMS, опитайте го сами. Купете малко стабилизиран кислород
продаван в хиляди магазини и следвайте инструкциите в тази книга. Ако ви е страх да
го пробвате лично, предложете го първо на кучето си. Това няма да му навреди и ще
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наберете повече кураж да го пробвате лично и да го предлагате. Само помнете, че
неговото тяло е по-малко от вашето, затова му дайте по-малка доза. Ако то тежи 1/10
колкото вас, дайте му 1/10 от своята доза. Независимо от това как ще опитате, моля ви,
направете го. Може да се окажете човекът, който ще направи необходимата промяна, а
и животът, който ще спасите, може да се окаже вашият собствен. Предлагам ви да
закупите поне един флакон от производителите, които ще откриете в Интернет.
Колкото до преодоляването на маларията в Африка, излекуването на първата страна ще
коства близо 6 милиона долара. Следващата страна ще струва малка част от тази сума,
но ще има все още различни разходи, включително такива, свързани с обучаването на
хората в използване на MMS. Много хора ще пожелаят да бъдат обучени. Ще е
необходимо те да бъдат организирани и осигурени, тъй като това ще е най-добрият и
най-евтин начин за осъществяване лечението на останалите хора в Африка.
Може да се появят и други хуманитарни организации, които ще се притекат на помощ,
но ние не можем да зависим от тях. До този момент те са отказали даже да допуснат, че
ние съществуваме и че MMS съществува. Писал съм многократно на фондацията на
Бил Гейтс и винаги съм получавал учтиви писма с отказ и тези отговори са били подобри от болшинството други. Обикновено даже не получавам учтиви писма с отказ.
Установил съм, че голям брой жители на Африка нямат средства, за да осигурят
собственото си здраве. На всичкото отгоре много от тях не вярват достатъчно на
лекарствата, които би трябвало да ги излекуват, за да изхарчат за тях малкото пари, с
които разполагат. Ето защо в началото нашето лечение трябва да бъде безплатно,
защото в противен случай просто няма да е възможно.
Веднъж избрали страна, която да ни приеме, ще трябва да закупим помещения, от
които да провеждаме дейността си. В околността ще бъдат организирани няколко
клиники, в които всеки ще може да дойде, за да получи доза от MMS. След това ще
бъдат закупени няколко превозни средства. Към всяко превозно средство ще бъде
прикрепен човек, обучен в прилагането на MMS. Ще бъдат наети по двама местни хора
за всяка кола. В началото те ще бъдат обучени от MMS екипа. Колите ще обикалят
селата, за да раздават MMS разтвора и за да обучат вожда на селото и други членове на
общността в прилагането на MMS.
В Африка местните хора работят за по 30-40 долара на месец. Те ще бъдат обучени, за
да прилагат бързо MMS и за да обучат на свой ред останалите селяни. След това
вероятно във всеки MMS център ще бъде създадена фабрика за производство на MMS.
Това ще спести много средства, тъй като основните разходи до този момент са били за
транспортиране на разтвора. Действителните разходи за производството на MMS са помалко от един цент на доза, но транспортът увеличава тази цена значително.
С обучението на повече хора, ще бъдат закупени повече транспортни средства за
доставка. Всяка кола ще има свой маршрут. Във всяка кола ще има обучени хора, които
ще продължават да следят за правилното използване на MMS от страна на селяните.
При подходящо финансиране, разширяването на броя на колите и на обучените хора ще
напредва бързо, тъй като отнема само 3 седмици едно лице да бъде обучено да прилага
MMS. Доставката на MMS до всички хора в една средна по размер африканска страна и
обучението на отговорни хора ще отнеме малко повече от година. Очаква се след
първите два месеца на работа с местните хора да можем да приемаме за обучение и
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кандидати от други държави. Така други страни ще могат да започнат свои програми за
осигуряване на MMS на своите хора.
Ще са необходими много пари, но те ще бъдат милиарди по-малко от това, което Бил
Гейтс има намерение да даде на изследователски организации – Африка няма никога да
види тези пари. Разбира се, много други организации и страни ще прочетат тази книга и
ще започнат свои собствени програми, поне се надявам, че ще го направят.
Човечеството определено се нуждае от повсеместно участие. Няма да се провалим ако
ти, читателят, проявиш интерес. Ела в Африка, организирай дискусионна група, която
да прецени как може да окаже помощ или направи малко MMS и излекувай старите и
болни хора, които живеят наблизо. Даже и само това ще промени нещо. Или направи
така, че много хора да прочетат тази книга. Изпрати ми писмо или и-мейл и ми кажи
как се справяш.
Има една повратна точка, която трябва да бъде достигната. Не зная колко хора трябва
да бъдат осведомени, но в крайна сметка ще достигнем до точката, от която няма
връщане назад. И когато достигнем тази точкa, никой няма да може да хлопне вратата
под носа ни. Това ще стане, когато достатъчно много хора са научили за MMS,
използвали са го и знаят, че той действа. Повярвайте ми, няколко души няма да
свършат работа. Необходими са милиони, които знаят как действа MMS. Моля ви,
присъединете се към нас. Или използвайте MMS, или просто приемете идеята, че
обществеността трябва да научи за това. Съдействайте на колкото може повече хора да
свалят безплатното копие на Чудотворният минерален разтвор на 21-ви век, Част 1 и
след това по възможност да закупят Част 2. И когато приложите успешно MMS, за да
помогнете някому или на себе си, разпространете информацията нашироко. Може би
имаме само няколко месеца. Вие вероятно имате по-малко от 12 месеца, за да
направите това достояние на хората. Елиминирането и предотвратяването на
страданието и мизерията и излишната смърт на милиони зависи от вас. (Съжалявам за
драматизма, но това е факт). Нека приятелите ви свалят безплатната книга от адрес
<www.miraclemineral.org>, или още по-добре да закупят печатното копие за 21.95
долара чрез същия сайт. И още нещо: Голям брой организации и хора очакваха да
настъпят големи промени през юли 2007 г. Те очакваха нашето правителство да се
промени и свободата да се завърне. Те очакваха помощ от небето. Някои очакваха
помощ от Бога и други очакваха помощ от по-висши същества, които бяха на път към
нас. Редица хора ми телефонираха и няколко и-мейла ми казаха да не се тревожа; аз
щях скоро да мога да публикувам книгата си и всичко щеше да бъде наред. Една група
заяви, че по това време е изстрелян в орбита космически кораб.
Аз съм на 76 години. Получавал съм многократно посланието от предишния абзац през
последните 68 години. Нека предам на теб, читателю, едно послание. Аз съм носил това
послание със себе си повече години, отколкото повечето от вас биха повярвали. И то е:
Човечеството ще трябва да спаси само себе си. Не се очаква чудотворна помощ свише.
Никакви прекрасни създания от светлина или други велики същества няма да
пристигнат и ни спасят. Ако ще бъдем спасени, ще трябва да го направим сами. Бог
няма да ни спаси. Помнете древните думи: „Бог помага на тези, които си помагат
сами.”
Погледнете истината в очите. През 20-тия век бяха убити повече хора от всички векове
преди това. Бог не спаси тези стотици милиони хора, които бяха разстреляни, изгорени
или взривени на парчета. Просто ще трябва да се спасим сами. Правете каквото
пожелаете, но обещайте ми, че всеки път, когато се молите, вие или ще дадете тази
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книга някому, или още по-добре, ще му я продадете, защото ако хората я закупят, те ще
я прочетат и вие наистина ще направите нещо в помощ на човечеството.
Искам да спомена още нещо: Моля ви научете се да произвеждате MMS и съхранете
някъде малко натриев хлорит на прах, поне достатъчно за семейството си. Той няма да
бъде винаги на разположение. В момента малко си дават сметка за това, но когато
повечето хора в САЩ ще могат или да го произвеждат, или да си го набавят, поголямата част от властта на Федералната агенция за лекарствата ще бъде сломена. Тази
агенция извлича по-голямата част от своята власт от възможностите си да забранява
неща, които биха намалили приходите на крупните фармацевтични компании. Когато
обаче хората разполагат с MMS, повечето лекарства няма да бъдат необходими. Това
може да отнеме известно време, но то може да се случи и ще се случи. Вижте глава 24,
ако имате съмнения за това.
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Глава 20
Необходими изследвания
Разбира се, че са необходими изследвания – изследвания за милиарди долари. Това е
най-ефективното лекарство открито до момента. Трябва да открием максималната доза
за всяко съществуващо заболяване. Трябва да научим кога да го прилагаме венозно и
кога - през устата. Трябва да научим кога то ще излекува рака и кога - не. Трябва да
установим дали има бактериално или вирусно заболяване, срещу което MMS не е
ефективен, и защо. До този момент знаем само, че той лекува много неща. Това знание
е само много малка част от това, което трябва да знаем.
Всеки заинтересован в провеждането на изследвания, трябва да се свърже с мен. Няма
съмнение, че много медицински работници ще знаят повече за MMS, след като им
обясня това, което аз зная. Учените и хората занимаващи се с алтернативна медицина
трябва да започнат да работят с MMS, тъй като много животи могат да бъдат спасени и
много страдание облекчено. Категорично желая да разкажа каквото зная всекиму,
който провежда изследвания. Лекарствените компании разполагат с много технологии,
които могат да бъдат използвани за изследване на MMS. Един важен изследователски
фокус би бил разработването на носители, които да разнасят хлор диоксида дълбоко в
тялото, преди той да бъде освободен, евентуално позволявайки му по този начин да
свърши по-добра работа.
Зная, че има хора, които провеждат изследвания в момента. Надявам се те да
продължават да правят това и може би да помогнат при информирането на
обществеността. Ако сте прочели глава 14, знаете, че се провеждат известни
изследвания. Може би към момента на публикуването на книгата, тази фаза от
изследванията ще бъде завършена.
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Глава 21
Основните подробности за MMS
Разтворът не се превръща в Чудотворен минерален разтвор, докато не прибавите пет
капки от една от хранителните киселини към всяка капка MMS от флакона.
Хранителните киселини включват лимонов сок, 10% разтвор на лимонена киселина и в
краен случай - оцет. Изчаквате три минути (няма страшно, ако изчакате и до 10
минути), след което добавяте 120 грама вода или плодов сок и изпивате по възможност
веднага. След добавянето на плодовия сок е възможно да изчакате до 1 час, преди да
изпиете сместа.
Лимонов сок: Лимоновият сок може да бъде използван за активиране на MMS. В общия
случай използвайте 5 капки за всяка капка MMS.
Лимонена киселина: В момента вярвам, че лимонената киселина е най-ефективната
хранителна киселина за активиране на MMS, но се нуждаем от повече данни. Смесете
лимонена киселина 1 към 10 с вода, за да получите 10% разтвор на лимонена киселина.
Един от начините да направите това е да поставите една изравнена супена лъжица
лимонтузу в чаша и да добавите 9 лъжици вода. Използвайте този 10%-тов разтвор на
лимонена киселина, както бихте използвали лимоновия сок – 5 капки за всяка капка
MMS.
Оцет: Всеки вид оцет би свършил работа, стига да е поне 5% оцетна киселина. Отново,
използвайте пет капки за всяка капка MMS. За предпочитане обаче са другите
хранителни киселини – лимоновият сок или лимонената киселина.
Плодов сок: Използвайте ябълков сок, гроздов сок, сок от ананас или от червена
боровинка. Сокът не трябва да съдържа добавен витамин С, който ще попречи на
активирането на MMS. Болшинството плодови сокове са допустими, както и мляко,
стига да не съдържат витамин С или аскорбинова киселина.
Портокалов сок: Не използвайте портокалов сок. Той пречи на активирането на MMS.
Какво количество да използваме
(Моля, прочетете внимателно глава 11)
Профилактика:
Използвайте 6 капки MMS с една от споменатите по-горе хранителни киселини.
Младите хора могат да приемат тази доза два пъти седмично, но по-възрастните (над
60) би трябвало да приемат 6 капки всеки ден.
Болшинството заболявания, особено тези на черния дроб и други проблеми:
Започнете с 2 капки или по-малко, ако сте много болни. Вземете първата доза,
изчакайте 1 час, след което вземете втора доза. Ако не забележите гадене, вземете 3
капки четири часа по-късно. Продължавайте с по една доза всеки следващ час,

155

увеличавайки капките всеки път с по една и продължавайте колкото можете, стига да
не получите гадене или диария.
В много случаи повръщането и диарията са част от лечебния процес. Ако тялото ви се
нуждае от такава реакция, тя ще последва. Във всички случаи обаче тя е краткотрайна.
Вашето тяло знае какво му е необходимо. Не си разрешавайте обаче да имате гадене
или диария продължително време. Ако това се случи, винаги намалявайте броя на
капките. Продължителното гадене или диария пречат на оздравителния процес.
Малария и други паразитни заболявания:
Използвайте 15 капки за начална доза. Изчакайте 1-2 часа и приемете друга доза от 15
капки. (Помнете винаги да използвате лимонена киселина, да изчакате, след това да
добавите плодов сок и да изпиете). Повторете на следващия ден. Продължете три дни.
Направете тест за паразити. Ако има още паразити, продължавайте до 3 месеца. Всички
паразити ще бъдат унищожени много преди да се изминали 3 месеца. В повечето
случаи всички паразити, включително глисти, ще бъдат унищожени за 3 дни.
Обикновено маларията бива преодоляна в рамките на 4 часа.
Ухапвания от змии:
Вземете дози от минимум 15 капки на всеки ½ час в продължение на 2 часа, след това
на всеки час в продължение на 2 часа и след това на всеки 2 часа. Продължете на
периоди от по 4 часа, докато сте извън опасност. Както обикновено използвайте
лимонена киселина, изчакайте и добавете плодов сок. В никакъв случай не трябва да
разрязвате ухапаното място. Непременно идете при лекар, но не му позволявайте да
среже ухапаното място. Използвайте турникет, но го отпускайте често, за да позволите
на кръвта да циркулира. Може да използвате средство за изсмукване на ухапаното
място, но разрязването му помага за разпространението на отровата.
Първа, втора и трета степен изгаряния:
Не използвайте оцет или други хранителни киселини. Напръскайте концентрирания
разтвор MMS върху изгореното място направо от флакона. Внимателно покрийте
цялото изгорено място. Не чакайте повече от 5 минути, преди да измиете намазаното с
MMS място с вода. MMS е много ефикасен за спиране на болката, както и при слънчеви
изгаряния, но внимавайте за моето ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и не оставяйте MMS върху
изгореното място повече от 5 минути. Той трябва да бъде измит с вода. В краен случай
може да бъде измит с почти всяка годна за пиене течност. (MMS неутрализира
киселината, образувана при изгарянето, но ако е оставена върху изгореното място
повече от 5 минути, ще причини допълнително друг вид изгаряне).
Хранително отравяне:
Вземете 12 капки за първата доза, след това 6 капки на всеки половин час. Използвайте
лимонена киселина, изчакайте и използвайте около ¼ чаша плодов сок или вода. Ако
повърнете, пийте вода и намалете броя на капките.
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Деца:
За по-големи деца, използвайте по 3 капки за всеки 11 килограма телесно тегло.
Започнете с по-малка от тази доза при бебета, например 1 капка, след това увеличете до
3 капки в продължение на няколко часа, ако е необходимо. Следвайте същата
процедура при всички деца освен при болните от малария и други паразитни болести. В
такива случаи използвайте пълното количество за начало, което е 3 капки за всеки 11
килограма телесно тегло или до 3 капки за бебе.
Животни (използвайте за всяко болно животно):
За по-малките животни използвайте 3 капки за 11 кг телесно тегло. За коне и по-големи
животни използвайте 1 капка на всеки 11 кг телесно тегло. Използвайте подходящо
количество лимонена киселина, изчакайте и добавете вода вместо сок. Повечето
животни ще изпият този разтвор, но може да се наложи и да им го дадете
принудително. За целта може да ви свърши работа една тулумбичка, закупена от
първата аптека. Ако имате съмнение какво количество може да понесе животното,
започнете с по-малки дози.
Съдържание на Чудотворния минерален разтвор
Един флакон MMS сдържа 28% натриев хлорит на прах и дестилирана вода.
Представлява бистър, леко жълтеникав разтвор. Малките количества изглеждат
напълно прозрачни и безцветни. Натриевият хлорит на прах съдържа само 80% натриев
хлорит. Останалото е предимно готварска сол. По-малко от 1% са други нетоксични
натриеви съединения. Количеството натрий във всяка доза не е достатъчно, за да бъде
считано за вредно за която и да е диета. Тъй като натриевият хлорит на прах съдържа
винаги само 80% чист натриев хлорит, действителното количество на чист натриев
хлорит в MMS разтвора е 22.4%. В една доза от 6 капки MMS има 54 милиграма
натриев хлорит и около 10 милиграма готварска сол – незначително дневно количество.
Когато добавим 60 капки лимонена киселина или оцет към 12 капки MMS, се получават
приблизително 1 до 2 милиграма хлор диоксид. Когато това бъде разтворено в ½ чаша
сок, в разтвора се получава по-малко от 1 част на милион хлор диоксид. (Все още има 1
до 2 милиграма, които влизат в тялото, но 1 част на милион е под границата, установена
за храните от Федералната агенция за лекарствата.)
Натриев хлорит
Формулата за натриевия хлорит е NaClO2. Na = Натрий, Cl= Хлор и О2 = Кислород. О2
във всички случаи тук само означава, че съществуват два атома кислород. Това не е
обозначение на електрически заряд. Действителният електрически заряд на кислорода е
-2, което поставя кислорода в неутрално състояние. Този кислород има същия заряд
като кислорода във въглеродния двуокис, ето защо не може да служи за окисляване.
Виж края на глава 18 за информация откъде може да закупите натриев хлорит.
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Хлор диоксид
Хлор диоксидът е най-мощният убиец на патогени известен на човека. Хлор диоксидът
е използван в много промишлени процеси. Бил е използван за стерилизиране на
хранителни продукти, като червено месо и пилешко месо, повече от 50 години.
Използван е в болници и клиники за стерилизация.
Формулата за хлор диоксида е ClO2. Може да забележите, че Na (натрият) отсъства от
натриевия хлорит (NaClO2), за да се получи хлор диоксид. О2 представляват два
кислородни йона с електрически заряд от по два електрона всеки. Това се счита -2
заряд, тъй като зарядът при електроните е отрицателен. Кислородните йони с -2 заряд
не могат да окислят нищо и съответно не могат да бъдат използвани от тялото като
окислител. Cl обозначава хлора, който в този случай е хлорен йон с положителен заряд
– до момента, в който той окисли и разруши нещо, след което и той получава
отрицателен заряд и става хлорид – същият хлорид, който присъства в готварската сол.
Тогава той не може да участва повече в други химически реакции.
Кислород
Формулата за кислорода е О2 и означава, че една кислородна молекула се състои от два
кислородни атома, свързани един с друг. Кислородът постъпва в тялото във вид на
елемент с цел окисляване. Когато окислява различни неща в организма, той отделя
енергия и топлина. По време на окислителния процес атомите на кислорода имат -2
заряд. Тогава те са кислородни йони, достигнали неутрално състояние. Те не могат да
бъдат използвани от тялото в неутралното си състояние. В това си състояние те
образуват въглероден двуокис и се отделят от тялото с едно издишване. След това те се
презареждат от зелените дървета и други растения. Кислородните йони в хлор диоксида
имат -2 електронен заряд, като кислородните йони във въглеродния двуокис и
съответно са неутрални. Организмът не може да ги използва. Те или образуват
въглероден двуокис, или стават част от водата в тялото.
Окисляване
Едно време химиците са мислели, че кислородът е единственото нещо, което окислява
металите, останалите химикали и предмети. Когато учените достигат до позадълбочено разбиране на химическите процеси, те скоро откриват, че всеки химичен
елемент, йон или молекула, които предизвикват обмен на електрони, предизвикват
същата окислителна реакция като кислорода. Кислородът приема електрони от други
елементи или молекули и в същото време причинява освобождаване на енергия под
формата на топлина – това е окисляване. Добре, но други елементи правят същото –
молекули и йони приемат електрони или предизвикват обмен на електрони и
освобождават енергия. Кислородът може да приеме два електрона. Когато направи
това, той става неутрален и не може да приема повече електрони.
Молекулата на хлор диоксида обаче може да приеме 5 електрона. По този начин тя
също окислява, но с много по-голяма интензивност. Когато е неутрализиран от един -2
заряд, кислородът обикновено напуска тялото като въглероден двуокис. Това означава,
че въглеродният двуокис има два йона кислород, но те са неутрализирани. След това
двата кислородни йона биват електрически презареждани и върнати към състоянието
им на елемент от зелените растения и слънцето, правейки ги отново пригодни за
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окисляване в тялото. Хлорът е също окислител, но той окислява чрез хлориране. Това
ще рече, че той не само обменя електрони, но се комбинира с това, което окислява, и
така образува много нови съединения, някои от които са канцерогенни.
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Глава 22
Сърдечни пристъпи и
Федералната агенция за лекарствата (ФАЛ)
Прочетете тази глава и научете, че сърдечните пристъпи не са свързани с холестерола и
запушени артерии и че може да ги избегнете. Почти се бях отказал от написването на
тази глава, защото тази книга е относно MMS, но след това реших, че това е важна
информация, която трябва да знае всеки, който се интересува от здравето. Тази глава
също така дава малко повече информация за ФАЛ. Нека първо направя няколко
изявления, които са неоспорими факти, доказуеми пред съда и които могат лесно да
бъдат потвърдени от 100 различни източника, в това число и oт източници в Интернет.
Фактите, които ще представя, са абсолютно неоспорими и въпреки това повечето хора
ги пренебрегват.
Първото, което трябва да знаете, е, че болшинството експерти на ФАЛ фигурират също
така в платежните ведомости на фармацевтичните компании. Може да си помислите, че
това противоречи на официалната политика, но това не е така. Изглежда, че те имат
правото да действат под прикритие, точно както всеки друг даже и когато това
представлява конфликт на интереси. Ако искате да научите фактите по този въпрос,
прочетете книгата „Смъртоносна медицина” от Томас Мур или просто проверете в
документацията на ФАЛ.
На второ място, през 1992 г. ФАЛ започна публична кампания за отнемане правото на
американския народ да купува витамини без посещение при лекар и без рецепта. Те
изхарчиха милиони на данъкоплатците в името на тази кауза, но тя не успя. Нещо полошо – тя ги удари в гръб. Не само хиляди, но милиони американци се надигнаха
против тази атака срещу нашите свободи и писаха на своите представители в Конгреса.
През август 1994 г. ФАЛ се опита да прокара законодателство, ограничаващо
употребата на витамини, но очевидно това се оказа невъзможно. Единодушно бе
гласуван законопроект от двете камари на Конгреса и утвърден като закон от
президента. Видяхте ли това? Единодушно. Ето какво може да направи американският
народ, ако наистина пожелае. (Всичко това е официално документирано).
Законът бе наречен Закон за диетични здравни добавки и просвета от 1994 г. Той е
опит за гарантиране свободния достъп на американските граждани до витамини и други
важни хранителни добавки и до образователна информация относно тях. Причината за
включването на образователна информация бе продължителната кампания на
фармацевтичните компании да попречат на публикуването на данни за ползата от
витамините. Виждате ли? Те даже са пречели на публикуването на книги, които да ни
информират за витамините. Те изхарчиха не само милиони, а милиарди за това. Сега
имаме закон, който да ни защитава. Конституцията трябваше да е достатъчна, но сега
имаме също и този закон. И все пак това не бе достатъчно. Фармацевтичните компании
се обединиха и направиха картел на международно равнище. Те започнаха световна
кампания за забрана на разпространението на всички данни, свързани със
здравословното значение на витамините, минералите и другите естествени вещества. Те
действаха чрез Комисията по хранителните стандарти на ООН. Те мислеха, че могат да
принудят индустриалните държави и света да приемат витамините като допустими
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само по лекарско предписание. Под прикритието на инициатива за защита на
потребителите, тази идея трябваше да бъде препоръчана на Общото събрание на ООН.
Бяха предложени търговски санкции срещу всяка страна, която откаже да приеме
витамините като лекарство по лекарско предписание.
Това бе в 1997 г. Основният играч в този фармацевтичен витаминен картел бе
германското правителство. Германия изнася повече фармацевтични продукти от всяка
друга страна. Те можеха да успеят, ако не беше един лекар, д-р Матиас Рат. На 22 юни
1997 г. той направи изказване пред една аудитория в Чемниц, Германия. В това свое
изказване той разобличи картела и неговите намерения и го свърза с фармацевтичните
компании, които спечелиха от Втората световна война и от Холокоста. В резултат на
това изказване, както и на няколко други изказвания и стотици протестни писма, идеята
стана толкова полемична до момента на представянето й пред Общото събрание на
ООН, че картелът претърпя провал.
За още по-голямо учудване на 20 май 1999 г. тези мултинационални фармацевтични
компании признаха за формирането на „витаминен картел” с цел определяне цените на
естествените витамини и минерали. Те измамиха стотици милиони хора с повече от 100
милиарда долара. Бяха глобени с около 1 милиард долара. Федералният съд на САЩ
обяви, че те са най-големият нелегален картел открит някога. Тази малка глоба на фона
на огромните суми, които измъкнаха от хората по света, бе без значение. Започвате ли
да виждате? Фармацевтичните компании нямат съвест. Те ще направят всичко, за да
избегнат загуба на пари или за да направят повече пари. Тях не ги е грижа смъртта на
колко души ще причинят. През последните 50 години фармацевтичните компании чрез
ФАЛ са преследвали успешно дузини открити лекарства срещу рак, сърдечни болести и
много други заболявания. Зная, че вероятно мислите това за лудост, но вероятно бихте
помислили същото за изложената по-горе информация, ако не бе официално
документирана. Няма нищо от това, което съм заявил по-горе, което може да бъде
оспорвано. Всичко е официална информация. Всичко се случи точно така и може да
бъде установено от всеки гимназиален ученик и доказано като факт. Малко по-трудно
за доказване е преследването на откритията за лечение на рак и други заболявания, но и
това е възможно. ФАЛ се е осланяла на невероятния характер на своите действия и на
безразличието на широката публика, за да може да поддържа своя фарс.
Още нещо интересно: Аминокиселината триптофан се продаваше в магазините за
здравословни храни на САЩ като приспивателно. Тя наистина действаше и хиляди
хора я купуваха вместо няколко фармацевтични приспивателни хапчета. Триптофанът
струваше на лекарствените компании милиони долари в лекарства, които те повече не
можеха да продават. Тогава триптофанът бе посочен като причинител на смъртта на
единствен човек в САЩ и на няколко в Япония. ФАЛ реагира мигновено като го свали
от рафтовете на всички магазини за хранителни добавки в САЩ. Тази аминокиселина
се произвежда в Япония и бе установено, че по някакъв начин в производствения
процес се бяха промъкнали нечистотии. Макар че проблемът бе разрешен и бяха
въведени правила за приемлива степен на замърсители в японския завод производител,
този продукт повече не бе допуснат до американския пазар.
По-късно бе установено, че агенти на американската ФАЛ са посетили завода за
триптофан в Япония малко преди транспортирането на готовите пратки със заразен
триптофан. И сега лекарствените компании, които продават сънотворни хапчета,
печелят милиони долари от продажбата на заместителите на триптофана. Ясно ли ви е?
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Един човек умира поради нечисти примеси в триптофана и Америка не може повече да
получи триптофан, но стотици хиляди умират от лекарства, които са напълно
приемливи. Дали аз съм единственият, който вижда в това нещо нередно?
Сега може да бъде демонстрирано, че всеки човек в Америка е по някакъв начин лично
засегнат от страдание или смърт, причинени от предателствата на ФАЛ спрямо
американския народ. Но още по лошо е това, че всеки човек по света е в някаква степен
засегнат от преследването на информация, свързана с потенциалните средства за
лечение на много различни заболявания. Безразличието е резултат предимно от
осъзнаването, че отделният човек не може да направи нещо за промяна на статуквото.
Но тази ситуация може да бъде променена, ако всеки просто информира роднините си,
приятели и съседи относно тази книга.
Може би си мислите, че законът от 1994 г., който споменах по-горе, ни защитава. Това
не е вярно. В момента в който бе извън обсега на общественото внимание, ФАЛ
започна да действа отново, за да накара Конгреса да прокара закон, според който
всички хранителни добавки трябва да бъдат одобрени от ФАЛ, преди да могат да бъдат
продавани в САЩ. Сега ФАЛ е заявила публично, че има намерение да закрие 50% от
фирмите за хранителни добавки в САЩ с помощта на този нов закон. Всяка година има
970,000 случаи на смърт причинени от лекарства и нито един случай, свързан с
употребата на хранителна добавка, а ФАЛ ще ограничи правото ни да получаваме
такива добавки, освен ако те не ги утвърдят. Те не се шегуват. Те са заявили с чувство
за мъст това свое намерение да наложат този нов закон. Конгресът отново предава
интересите на американския народ. След приемането на този нов закон, законът от 1994
г. ще бъде безполезен. Конгресът е бил информиран от вредата, която новият закон ще
нанесе. Има само една причина обясняваща защо те ще се съгласят на този нов закон в
двете камари на Конгреса: били са купени. Този закон е в дневния ред на двете камари
на Конгреса и е на път да бъде утвърден през 2010 г. До момента всички конгресмени и
сенатори са за него.
Относно потъпкването на средства за лечение от страна на ФАЛ, ще опиша два от поважните инцидента и след това ще ви кажа къде да проверите думите ми за
достоверност. Имайте предвид обаче, че аз докосвам само върха на айсберга. Има
много други случаи, за които не ми достигат място и време. Може също да разберете
защо напуснах страната, за да публикувам тази книга. Сега ще ми кажете: „Но
конституцията на САЩ ви позволява да публикувате всичко.” Е, ФАЛ не се интересува
от това. Те арестуват автори и откриватели, такива като мен, и ги обвиняват в
абсолютно всичко. Тях просто не ги е грижа. Те могат да държат един автор в затвора
продължително време по скалъпени обвинения. Съдиите в тази част на закона са съдии
на ФАЛ. Те просто заявяват на автора, че ако изтегли книгата си или заяви, че
лечебното му средство не действа, те ще свалят обвиненията. Когато авторът е
изхарчил всичките си пари за адвокати, той обикновено се предава. Били са изгубени
дузини лечебни средства, защото откривателят или авторът им е бил прекалено
изтощен да се бори повече, прекарал е години в затвора или е починал от сърдечен
удар.
Всъщност нещата стоят много по-зле. Те конфискуват имущество и разрушават бизнеса
на хората. Те често конфискуват цялата собственост на даден бизнес, включително
коли и банкови сметки. Много често правят това без прокурорска заповед. Те
разрушават живота на човека. По време на съдебния процес имат собствени съдии,
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които не разрешават никаква смислена защита. Един герой, който е посветил живота си
на спасяването на хора и в търсенето на лек за някаква болест, може да се озове в
затвора с години. Тези случаи са най-тежките престъпления срещу човечеството. Те
разрушават бизнеса и живота на човека, за да унищожат едно средство за лечение. Те
правят това в името на обществената безопасност и никой не може да ги спре.
Питате се защо го правят? Правят го заради милиардите долари, които
фармацевтичните компании ще натрупат, ако дадено средство за лечение не види бял
свят. Това често плаши хората, които се страхуват да не загубят работата си. Ако бъде
открит лек за рака, ще бъдат загубени хиляди работни места. Това са работни места
свързани с радиационното лечение, производството на лекарства за химиотерапия. Ще
трябва да бъдат закрити болници. Ще бъдат спасени обаче милиони човешки живота и
прекратено неизказано страдание. Какво бихте предпочели – да запазите работни места
или да спрете страданието и да преквалифицирате тези, които ще загубят работата си?
Аз нямам достатъчно средства, за да публикувам тази книга толкова нашироко, колкото
е необходимо и затова разчитам на хората в Северна Америка, в Мексико и в Южна
Америка да разпространят тази информация. Ако всеки изпрати тази книга до поне
двама души, или се погрижи поне двама души да свалят безплатното копие Част 1 от
<www.miraclemineral.org>, американците ще имат средство за лечение, което ще
елиминира между 50% и 80% от лекарствата, консумирани от човечеството в момента.
В по-далечна перспектива ще бъдат спасени милиони животи и количеството
страдание, което ще бъде прекратено, е несметно. Ако сте прочели тази книга, вие
знаете, че това е вярно, а ако не знаете, че това е вярно, опитайте сами MMS. Той
лекува рака, когато е използван правилно или заедно с други известни средства, като
индианската билкова смес. Както вече казах, всичката печалба от тази книга ще бъде
използвана от мен за разпространението й по света и за лекуването на хората на
Африка.
Трябва да внимавам какво казвам или ще ме преследват за нещо такова. Затова нека
кажа, че засега това е намерението ми и аз ще направя всичко възможно, за да го
осъществя. Не мога обаче да гарантирам, че всичката печалба ще бъде изразходвана
така, както се надявам в момента. Определено ще направя всичко възможно средствата
да бъдат използвани по предназначение. Разбира се, ще използвам част от тях за
препитание. Милиарди и милиарди долари са били изразходвани в търсене на лечение
на рака, на основата на признатата в момента теория за рака.
В продължение на повече от 100 години съществуват две основни теории за рака.
Втората от двете теории обаче е била преследвана. Човешки съдби са били разбити,
хора са били вкарвани в затвора и книги са били изгаряни. Всяко възможно гнусно
нещо е било извършено, за да бъде попречено на втората теория за рака да добие
научна известност и да достигне до хората. Интересно за отбелязване е, че всички
демонстрирани случаи на излекуване от рак са основани на втората теория или на
подобни на нея. Изследователите са документирали повече от 1,000 случая на пълно
излекуване на рак при всяко от над две дузини такива лечебни средства. Има
съобщения за излекуване на повече от 10,000 болни от рак, а няколко и за излекуване
на повече от 100,000 болни.
Нека ви разкажа с няколко прости изречения разликата между двете теории за рака.
Настоящата теория гласи, че здрави клетки в организма по някакви неизвестни причини
мутират в канцерогенни клетки. Общата идея е, че неизвестната причина е резултат от
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стареене, лоша диета, наследственост и лошо състояние на тялото, което мутира в рак
или нещо в този смисъл. На основа тази теория, милиарди долари са били изразходвани
за изследвания и милиони мъже, жени и деца са страдали и умирали през повече от 100
години, без да е отбелязан някакъв съществен напредък в лечението на рака. Това са
100 години без отговор и съществен напредък. Разбира се, има много учени, които биха
искали да спорят с такава оценка. Те може да отбележат големия прогрес в химикалите
за химиотерапия, но броят на умиращите от рак се увеличава непрекъснато. Няма
никакви данни за това, че химиотерапията увеличава шансовете за оцеляване.
Това изглежда ли ви като една мрачна картина? Едно и също лечение е било използвано
100 години. Не е настъпила никаква действителна промяна повече от 100 години и те
все още използват и изследват това лечение, макар процентът на умрелите раково
болни днес да е по-висок от всякога.
Втората теория, или неприетата теория е, че ракът се причинява от един много
необикновен вирус, който се променя от вирус в бактерия и отново във вирус. Има
много технически термини, които пропускам, но това е основната идея. Тази втора
теория е основана на така наречения плеоморфизъм. Изследванията в тази област не са
разрешени. Може да кажете: „Мислех, че Америка е свободна страна.” Да, така е, но не
за тези, които искат да провеждат изследвания, основани на точно тази теория за рака.
За такива изследвания няма пари и тези, които желаят да получат такива средства,
удрят в стена. Никой не им сътрудничи. Техните колеги не желаят да разговарят повече
с тях.
ФАЛ, Федералната търговска комисия (ФТК) и Американската медицинска асоциация
(АМА) поставят всички възможни препятствия по пътя им. Нека повторя още веднъж:
всички преследвани средства за лечение, които са се оказали успешни, са били
основани на тази много необикновена теория за вирусите или на подобни на нея.
Моля ви, моля ви, моля ви, не ми вярвайте. Влезте в Интернет, разровете по-надълбоко
и ще откриете фактите. Фактите са там и когато разполагате с фактите, ще видите, че
това което казвам, е вярно. Милиони хора трябва да узнаят фактите. Не е необходимо
те да разберат всички подробности – просто трябва да са наясно какво се случва. И
така, нека да ви препоръчам една книга за начало. Тя се нарича „Лечението на рак,
което успя” от Бари Линс и Джон Крейн. Те посочват източници и ви казват къде да
намерите действителните документи.
В тази книга, която четете в момента, ние говорим за MMS. Досега много хора са
заявили, че след приемане на MMS раковото им заболяване е изчезнало. MMS убива
вируси и бактерии. От 100 години е установено, че хлор диоксидът убива вируси и
бактерии. Не сме доказали, че MMS ще атакува мутирали канцерогенни клетки. Това,
което се е случило обаче е, че рак на кожата, в това число меланоми, изсъхват и падат
като кори върху зараснали рани. Не изглежда, като че ли ракът е бил атакуван. Поскоро изглежда, като че ли ракът просто е спрял да се развива и организмът е оздравил
болното място. Точно това би се случило при унищожаването на един вирус. Но ние не
можем да кажем със сигурност, че това е, което се случва – все още.
Ето още едно нещо, което ФАЛ наистина не желае да узнаете: Сърдечните удари нямат
нищо общо с равнището на холестерола в кръвта ви. Американската медицинска
асоциация и други изследователски групи в медицината не са провели и едно
изследване, което да докаже, че хора с високо равнище на холестерол получават повече
сърдечни удари от тези с ниско равнище. Те са доказали обаче, че могат да продадат
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лекарства за намаляване на холестерола за милиарди долари. Д-р Матиас Рат е показал
Чудото, че в основата на сърдечните удари е недостигът на витамини и предимно
витамин С. Прочетете книгите му. Повярвайте ми – той го е доказал. Витамините
предпазват от сърдечни удари, а не лекарствата за намаляване на холестерола.
Д-р Матиас Рат посочва, че съществуват няколко хиляди мили вени във вашето тяло. Те
не се запушват и не причиняват проблеми. Ако холестеролът в кръвта причиняваше
проблеми, той би причинявал проблеми по цялото тяло. Само 25-те сантиметра вени в
областта на сърцето биват засегнати от холестерола. Защо се случва така? Това е,
защото тези вени в областта на сърцето се свиват с всяко свиване на сърдечния мускул
и то 70 – 80 пъти в минута, милиони пъти в годината. Те престават да функционират не
защото се запушват, но защото стените им не издържат на толкова много свивания и се
напукват. Витамин С е този, който прави стените на кръвоносните съдове здрави.
Скорбутът е резултат от недостиг на витамин С и сърдечните удари са част от същия
проблем. Отлагането на холестерол върху стените на точно тези вени служи за
увеличаване на здравината им и ги предпазва от напълно слепване. Тези отлагания не
причиняват запушване на вените. Когато една вена се сцепи, тя остава с прилепнали
стени, не може да се отвори и това причинява сърдечен удар. Витамин С предпазва от
сърдечни удари. Прочетете книгите на д-р Рат и със сигурност си набавете малко
витамин С.
Фармацевтичните компании категорично не желаят вие да прочетете неговите книги,
защото няма да купувате техните лекарства за намаляване на холестерола.
Холестеролът е реакция на тялото спрямо недостига на витамин С. Организмът се
стреми да заздрави стените на кръвоносните съдове и да им попречи да се нацепят като
наслагва по стените им холестерол. Ето защо, за да укрепи стените на кръвоносните
съдове около сърцето си, човек трябва да приема дневно около 8 грама (8,000
милиграма) витамин С в продължение на един-два месеца. Кит Каин - лекар хомеопат,
който поддържа уеб сайта www.kitcain.com, ме помоли да ви напомня, че големи дози
от витамин С няма да ви свършат работа, ако не ги комбинирате с биофлавоноиди като
ацерола, шипка, рутин, хесперидин и други. Трябва да спомена, че д-р Рат работи с д-р
Лайнус Полинг в продължение на много години. Д-р Лайнус Полинг е съгласен с
откритията на д-р Рат и те работиха съвместно, за да установят и разберат ролята на
витамините в организма. Д-р Лайнус Полинг е единственият човек в историята,
получил две самостоятелни нобелови награди по медицина*). Неговото съгласие и
помощ по отношение на тези открития добавя голяма доза достоверност към
съответните твърдения.
(*) Бел.прев.: Нобеловите награди на д-р Полинг са по химия и за мир.
Модерната медицина настоява за лечението на симптоми и отказва да открива причини,
защото ако причините за даден проблем бъдат открити, ще бъде открито и лечението.
Ако излекуват едно заболяване, няма да могат да продават лекарства за лечението му.
Покъртително е, но всичко опира до пари.
Нека поговорим за д-р Уилям Фредерик Кох. Д-р Кох разработва лекарство от билки,
което нарича глиоксилид. Той излекува първия си пациент болен от рак през 1917
година и хиляди след него, ако броите излекуваните от него и от други лекари,
прилагали същото лекарство. Какво мислите, че е било стандартното лечение на рака
по негово време? Най-често използваното лечение по онова време е било използвано и
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много години преди това. Ловя бас, че няма да познаете кое е било то. Е, колкото и
удивително да изглежда, става дума за рентгенови лъчи и радиационно облъчване същото лечение, използвано и днес. Сто години и те все още използват същото лечение
и отгатнете какво се случва – все повече хора умират от рак. Някой да вижда нещо
нередно в тази ситуация? Не мислите ли, че в даден момент отговорните фактори биха
казали: „Може би трябва да проведем малко изследване върху алтернативното
лечение”. Но не, те продължават да изследват безгрижно една и съща основна теория.
Това е, защото фармацевтичните компании предоставят пари само за определени
изследвания, които знаят, че няма да доведат доникъде.
Д-р Кох казва, че няма нужда да унищожавате канцерогенните клетки; вие искате да
отстраните вируса, който причинява болестта на клетките, и така да позволите на
канцерогенните клетки да станат отново нормални. ФАЛ и Федералната търговска
комисия атакуваха д-р Кох години наред. Той бе изгонен от САЩ и обиколи Бразилия,
където имаше феноменален успех в лекуването на ревматоиден артрит, умствени
разстройства, диабет, рак и даже проказа. ФАЛ бе изключително разтревожена и
поиска завръщането му в САЩ. По-късно, когато се завърна, той бе арестуван по
скалъпени обвинения. Бяха водени две съдебни дела и двата пъти съдът оправда д-р
Кох, въпреки че съдията не позволи на нито един излекуван пациент да свидетелства.
Делата се точиха от 1942 до 1946 година и струваха на правителството повече от 10
милиона долара, което се равнява на 100 милиона долара днешни пари. Те не можаха да
докажат, че технологията на д-р Кох не лекува рак, но към края на съдебните процеси
срещу него, никоя от използваните от него билки, не можеше да бъде открита повече в
САЩ.
Полковник Чарлз Марч застана начело на Федералната търговска комисия и се опита
да прекрати атаките срещу д-р Кох, но го сполетя внезапна и проблематична смърт.
Изглежда че редица хора, свързани с алтернативни медицински лечения по онова
време, завършиха дните си по подобен начин. Това не означава, че такива смъртни
случаи не се случват и сега, защото те продължават да се случват. Един много добър
мой приятел, който откри няколко средства за лечение на редица важни заболявания, се
прибра у дома си преди 5години и завари бомба в апартамента си, която отнесе и двата
му крака. Той оживя, но това, че подобни неща не се случват и днес, е лъжа.
Макар че Федералната търговска комисия не успя легално да спре д-р Кох да продава
лекарството си на лекарите, те му забраниха категорично да ги рекламира сред
лекарите по какъвто и да е начин. Това попречи на лекарите да научат за неговото
лекарство и да го използват за лекуване на рак и други заболявания. Счита се, че повече
от 100,000 пациента са били излекувани от рак между 1917 г., когато д-р Кох е
излекувал първия си пациент болен от рак, и 1951 г., когато Федералната търговска
комисия му забрани да рекламира сред лекарите. Лабораториите му не можаха да
просъществуват без продажби. В последно време имаше опити за дублиране на
формулата му, но той, както и повечето от тези, които знаеха подробностите, вече не са
между живите. По същество това лекарство против рак и против много други болести
бе загубено.
Разбирате ли сега защо MMS е от такова голямо значение днес? Това е лекарство, което
може да бъде използвано от всеки и всеки може да узнае формулата му. Веднъж
разпространено и изпробвано нашироко от хората, никоя от трибуквените сурогатни
агенции в САЩ (ФАЛ, ФТА, АМА и пр.) няма да може да го спре по никакъв начин и
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фармацевтичните компании ще се окажат в задънена улица. Това ще бъде началото на
края на огромни парични потоци за лекарства, които третират само симптоми. Ако
моята стратегия проработи и тази информация достигне до хората, много подобни
книги ще бъдат публикувани и от други. Краят на невероятното страдание на
човечеството в ръцете на медицинската и фармацевтичната промишлености се вижда. С
Интернет и съвременната технология обикновените хора вече могат да знаят повече от
това, което знаеха преди само лекарите.
Повече не могат да ни държат в неведение относно медицината. Зората на
информационния век дойде и си отиде и сега сме свидетели на зората на века на
медицинската информация за обикновения човек. Поне се надявам да е така. И това ще
стане, ако вие помогнете. Ако лекарството на д-р Кох бе използвано от всички лекари,
буквално милиони хора нямаше да страдат и умрат. Те щяха да си живеят щастливо.
Другото лекарство срещу рака, което искам да спомена, е това разработено от Роял
Райф от Сан Диего, Калифорния. Той започва изследванията си малко по-късно от д-р
Кох, но през същата епоха. Той започва през 1920 г. с откриването на микроскоп, доста
по различен от най-добрите тогавашни стандартни микроскопи. Неговият най-добър
микроскоп е имал увеличение 30,000 пъти, макар първоначалните му микроскопи да не
са били толкова мощни. Проблемът бил в това, че сред учените било добре известно, че
най-мощният не електронен микроскоп можел да увеличава само 2,500 пъти. Теорията
на светлината не допуска нещо по-мощно, защото теоретично светлинните лъчи не
могат да бъдат увеличавани повече.
Райф обаче имал собствена теория за светлинните микроскопи. Електронният
микроскоп не може да бъде използван за малки вируси, защото използваната светлинна
честота разрушава вирусите. Райф създал много забележителни микроскопи през
живота си, като всеки бил по-добър от предишните. Неговите микроскопи са били
дублирани и някои съществуват и до днес. Те били толкова мощни, че разкрили
вирусите, причинители на рака. Микроскопите използвали няколко различни светлинни
източника на различни честоти, следвайки принципа на хетеродинното приемане на
светлинната честота, при което става превръщане на честотите една в друга. Този
принцип е бил използван в радиотехниката много години и все още се използва и днес.
Райф просто го използва при светлинните честоти. Няма причина защо той да не е
продължил изследванията си, но микроскопите му са били унищожени и книгите и
плановете му изгорени от ФАЛ. Въпреки това, буквално стотици лекари са използвали
микроскопите на Райф за идентифициране и установяване на рака.
Друго нещо, което е направил Райф след идентифициране вируса на рака, е
проектирането на средство за убиване вируса на рака на място. Теорията, която той
използвал, е проста и научно обоснована. Той използвал теорията на радио антените,
която не е трудна за разбиране. Всяка различна честота предизвиква електричен поток в
метал със специфична дължина. И така, ако имате метална жица с подходяща дължина,
свързана с вашето радио, вие може да уловите честотата, която причинява електричен
поток в тази метална жица. Вие не виждате металните жици в съвременните
радиоприемници, но те са все още някъде там.
Райф знаел, че тези малки приятели били проводници на електричество, тогава защо да
не направи от тях средство за убиване на вируси. Решил, че всичко, което му е
необходимо, е да измери големината им и след това да изчисли честотата, която ще
причини протичането на електрически ток през вирусите, така, както токът протича
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през една телевизионна или радио антена. Ако може да накара електрическият ток да
премине през вирусите, той ще ги убие. Специален изследователски комитет на
Университета на Южна Калифорния наблюдавал лабораторията му до края на 1930 г.
Допълнителни клинични изследвания, проведени през 1935, 1936 и 1937 г. от
ръководителя на медицинския комитет към университета, потвърдили тези резултати.
Независими лекари, ползвайки реплики на машината на Райф, лекували успешно до 40
болни на ден. Редица лекари продължили такива лечения в продължение на 22 години
след това, но натискът станал прекалено голям. Когато властите откривали действаща
машина, те или я разрушавали, или я конфискували като доказателство.
Райф установил точните честоти на херпеса, туберкулозата и други болести,
включително и рака. Неговите изследвания намерили място в научната преса,
медицинските списания и по-късно в годишния доклад на музея Смитсониян. Хиляди
били излекувани през 1930-та и тогава властите нанесли своя удар. Райф започнал да
работи с инженер на име Джон Крейн. Всички работи на Райф били в лабораторията на
Джон Крейн, когато властите я нападнали. Те разрушили всичко, изгорили книгите и
вкарали Джон Крейн в затвора. След това той имал продължителни проблеми с
властите. Университетът спрял да подкрепя Райф и той просто трябвало да напусне.
Днес има хора по целия свят, които притежават честотните генератори на Райф. Много
от тези генератори не работят, тъй като те не наподобяват достатъчно близко
изследванията на Райф, но много работят и все още биват използвани за лекуване на
рак и други болести. Има даже няколко души, които притежават негови микроскопи и
добри реплики на негови микроскопи и те все още работят.
И защо тези индивиди са били възпрепятствани, когато са лекували хора и как истината
е била потулвана толкова лесно? Има две причини защо са били възпирани и двете са
основани на алчност. Имало е учени, които не са искали теориите им за рака и другите
болести да бъдат поставени под въпрос, а фармацевтичните компании не са искали
намаляване на приходите си. Милиарди долари могат да окажат огромен натиск.
Медицинското законодателство в страната е било оформено от фармацевтичните
компании. Лекарствените компании са изразходвали милиарди долари и издържат поне
по двама адвокати във Вашингтон за всеки член на конгреса и за всеки сенатор. Всичко
се свежда до пари и криминалният характер на всичко това не е за вярване. Милиони
страдат и умират, за да могат тези компании да правят пари. В допълнение, много
учени медици пробутват своите любими теории, които им осигуряват някаква слава.
Повечето от тях са свързани с фармацевтичните компании и отново работят за пари.
В САЩ съществуват стотици много важни клонове на промишлеността, които не
харчат милиарди долари, за да обработват Конгреса при съставянето на законите. Няма
приемлива причина лекарствените компании да харчат такива огромни суми, за да
влияят на Конгреса, но те го правят.
Може да проверите коректността на тези изявления като прочетете хилядите
документи, достъпни в Интернет. Просто идете в Гугъл или някоя от другите големи
търсачки и потърсете имената на хората, които съм споменал, или потърсете
„преследване от ФАЛ”. Всички доказателства са там. ФАЛ обича да оспорва това,
разбира се, и няма пари, с които тя да бъде оборена. Те притежават милиардите, за да
докажат, че не сте прави. В съда нямате шансове да докажете валидността на даден
метод. Те винаги вадят някакви законови параграфи и никога не може да достигнете до
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съществото на нещата, а именно, че действащите в момента методи на лечение са
погрешни. Просто няма нищо за доказване. Фактът е, че всеки, който пожелае да
направи малко изследване, може да докаже моите аргументи, но хитрите адвокати няма
да позволят на доказателствата да бъдат изложени в съда.
Тази книга за MMS може да доведе до някаква промяна, да намали малко страдания и
да преодолее малко от властта на фармацевтичните великани. Ако е разпространена
достатъчно нашироко, това ще се случи. Моля, помогнете и се присъединете към
кръстоносния поход. Всичко, което трябва да направите, е да разпратите тази книга на
колкото може повече хора. Ако искате да я отпечатате и да я раздавате, това е О’ кей.
Ако ще я подарявате, направете колкото може повече копия. Раздайте хиляда или един
милион копия, но ако я използвате за търговски цели, необходимо ви е разрешение от
мен, нейният автор. Помнете, че всичката печалба ще бъде изразходвана за
разпространение на тази книга и за доставянето на MMS в Африка. Моля ви,
присъединете се към този кръстоносен поход, тъй като всички заедно можем да
променим света. Даренията могат да бъдат изпращани директно на моята сметка в
Paypal, <mms1@jimhumble.com>. Получил съм много малко дарения, но приветствам
тези, които биха искали да помогнат по някакъв начин.
Моля, не вярвайте сляпо на направените тук изявления. Проверете ги сами. Ще
установите, че фактите са налице и могат да бъдат потвърдени. Отделете време, за да ги
проверите. Това е важно за вас и за вашето семейство.
Трябва да знаете и още нещо: няма неизлечими болести. Има лечения за всички
известни болести, но те просто са преследвани. Много са били открити преди години и
седят неизползвани. Историите и лъжите за „шарлатаните, които са ги открили” са
попречили на алтернативната медицина да използва много от тях и книги са били
изгаряни. Защо е било необходимо да изгарят книги и разрушават микроскопи и друго
ценно оборудване, ако лекарствата не са действали? С действията си властимащите са
доказали ценността на тези средства за лечение. С помощта на обществото можем да
създадем един по-добър свят и да елиминираме неизлечимите болести. Отговорите са
налице. Трябва само да попречим на правителството да ги преследва. Обществото
притежава власт и ние можем да го направим. MMS не е единственият лек за много
болести, но той ще ви даде много повече увереност, когато го видите как действа.
Първата стъпка е да го използвате върху себе си и да видите как действа. Следващата
стъпка е да започнете да разказвате на съседите си и на всички, които познавате. Това е
всичко, което ни трябва. Светът ще бъде променен.
Помогнете да победим ФАЛ. Може да не вярвате, но ФАЛ е преследвала всички
истински лекарства против рака, информацията за това как витамините могат да
предпазят от сърдечни удари и всичката друга информация и продукти, които по
някакъв начин биха намалили приходите на големите фармацевтични компании. Моля,
не приемайте думите ми на доверие – информирайте се. Изчетете данните, които са в
Интернет. Просто идете в която и да е търсачка и напишете „преследване от ФАЛ”.
Има огромно количество документи още от 1930-те години. Правителството често
вкарва авторите в затвора и им заявява, че ще оттегли обвиненията си само ако авторът
се откаже от твърденията си. След като авторът загуби всичките си пари и се умори да
се бори, той се предава. Има стотици медицински факти, които биват преследвани в
този момент и които биха спасили хиляди животи. Има много документи за хора,
умрели при много спорни обстоятелства, когато са се опитали да информират

169

обществото. Моля ви, не отхвърляйте това като някакво конспиративно бръщолевене.
Става въпрос за вашия живот и за живота на хиляди хора. Това не е ли достатъчно
важно, за да опитате MMS поне веднъж?
Защо мислите, че лекарствата на този свят, особено в Америка, почти винаги третират
симптоми? Не е тайна, че лекарствата лекуват само симптоми; повечето хора знаят
това. Попитайте всеки, който се интересува от здравни въпроси. Медицинските
лекарства третират симптоми и всички медицински изследвания, провеждани от
фармацевтичните компании, са насочени към третирането на симптоми, а не към
откриване причината за проблема. Това е така, защото ако откриете кое поражда една
болест или здравен проблем, обикновено може да откриете и лек за него. Тогава обаче
няма да може да продавате лекарствата си отново и отново, докато човекът умре. Става
въпрос за милиарди долари. Третирането на симптоми не лекува и не променя
проблема. Защо мислите не е имало съществен напредък в технологията за лекуване на
рака през последните сто години? С едно или две малки изключения, същото лечение,
използвано преди 100 години, бива използвано и днес. Светът е постигнал
забележителен напредък в почти всички области, освен в лечението на рака и на други
заболявания. Леченията са били прецизирани, лекарствата направени по-чисти, иглите
подобрени, рентгеновите апарати са станали по-безопасни и протоколите биват водени
по-внимателно, часовниковите механизми отмерващи леченията са по-точни, но самите
лечения не са се променили. Има само един начин тези лечения да останат
непроменени за 100 години и това е чрез преследването на всяка появила се нова идея.
Правителството има своите съдии, своите закони и просто е блокирало всички
истински подобрения.
Фармацевтичните компании изразходват милиарди долари, за да влияят на конгресмени
и сенатори. Те се опитваха отново и отново да преследват витамините. Нямам време да
изложа всички данни тук, но моля ви да се информирате по този въпрос. Данните и
доказателствата са налице. Истината не може да бъде потисната. Само прочетете
хилядите документи в Интернет. Те са изразходвали милиарди за влияние върху
Конгреса под претенцията за „обществена безопасност”, за да ни попречат да
достигнем до публикуваната литература върху витамините. Може ли да си представите,
че бихме били в по-голяма безопасност, ако не знаехме за витамините? (Аз споменах
това по-рано в Част 1, но то е достатъчно важно, за да го спомена отново, а и вие може
да не сте чели Част 1).
Сега MMS е толкова просто средство за лечение, че не трябва да бъде предоставено на
лекарите. Частните лица имат възможностите да се лекуват сами. Това означава, че
ФАЛ ще срещне много по-големи трудности в преследването на този лек. Обществото,
болните и страдащите имат този прозорец на надеждата, който в момента е отворен, но
ние не знаем за колко дълго. Този път ФАЛ не може да преследва няколко лекари или
да арестува автора на тази книга – те не могат да ме открият. За щастие не съм
привързан към скъпа лаборатория и мога да се движа свободно. Но те не е нужно да ме
откриват, за да спрат развитието на MMS. Милиардите долари, които стоят зад тях,
определено ще се опитат, защото в крайна сметка голяма част от тези милиарди ще
бъде изгубена, ако MMS стане широко известен. Моля ви, поемете риска евентуално да
сгрешите в полза на оптимизма и допуснете, че може би казвам истината.
Ето къде идва и вашият ред. Сега всичко тежи на вашите плещи. Аз направих, каквото
можах. Зависи от теб, читателят на тази книга, да разпространиш информацията по
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света. Това ще стане, ако кажеш на приятелите си. Колкото повече хора накараш да
прочетат тази книга, или да свалят безплатното копие от Интернет, колкото повече хора
информираш преди фармацевтичните компании да открият истината за MMS, толкова
по-малко вероятно е те да могат да потулят тази информация. До този момент те са
били толкова убедени, че аз съм един шарлатанин, че не са ми обърнали внимание.
Това е единствената ми защита. Но когато започнат да получават сведения от хора,
които са се излекували, това ще бъде друга история. Да, аз споменавам и това в Част 1.
Има една точка, не зная колко души ще бъдат необходими, но евентуално ще достигнем
до точката, от която няма връщане назад. Ако достигнем тази точка, те няма да могат
повече да хлопват вратата под носа ни. Ще достигнем тази точка, когато достатъчно
хора са получили информацията, опитали са MMS и знаят, че той действа. Повярвайте
ми, няколко души не са достатъчни. Необходими са милиони, които знаят, че MMS
действа.
Моля, присъединете се към нас. Или го използвайте, или приемете идеята, че
обществото трябва да научи за MMS. Накарайте колкото може повече хора да свалят
безплатния екземпляр на книгата (Чудотворният минерален разтвор на 21-ви век, Част
1), колкото може по-скоро (и да закупят Част 2). И когато използвате успешно MMS, за
да помогнете на себе си или на някого другиго, разпространете информацията
нашироко. Може би имаме само няколко месеца на разположение. Вие може да имате
по-малко от 12 месеца за разпространението й. Елиминирането и превенцията на
страданията, мизерията и смъртта на милиони зависят от вас. (Съжалявам, че
драматизирам по този начин, но това е факт). Нека приятелите ви свалят безплатната
книга от <www.miraclemineral.org> и още по-добре нека закупят книжно копие за 21.95
долара през същия сайт.
Отново, идете в Гугъл и потърсете „преследване от ФАЛ”. Ще видите, че казвам
истината. В противен случай, ще узнаете, че това, което казвам тук, е истина, когато те
започнат кампаниите си, за да доказват, че данните в тази книга не са верни.
Проблемът, с който ще се сблъскат, е, че всеки може да опита MMS. Но това няма да ги
спре, защото те знаят, че могат да използват страха, за да попречат на милиони даже да
си помислят за такава възможност. Затова са ни необходими милиони, които вече са
опитали и знаят, че MMS действа. Присъединете се към кръстоносния поход. Става
дума за човешки животи. Разбира се, ако не разкажете на приятелите си, няма да има
никаква кампания на ФАЛ и на фармацевтичните компании. Може би не си давате
сметка, но в момента повече от 55% от американците са престанали да се консултират
със семейните си лекари и са започнали да използват средствата на алтернативната
медицина.
Моля отново да ме извините за проявения драматизъм и затова, че се повтарям, но аз
съм на 76 години и в моето време съм научил, че хората предпочитат да узнаят фактите
пред това някой да им приказва „празни приказки”. И това, което кажа три пъти,
обикновено ще бъде запомнено – това ми е казал моят учител в четвърто отделение.
Помнете – MMS не лекува болести, той подпомага имунната система.
Има милиони хора, които имат такава неотклонна вяра в модерната медицина, че даже
нямат желание да проверят фактите. В моите 40 години в здравеопазването съм
наблюдавал редица приятели да умират от рак, докато в същото време са били напълно
убедени, че нещо с мен не е в ред. Те предпочетоха да умрат, вместо да проверят
данните, с които разполагам. Двама от близките ми роднини починаха, но не провериха
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данните ми. Моля ви, отделете време и проверете информацията, свързана със
съвременната алтернативна медицина, или изпробвайте MMS върху себе си.
Очаквам да узная, че сте използвали MMS. Моля напишете ми писмо или ми изпратете
и-мейл (вижте адреса за контакт на страницата за авторски права). Даже ако не ми
пишете, моля регистрирайте всички пъти, когато прилагате MMS върху себе си или
върху околните, както и получените резултати. След време тази информация може да се
окаже много важна.
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Глава 23
Механизмът на окисляване на хлор диоксида
От д-р Томас Лии Хеселинк
Copyright © August 7th, 2007
Забележка: Моля вижте последния абзац на гл. 11
Откритие
Джим Хъмбъл, съвременен геолог златотърсач, е трябвало да пътува многократно из
области заразени с малария. Той и сътрудниците му понякога са се разболявали от
малария. При това достъпът до съвременно медицинско лечение е бил напълно
изключен. При такива екстрени обстоятелства става ясно, че разтвор използван за
пречистването на питейна вода е ефективен при лечението на малария, след като е
допълнително разтворен и приет през устата. Въпреки отсъствието на формално
медицинско образование, г-н Хъмбъл е имал вродената мъдрост да експериментира с
различни дози и техники на прилагане. Принуден от обстоятелствата, той открива
лесен способ за лекуване на малария, който се оказва бърз и ефективен в почти всички
случаи [1].
Литература:
1. A possible solution to the malaria problem? Humble, J. Libertarian Times, May 9, 2005.
Материали и методи
Процедурата, използвана от г-н Хъмбъл, е следната: Подготвяме 28% разтвор от 80%
(технически) натриев хлорит (NaClO2). Останалите 20% са примеси, необходими при
производството и стабилизирането на натриевия хлорит на прах и включват натриев
хлорид (NaCl) ~19%, натриев хидроксид (NaOH) < 1% и натриев хлорат (NaClO3) < 1%.
Следователно действителното съдържание на натриевия хлорит е 22.4%. При
използване на голям дозатор капкомер (22 капки на кубически сантиметър), типичната
доза за лечение е между 6 и 15 капки. В милиграми натриев хлорит, това означава 9
милиграма на капка или между 54 и 135 милиграма на доза.
Ефективността се засилва, ако преди приемане отмереното количество капки бива
смесено с пет пъти по-голямо количество оцет или лимонов сок и оставено да реагира в
продължение на 3 минути. Киселинният разтвор след това се смесва в чаша с вода или
ябълков сок и се пие. Може да се приема на празен стомах за по-голяма ефективност,
но това често предизвиква гадене. Гадене е по-малко вероятно да се получи, ако
разтворът е погълнат един час след ядене. Лимонтузуто (5% оцетна киселина) или
лимоновият сок (6-9% оцетна киселина) неутрализира натриевия хлорид и в същото
време превръща малка част от хлорита (ClO2-) в сродната й киселина известна като
хлориста киселина (HClO2). При тези условия част от хлористата киселина ще окисли
други аниони на хлорита и постепенно ще произведе хлор диоксид (ClO2). Хлор
диоксидът придава на разтвора жълт оттенък и мирише точно като хлор.
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Ползи
За първи път научих за забележителното откритие на Джим Хъмбъл през есента на
2006 г. Идеята, че натриевият хлорит или хлор диоксидът убиват паразити ин виво
веднага, ми се видя разумна. Добре известно е, че много болестотворни организми са
чувствителни към окислители. Различни съединения класифицирани като окиси на
хлора, като натриев хипохлорит и хлор диоксид, вече се използват широко като
дезинфектанти. Новото и интересното тук е, че методът на г-н Хъмбъл изглежда 1)
лесен за прилагане; 2) бързо действащ; 3) успешен; 4) очевидно не токсичен и 5)
достъпен. Ако това лечение продължава да се оказва ефективно, то може да бъде
използвано, за да спаси света от една от най-опустошителните болести [1, 2]. Изпитвам
огромно съчувствие към всеки, поразен от инвалидизираща инфекциозна болест. Не
мога да забравя колко ужасно съм се чувствал, когато съм бил болен от грип. Колко ли
по-ужасно би се чувствал човек, ако това се повтаря всеки 2-3 дни, както при
маларията. Милиони хора страдат по този начин през цялата година. Всяка година от
малария умират между 1 и 3 милиона души и повечето от тях са деца. Мотивиран по
този начин, аз се постарах да науча всичко възможно за химията на хлорните окиси.
Исках да разбера вероятните им механизми на токсичност спрямо причинителите на
малария (видове плазмодии) [3]. Исках да проверя наличната литература по въпросите
на безопасността и риска за хората.
Литература:
1. Current status of malaria control. Tripathi, R.P., Mishra, R.C., Dwivedi, N., Tewari, N.,
Verma, S.S. Curr Med Chem, 12(22): 2643-2659, 2005.
2. Current status and progresses made in malaria chemotherapy. Linares, G.E., Rodriguez,
J.B. Curr Med Chem, 14(3): 289-314, 2007.
3. An overview of chemotherapeutic targets for antimalarial drug discovery. Olliaro, P.L.,
Yuthavong, Y. Pharmacol Ther, 81(2):91-110, Feb 1999.
Оксидантите (окислителите) като физиологични агенти
Бях вече запознат с повечето от другите известни използвани в медицината оксиданти,
например водороден прекис, цинков прекис, различни хинони, глиоксали, озон,
ултравиолетова светлина, хипербарен кислород, бензоил пероксид, артемисинин, син
метилен, алицин, йодин и перманганат. Провеждал съм многобройни семинари върху
тяхното използване и съм обяснявал механизма им на въздействие на биохимично
равнище. Оксидантите са атоми или молекули, които могат да приемат електрони.
Редуктантите са атоми или молекули, които отдават електрони на оксидантите.
Излагането на живи червени кръвни телца на ниски дози оксиданти предизвиква
промяна в дейността на оксихемоглобина (Hb-O2), при което към тъканите в цялото
тяло бива отделян повече кислород (O2) [1].
Методът на лечение в барокамера, при който пациентът вдишва чист кислород под
налягане е 1) силен детоксикатор срещу въглероден окис; 2) мощно средство за
стимулиране на естественото оздравяване при изгаряния, счупвания и исхемични удари
и 3) ефективно помощно средство при лечение на повечето бактериални инфекции.
Установено е, че приемани вътрешно, периодично и в малки дози, много оксиданти са
мощни имунни стимулатори.
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Излагането на жива кръв на ултравиолетова светлина има подобен ефект на
засилване на имунната система. Тези лечения действат чрез естествен физиологичен
механизъм, който предизвиква периферните бели кръвни телца да освобождават
цитокини. Тези цитокини служат като алармена система за усилването на клетъчната
атака срещу патогени и забавят алергичните реакции.
Активираните клетки на имунната система произвеждат естествено силни оксиданти,
като част от възпалителния процес на места поразени от инфекция или рак, за да
избавят тялото от тези заболявания. Един такъв естествен защитен окислител е
водороден прекис (H2O2). Друг такъв окислител е пероксинитратът (-OONO),
съпровождащият продукт на радикалите на супероксида (*OO-) и азотния окис (*NO).
Друг такъв (окислител) е хипохлористата киселина (HOCl), свързана с натриевия
хипохлорид (NaClO).
Литература:
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erythrocytes infected with Plasmodium falciparum invitro. Dubey, M.L., Hegde, R., Ganguly,
N.K., Mahajan, R.C. Mol Cell Biochem, 246(1-2): 137-141, Apr 2003.
Оксиданти (окислители) и дезинфектанти
Различни силни окислители са използвани за дезинфекция [4, 11, 12, 13, 28]. Всички
бактерии са демонстрирали неспособност да се развиват в среда, в която окислителите
(поглъщачи на електрони) надвишават по брой редуктантите (отдаващи електрони)
[29]. Така окислителите са най-малко неутрални по отношение на бактериите и
предимно ги умъртвяват [27]. Някои окислители, като йода, различни прекиси и
перманганатът, се прилагат върху кожата за лечение или превенция на инфекции,
причинени от бактерии и гъбички. Хлор диоксидът е бил използван за тази цел [15].
Хипохлоритите (ClO-) биват използвани често за избелване и за дезинфекция, в т.ч. на
плувни басейни. Хлор диоксидът (ClO2) и озонът (O3) са ефективни дезинфектанти в
системите за снабдяване на населението с вода и биват използвани често с тази цел
[9,14].
Разтвори на натриевият хлорит (NaClO2) са използвани от дълго време за промиване на
устната кухина с цел премахване на лошия дъх и устните бактерии. Натриевият хлорит
е утвърден от Федералната агенция за лекарствата за дезинфекция на месото в месната
промишленост [1, 2, 8, 10, 26]. Фермерите го използват за дезинфекция на вимето на
кравите срещу мастит [5, 6, 7], както и за изчистване на яйцата от патогенни бактерии.
Хлор диоксидът убива много вируси [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25]. Хлор
диоксидът бива използван даже за дезинфекция на зеленчуци [3]. Правени са
изследвания за приемане през устата на разреден натриев хлорит за лечение на гъбични
инфекции, хронична умора и рак. В това отношение обаче има малко публикации.
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29. Oxidation-reduction potentials in bacteriology and biochemistry, (6th ed). Hewitt, F.; E. &
S. Livingston Ltd., 1950.
Маларията е чувствителна спрямо окислителите
От ноември 2006 до юни 2007 прекарах стотици часове в търсене на биохимическа и
медицинска литература, свързана с биохимията на Plasmodia. При хората има четири
често срещани патогени - Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale и
Plasmodium malariae. Открих изобилие от доказателства за това, че точно като
бактериите, Plasmodia е действително твърде чувствителна спрямо окислителите [15].
Примери за оксиданти, които са токсични прямо Plasmodia включват артемисинин [16,
27, 36, 41],
атоваквон [48], менадион и син метилен [29, 47]. Също така, подобно на бактериите и
туморните клетки, способността на Plasmodia да живее и се развива зависи силно от
изобилието на тиолови съединения [38, 55], известни също така като съединения на
сулфхидрилa (RSH). Като клас тиолите отдават електрони, затова те са добре известни
като чувствителни спрямо окисляване и бързо реагират с окисите на хлора, в т.ч.
натриевия хлорит (NaClO2) и хлор диоксида (ClO2), и двата присъстващи в разтвора на
г-н Хъмбъл. Продуктите от окисляването на тиолите чрез използване на различни
окиси на хлора са дисулфиди (RSSR), дисулфид моноксиди (RSSOR), сулфен киселини
(RSOH),
сулфин киселини (RSO2H) и сулфон киселини (RSO3H). Никой от тях не може да
поддържа жизнените процеси на паразита. След отстраняване на важните за живота на
паразита тиоли чрез окисляване, паразитът умира бързо. Тиолът (RSH), от който зависи
силно оцеляването на видовете Plasmodium включват липоева киселина и
дихидролипоева киселина [1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11], коензим A и протеинът носител на
ацил [6, 9, 12, 39, 43], глутатион [4, 19, 26, 32, 35, 37], глутатион редуктаза [33, 34, 42],
глулатион - S-трансфираза [24, 30,49, 50, 52, 53], пероксиредоксин [40, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 65,
66, 67], тиоредоксин [20, 21, 22, 25, 44, 64], глутаредоксин [31,45], плазморедоксин [28],
тиоредоксин редуктаза [23, 46], орнитин декарбоксилаза и фалципен [13, 14, 17, 18, 51,
54].
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Хемът повишава чувствителността на окислителите
От особено значение за лечението на маларията е фактът, че плазмодийният трофозоид,
който обитава в червените кръвни телца, усвоява хемоглобин като предпочитан
източник на протеини [8, 13]. Той постига това като обвива хемоглобина в една
органела известна като „киселинна хранителна вакуола” [3,16]. Между другото
високата концентрация на киселина в тази органела би могла да служи като
допълнителна възможност за преобразуването на хлорита (ClO2-) в по-активния хлор
диоксид (ClO2) направо вътре в паразита. След това фалципинът (ензим усвояващ
хемоглобин) хидролизира хемоглобиновия протеин, за да отдели неговите хранителни
аминокиселини [4, 5, 6, 26,27]. Необходим допълнителен продукт на това усвояване е
отделянето на четири хем молекули от всяка усвоена молекула хемоглобин [1].
Свободният хем (известен също като ферипротопорфирин) е редокс активен и може да
реагира с атмосферния кислород (О2), който винаги се намира в изобилие в червените
кръвни телца. Това води до освобождаването на супероксид радикали (*OO-),
водороден прекис (H2O2) и други реактивни оксидант отровни видове [2, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 20]. Последните могат бързо да отровят вътрешно паразита.
За да се предпази от опасния страничен ефект от консумирането на кръвен протеин,
Plasmodia трябва непрекъснато и бързо да елиминира хем [18, 22]. Това става чрез два
метода. Първо, хемът бива полимеризиран, което води до получаването на хемозоин
[19, 21, 23, 24]. На второ място, хемът метаболизира в един процес на детоксикация,
който изисква намален глутатион (GSH) [17, 25]. Следователно всеки метод, който
намалява наличието на глутатион (в т.ч. излагане на оксиданти), ще причини отровно
натрупване на хем в паразитните клетки. Тъй като натриевият хлорит и хлор диоксидът
лесно окисляват глутатиона, това пречи на детоксикацията на хема. Тъй като точно
това са агентите, използвани при лечението на г-н Хъмбъл, трябва да очакваме да се
прояви наблюдаваният ефект на унищожаването на Plasmodia.
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Преодоляване устойчивостта на антибиотици чрез окисляване
Сега трябва да разгледаме въпроса за устойчивостта на видовете Plasmodium спрямо
най-често използваните анти протозойни антибиотици. Хининът, хлорохинът,
мефлохинът и другите хинолинови антибиотици действат като блокират системата за
детоксикация на хема в трофозоитите [1, 2, 3, 4, 5]. Много видове плазмодии, срещу
които продължително време са използвани хинолини, са намерили начин да се
приспособят и да развият резистентност. Последни изследвания обаче показват, че
механизмът на тази придобита резистентност се свежда до просто разстройване на
производството и усвояването на глутатион [6, 7, 8, 11, 19, 21, 22, 23]. Последни
изследвания също така показват, че окисляването или намаляването по друг начин на
глутатиона в паразитите възстановява чувствителността към хинолиновите
антибиотици [10, 12, 13, 15, 16, 18, 20].
Следователно някои протоколи, които комбинират използването на оксиданти и
хинолини, вече показват признаци на успех. В тази връзка нека допуснем, че няма
такова количество вътрешно плазмодиен глутатион (GSH), което може някога да устои
на достатъчно голяма доза хлор диоксид (ClO2). Отбележете, че всяка молекула на
ClO2 може да обезвреди 5 молекули глутатион.
10 GSH + 2 ClO2 -> 5 GSSG + 4 H2O + 2 HCl
Живите системи притежават системи за възстановяване, които им позволяват да
освобождават оксидирани серни съединения. Това става чрез отдаване на водородни
атоми на тези съединения и по този начин възстановяване на първоначалното им
състояние като тиоли [9].
2 [H] + GSSG -> 2 GSH
Ключов играч в тази система е ензимът гликоза-6-фосфатдехидрогеназа (G6PDH).
Пациенти с генетичен дефект в G6PDH, известен като недостатъчност на гликоза-6фосфатдехидрогеназа, са особено чувствителни към оксиданти и лекарства с
окислително действие. В същото време тази генетична болест има и благоприятна
страна, тъй като такива индивиди са естествено резистентни спрямо малария. Те все
пак могат да се заразят с малария, но я понасят много по-леко, тъй като не притежават
ензима, който помага на паразита да активира глутатиона [14, 17]. Още повече G6PDH
е изключително чувствителен спрямо подтискане чрез натриев хлорат (NaClO3), който
е друг член на семейството на хлор диоксида. Натриевият хлорат (NaClO3) присъства в
по-малка степен в антималарийния разтвор на г-н Хъмбъл. Известно количество
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натриев хлорит би трябвало също да бъде получен in vivo чрез бавна реакция на хлор
диоксид с вода при слабо алкални условия. Плазмодият може да се опита да възстанови
своя глутатион, загубен при оксидацията. Това обаче ще бъде трудно или невъзможно,
ако G6PDH е потиснат от хлорáта.
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Желязото
Докато преобладаващата налична литература разглежда редокс дисбаланси,
причиняващи намаляване на необходимите тиоли, трябва да бъдат отчитани и други
механизми на токсичност на хлорните окиси спрямо Plasmodia. Окисите на хлора
обикновено реагират бързо с разтвореното желязо (Fe++). Това обяснява защо в
случаите на свръхдоза на хлорни окиси като натриев хлорит (NaClO2), се получава
чувствително повишаване на равнищата на метамоглобина. Метамоглобинът е
метаболитно неактивна форма на хемоглобин, в която кофакторът на разтвореното
желязо (Fe++) е бил окислен до (Fe+++). Много ензими в живите организми използват
желязото като кофактор, в това число и тези в паразитите [8, 9, 10]. Ето защо с
основание можем да очакваме, че всяко поражение на Plasmodia, причинено от окиси
на хлора, е придружено от превръщане на (Fe++) в (Fe+++). [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
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Полиамини
Други метаболити, необходими за оцеляването и развитието на тумори, бактерии и
паразити, са полиамините [2]. Когато те отсъстват, патогените престават да растат и
умират [1]. Полиамините са също така чувствителни към окисляване и могат да бъдат
елиминирани чрез силни оксиданти. Когато бъдат окислени, полиамините се превръщат
в алдехиди, които са смъртоносни за паразитите и туморите. Така всяка процедура,
която е свързана с успешно окисляване на полиамини, поразява двойно патогените.
Хлор диоксидът (ClO2) е известен като особено реактивен спрямо вторичните амини.
Последните включват спермина и спермидина - двата основни биологично значими
полиамини.
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Проблеми на безопасността
Остава проблемът с безопасността. До момента, най-малко на основата на устни
показания, дозите от хлорни окиси, предписвани за приемане през устата според
протоколите на Джим Хъмбъл, определено не са съпроводени с токсичност. Някои са
приемали тези дози от 1 до 3 пъти седмично без явни показания за отрицателни
последици. За да бъдем сигурни дали това е безопасно, необходими са повече
изследвания върху непрекъснато приемане или за продължителни периоди.
Съществуват съображения, съгласно които прекалено много или прекалено често
прилагане на оксиданти може да причини окислителен стрес. Един полезен начин за
контролиране на това е периодичната проверка на равнището на метамоглобина при
честото им използване. Натриевият хлорит, който се намира в питейната вода след
дезинфекция с хлор диоксид, е бил изследван и е доказано безопасен. Орално
приложение върху животни с повишени дози също се е оказало безопасно. Един случай
на свръх доза в опит за самоубийство е причинил почти фатален отказ на бъбреците и
метхемоглобинемия. Особени предпазни мерки трябва да бъдат предприемани в случаи
на недостатъчност на гликоза-6-фосфатдехидрогеназа, тъй като тези пациенти са
особено чувствителни спрямо всякакъв вид оксиданти. Въпреки това, устното приемане
на разтвори на натриев хлорит (NaClO2) може да бъде безопасно и ефективно за тях, но
вероятно трябва да се прилага на по-малки дози.
Допълнителни изследвания
Надяваме се този преглед да предизвика голям интерес и да стимулира повече
изследвания върху използването на киселинен разтвор на натриев хлорит при
лечението на малария. Изложените по-горе наблюдения трябва да бъдат доказани поубедително и публикувани [8]. Вероятната биохимия, за която става дума, предполага,
че други членове на типа Apicomplexa биха били също така чувствителни спрямо
такова лечение. Този тип включва Plasmodium, Babesia, Toxoplasma [2], Cryptosporidium
[3], Eimeria [4], Theileria, Sarcocystis, Cyclospora, Isospora и Neospora. Тези агенти са
причинители на широко разпространени заболявания при хора, домашни животни и
добитък. Хлор диоксидът е доказано смъртоносен за почти всички известни
инфекциозни агенти ин витро при забележително ниска концентрация. Това включва
паразити [1, 6, 7, 9, 10], гъбички [5],
бактерии и вируси. Случаите описани по-горе предполагат, че това съединение е
поносимо при орално приложение в ефективни концентрации. Следователно
необходими са обширни изследвания, за да бъде определено дали киселинният разтвор
на натриевия хлорит е ефективен при лекуването на много други инфекции. Може би
сме пред откриването на най-силния широко спектърен антибиотик известен до
момента. Дължим специална благодарност на Джим Хъмбъл за готовността му да
сподели своето откритие със света.
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Глава 24
ММS приключенията на една учителка в Мексико
Може би се чудите какви точно неща са се случвали с ММS. Прочетете това:
Името ми е Клара Белтронес и аз съм начална учителка в Хермосильо, Мексико, щата
Сонора. За първи път започнах да използвам ММS
на 25 май 2007 г. Сливиците на по-малката ми дъщеря се бяха възпалили и имаха бели
петна. Заведох я на лекар и той предписа пеницилин и противовъзпалителни капки,
които аз й дадох, когато се завърнахме у дома. След ½ час цялото й тяло се поду и се
появиха петна - същите като тези по сливиците - и тя започна да диша трудно. Заведох
я обратно при същия лекар, който й сложи инжекция срещу възпалението. Завърнахме
се в къщи и след един час не се бе случило нищо. Обадих се на Джим Хъмбъл и той ми
каза да й дам една капка ММS и след един час още една капка. В първите 15 минути
след първата доза, възпалението намаля и тялото й стана отново нормално. Заведох я
обратно при лекаря, тъй като исках той да види какво става с нея.
Лекарят ме попита какво съм й дала, защото сливиците й бяха спаднали наполовина и
петната по тях бяха изчезнали. Реших да не му казвам нищо. Завърнахме се в къщи и аз
й дадох втората капка. Всичко това се случи сутринта и до следобеда тя бе в нормално
състояние, освен че носът й течеше. На следващия ден бе напълно добре.
Въпреки че видях да действа при дъщеря ми, аз все още не вярвах в ММS. Обаче на 17ти юни леля ми, Пати Велез, и дъщеря й, Пати Суза, дойдоха при мен и аз реших да им
дам да го опитат. Дадох и на двете по 6 капки ММS с необходимите капки лимонов сок
и изчакване от 3 минути. Когато те го изпиха, и двете казаха, че чувстват изтръпване по
цялото тяло в продължение на около 15 минути. Изчакахме един час и те взеха втора
доза от 6 капки, след което си отидоха у дома.
На следващия ден аз им се обадих, за да видя как са. Те подчертаха, че братовчедка ми,
Пати Суза, не е имала цикъл в продължение на 6 месеца и все още няма развити гърди.
Тя имаше широк гръден кош, но не и гърди. Същата сутрин й се бяха появили гърди с
размера на малки лимони. Тогава й предложих да вземе друга доза в четвъртък, което
бе 4 дни по-късно. Когато се обадих в четвъртък, тя спомена че вече има напълно
развити гърди и цикълът й се е появил за първи път от 6 месеца. Сега тя казва, че се
чувства по-малко нервна и че сваля значителна част от излишното си тегло. Преди бе
вземала предписани от психиатър хапчета против депресия, които не й бяха нужни
повече. Майка й също чувстваше промяна. Леля ми каза, че е почувствала голяма
енергия и за първи път е могла да спи цяла нощ. Тя спомена също така, че дотогава е
вземала хапчета за депресия и тревожност, за сън и за събуждане сутрин. Първата нощ
след вземането на ММS могла да заспи и не взела хапчетата. На втория ден изчезнала
болката в гърба и краката й, която изпитвала от много години. Тя също така спряла
хапчетата против депресия и тревожност, защото повече не й били нужни. Както леля
ми, така и братовчедка ми продължават да се чувстват добре.
На 26-ти юни дъщеря ми Алехандра, 5-годишна, се събуди много подута. Едва можеше
да отвори очи. Имаше силна болка в долната дясна страна на стомаха, която я караше
да повръща. Заведох я в спешна помощ, където я приеха, взеха проби на кръв и урина и
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направиха рентгенова снимка. Всички изследвания потвърдиха обострен апандисит.
Започнаха да я подготвят за спешна операция. Реших да направя операцията й в местна
частна болница и лекарите започнаха да подготвят документите за прехвърляне там.
Междувременно тя бе под наблюдение.
Отидох до колата, взех флакона с ММS и лимона, които бях взела в случай на нужда, и
подготвих една доза от 6 капки. Дадох й да я изпие, все едно че бе чаша вода. Лекарят
забеляза, че подуването по тялото й започна да отминава и болката бе почти изчезнала
след 20 минути. Оставиха я под наблюдение и след 3 часа възпалението и болката бяха
изчезнали. Лекарят ме попита дали съм й дала нещо, но аз не казах нищо. Той попита
няколко пъти, но тъй като познавам лекарите, реших, че е най-добре да не казвам нищо.
Лекарят реши да направи нова серия тестове. Пробите от кръв и урина, както и
рентгеновият преглед дадоха отрицателни резултати за апандисит. Помолих за
резултатите от тестовете, но лекарят се съгласи да ми даде само втората серия тестови
резултати, които пазя вкъщи. Когато се прибрахме у дома, тя почувства силна болка в
стомаха и повърна много вода и нещо зелено и това бе краят на всичко. Не й дадох
втора доза.
На 6-ти юли посетих Лиз Чан, която се оплакваше от болки в гърба и крака, и каза, че
не може да седи, защото получава крампи в краката. Тя получила проблеми с крампите
от 18-годишна възраст, след оперирация на сливиците. По това време развила
ревматоиден артрит и разширени вени. Аз реших да й дам 6 капки с лимонов сок и 3
минутно изчакване и още една подобна доза след 1 час. Около 15 минути след първата
доза, болката в долната част на гърба й изчезна и тя можеше да сяда и става без
проблем. На следващата сутрин се обади и каза, че болките й са изчезнали и че може да
седи без проблеми. Бе изумена от резултатите. На третия ден след вземането на 6 капки
всяка вечер, разширените й вени бяха все още толкова големи, но болката бе изчезнала.
Тя също изпитваше голям прилив на енергия.
Една сутрин Марта, собственик на малка бакалия близо до моята къща, се оплака от
болка във врата, причинена от спане в неправилна поза. Накарах я да дойде вкъщи и й
дадох две дози от по 6 капки през един час. Болката във врата й изчезна след първата
доза. И тя взе флакон с ММS, за да лекува съседи и посетители на бакалията й.
Например имало един мъж със зъбобол, който изплакнал устата си с 15 капки ММS,
активиран с лимонов сок (след 3 минутно изчакване и добавяне на вода). Болката
изчезнала моментално. Тя започнала да лекува майка си, която страдала от емфизем и
ревматоиден артрит. Емфиземът бил толкова напреднал, че лекарите не й давали
никаква надежда. Когато я видях за първи път, тя лежеше с кислородна маска и не
можеше да се движи. След първата доза от 6 капки, повърна нещо бяло. Един час след
втората доза се чувстваше добре, заспа и нямаше нужда от кислородна маска. На
следващия ден се чувстваше толкова добре, че поиска да излезе навън. Можа да стане
от леглото без чужда помощ. Все още чувстваше болка, но тя бе намаляла с 50%,
според собствената й преценка. На третия ден валеше, но болката й бе намаляла още
повече и тя можа да обиколи къщата с помощта на проходилка. След 8 дни каза, че
харесва капките, защото й помагат да повърне много слуз всеки ден и че винаги се
чувства по-добре, след като повърне. Сега взема по 6 капки всяка вечер и планира да
увеличи броя на капките. В момента използва кислородната маска само от време на
време. Марта (дъщерята) взема капки всеки път, когато се чувства нервна или тревожна
и това я успокоява веднага.
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Майка ми страдаше от стомашни киселини и хемороиди, които й причиняваха чревни
възпаления с години. Първия път, когато взе MMS, тя прие 15 капки с оцет, вместо с
лимонов сок. Каза, че не е почувствала нищо от капките, но на втория ден получи
разстройство и тогава взе други 15 капки. Повръща в продължение на около 3 часа и
единственото, което пи, бе лимонада със сол срещу обезводняване. Почувства се много
отпаднала.
На третия ден не взе никакви капки, но се почувства добре и бе много енергична.
Страхуваше се да се храни, но взе малко плод на закуска. Не обядва нищо. За вечеря
изяде една пържола с много салса. Нямаше проблеми с храносмилането и не почувства
обичайното парене в хранопровода. След това вземаше по 6 капки дневно в
продължение на 2 месеца и един ден реши, че има нужда от прочистване. Взе 11 капки
и след това 12 капки. Тогава започна да повръща нещо оранжево и се почувства
отпаднала. Остана на легло с разстройство през целия ден. На следващия ден взе 12
капки и след час повърна тъмнозелено. Това се случи на четири пъти в този ден. Накрая
повръщаното имаше отново оранжев цвят и тя започна да се чувства по-добре и тогава
се нахрани. На третия ден се събуди с наистина чудесно усещане, с много енергия и
оттогава се чувства добре. Продължава да взема MMS и досега е свалила 3 килограма.
Сега стомахът й е много по-прибран.
Има още един случай, за който искам да ви разкажа. Синът ми Карлос, който е на 12
години, имаше цял живот разстройство дефицит на вниманието. Трябваше винаги да се
обучава в специални училища. Тази година учебната такса бе 2,000 долара, което е
много за Мексико. Хиперактивността често се съпровожда с лошо поведение и слаба
социална адаптивност. Това бе особено изявено при Карлос. За мен бе трудно да го
накарам да изпълнява задълженията си. Не се погаждаше с останалите деца и
непрекъснато ми създаваше проблеми. Тогава, една вечер преди два месеца, аз му
дадох, както на всички останали, 6 капки MMS. Разбира се, използвах лимонов сок,
изчаках три минути и добавих плодов сок. Той взе още една такава доза след час и
оттогава взема дози от по 6 капки всяка вечер. След около 2 седмици поведението му
започна да се променя. Той започна да се отнася по-добре с мен и с останалите деца.
Нямаше вече сбивания и Карлос стана много примерно дете. Отнасяше се с разбиране
към околните. Още не е започнал училище, но с нетърпение очаквам да видя какви ще
бъдат оценките му. Надявам се и вие да получите толкова добри резултати, колкото
мен.
Клара Белтронес
Забележка от автора: Както виждате, тук Клара е използвала малко по-различен
протокол от този, който предлагам в книгата, където обикновено предлагам да се
започне с 2 или по-малко капки MMS. Трудно е обаче да се спори с успеха. Досега
Клара е лекувала повече от 45 души с доза от 6 капки, изчакване от един час и
прилагане на втора такава доза. Когато обсъждахме заедно случаите, тя казва, че почти
винаги забелязва някакво оригване в първите 15-тина минути. Повечето хора в
пустинния град Хермосильо повръщат бяла или оцветена слуз през първите няколко
часа, често след като се приберат вкъщи, приели две последователни дози от по 6
капки. Тя винаги ги предупреждава, че вероятно в началото ще повръщат и досега те
всички са се съгласявали да вземат дозите от по 6 капки. Всички лекувани от Клара са
съобщавали, че се чувстват чудесно и по-добре от години насам. Всеки е имал
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положителен резултат и много са получили положителни резултати и при своите
близки.
Ако погледнете в края на глава 11, ще забележите, че съм добавил този протокол „ 6 +
6”. В много случаи този протокол изглежда, че дава добри резултати. Моля, прочетете
протокола и го прилагайте, когато това изглежда удачно.
Пожелавам ви щастие и късмет.
Джим Хъмбъл.
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Приложение
MMS-2
След като веднъж разполагате с едно чудотворно лекарство, трябва да подозирате, че
може да има и други и факт е, че такива съществуват. Не е толкова трудно да бъдат
открити други чудотворни лекарства. Ако медиците правеха това, което искат да
накарат хората да вярват че правят, те щяха да открият тези лекарства преди да съм се
родил. Това са химикали, използвани от тялото в продължение на хилядолетия. Това
също така са химикали, използвани от промишлеността най-малко през последните 100
години за унищожаване на патогени във водата, при месото, в болничните помещения и
на стотици други места. Ако медицинската наука действително се стремеше да лекува
хората, тези неща щяха да бъдат открити много отдавна. Те са съществували през
всичкото това време.
Логиката би трябвало да бъде приблизително такава: Хм, я да видим, този конкретен
химикал е използван от имунната система за унищожаване на патогени и други
организми, от които тялото иска да се отърве, и същият този химикал е използван в
промишлеността за унищожаване на патогени и други организми, от които
промишлеността иска да се отърве. Интересно, ако снабдим тялото с още малко, дари
то ще успее по-добре да унищожи същите тези патогени? В крайна сметка, тялото вече
използва този химикал. Може би то просто няма достатъчно количество, когато е
нападнато от смъртоносна болест. Толкова е очевидно, че според мен медицинската
наука би трябвало да е открила няколко чудотворни вещества преди много време.
Такова вещество е хипохлорната киселина. Имунната система използва тази киселина
за да унищожава много неща, включително болестотворните патогени. Един от
химикалите, които тялото произвежда за да получи хипохлорна киселина е известен
като милопероксидаза, но този химикал е често в недостатъчни количества и съответно
няма и достатъчно хипохлорна киселина. Това е известно на медицинската наука. Има
писани статии по този въпрос. И човек би си помислил, че медицината би дала на
болните малко допълнителна хипохлорна киселина. Но познайте, това никога не се е
случило. И аз си помислих да опитам.
Направих няколко капсули, които произвеждат хипохлорна киселина в стомаха
И започнах да ги вземам. След като те не ме „убиха”, помолих няколко приятели да ги
вземат. След това помолих няколко души с рак на простатата да ги вземат. По това
време само болни от рак на простатата се съгласиха да изпитат новите капсули. До
колкото зная, всеки от взелите тези капсули подобри състоянието си или се излекува
напълно. Допълнителна хипохлорна киселина очевидно помага на тялото при някои
заболявания и може би при всички заболявания.
Добре, аз наистина не мога напълно да претендирам за авторството на тази идея.
Бил Бойнтън, химикът, който ми помогна по отношение химията при първата ми книга,
спомена един ден, че ще вземе малко калциев хипохлорит. И аз реших, че ако това не го
убие, вероятно няма да убие и мен. Аз обаче го изследвах, за да съм сигурен, че
действително вземахме калциев хипохлорит. Реших да използвам капсули, които
напълних с прах, който се превръща в хипохлорна киселина, когато встъпи в
съприкосновение с водата и започнах да го предлагам на хората в тази форма.
Това е нещо, което един лекар никога не би направил. Той има хипократовата клетва и
Американската медицинска асоциация и Федералната агенция за лекарствата, които му
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дишат във врата, докато аз съм един изобретател. Аз никога не съм полагал клетва. Ако
ме попитате дали по-скоро бих спасил милион човешки живота или бих предпочел да
съм спокоен и да не рискувам, особено при хора, обречени да умрат, аз бих предпочел
риска, както и те. Има много хора, живи днес, които са радостни, че поеха риска. Не
съм срещнал лекар, който да критикува това, което правя, след като узнае
подробностите, но имам няколко наистина войнствени критици в Интернет, които
говорят всякакви неща по мой адрес, без да имат представа за какво става дума.
Наистина е тъжно, защото има стотици хора, които се вслушват в тях и така стотици
пропускат възможността за преодоляване на смъртоносни болести, само защото има
хора, които говорят без да изследват това, за което говорят. Вижте състоянието на
медицината днес. Ако отидете на лекар, най-вероятно е да ви кажат: „Опитай това
лекарство и ако изглежда, че не ти помага, и ще ти дам да опиташ няколко други”.
Какво бихте нарекли това, ако не експериментиране в търсене на лекарството, което
действа. Може да кажете: „Никой не носи отговорност при предписване на вече
утвърдени лекарства” БРЕЙ, ВИЖ ТИ!! Какво бихте казали за 970-те хиляди смъртни
случаи от лекарства годишно само в САЩ? Все още никой не е умрял от MMS.
Указанията към всички медицински лекарства предупреждават за странични ефекти и
много споменават смъртта като един възможен такъв ефект.
И така, калциевият хипохлорит се превръща в хипохлорна киселина, когато е разтворен
във вода. Вие обаче може да си го закупите в 100% чиста форма. Той се продава в
чистота между 55% и 80%. Аз си го купих от магазини за принадлежности, свързани с
плувни басейни. Досетете се. Това е хлор за пречистване на вода в плувните басейни.
Ние сме поглъщали такъв хлор. Но в стомаха ни той се превръща действително в
хипохлорна киселина. Останалите химикали, които го придружават се считат за
нетоксични. Това са натриеви съединения като натриев карбонат и бикарбонат. Те
присъстват в храните и в други процеси, които са безопасни. Хлорът използван в
плувните басейни, калциевият хипохлорит, не се превръща в хлор, както си мислят
повечето хора. Той се превръща в хипохлорна киселина в която има хлор, но подобно
на MMS, тя не реагира в тялото ви като хлор. Помнете, че има много химикали
използвани в плувните басейни, но само един, който действа за нашите цели. Това е
калциевият хипохлорит (бел.прев.: хлорна вар) и нищо друго. Аз напълних
желатинови капсули размер „0” с хлор за плувни басейни (това бе 72% калциев
хипохлорит) и карах хората да вземат между 1 и 5 капсули дневно, като започнат след
сутрешната закуска. Болшинството никога не стигнаха до 5 капсули на ден, тъй като им
казах да спрат да го вземат, в случай че започне да им се гади. След това започнахме да
прибавяме желатинови капсули калциев хипохлорит при лекуването на всякакъв вид
ракови заболявания. Получихме много положителни отзиви. Бих искал да ви кажа
имената на всички, но това ще бъде използвано, за да ме вкарат зад решетките. Отново,
бих предложил от 1 до 5 капсули дневно за лекуване на рак или други смъртоносни
заболявания, наред с другите процедури дадени на моя уеб сайт www.jimhumble.biz. С
други думи ние просто прибавяме тези капсули към съответната процедура. Те са
подействали и при болшинството други заболявания.
Това са данните. Аз не предлагам да правите каквото и да било. Това е, което аз съм
направил. Моля ви, аз не споменавам това, за да се хваля, а само да ви уведомя за това
какво се е случвало на медицинското поприще и за степента, в която лакомията може
да завладее хората. Не се съмнявам, че много хора биха направили същото като мен в
аналогична ситуация. Радостен съм, че се оказах на точното място в точния момент.
Естествено, бе необходима и нагласата на един изобретател. Изобретателите не са
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учени, но имат достатъчно познания и веднъж открили някаква ниша, в която да
приложат изобретателността си, те понякога научават достатъчно, за да получат
положителен резултат. Има хиляди наистина фантастични изобретения които няма
никога да видят бял свят, поради лакомията на някои хора, които упражняват контрол.
Давам тук цялата тази информация с конкретна цел. Когато правителството се опита да
ни отнеме MMS-1, винаги ще има MMS-2. Той се намира във всички магазини за
поддържане на плувни басейни по света. Те никога няма да могат да го преследват
успешно. Почти във всяка страна от третия свят има магазини, обслужващи плувните
басейни на богатите.
Може да научите повече за MMS-2 на моя уеб сайт www.jimhumble.biz. Научете повече
за MMS на уеб сайта www.mmsAnswers.com. И научете повече за MMS на 16 различни
свързани сайтове. Просто следвайте линковете.
Това е първият двуседмичен предварителен доклад от Африка. Оказва се, че MMS-2
може да е даже по-добър от MMS-1. Аз го отнесох на един лекар в една клиника за
лечение с билки, който ми вярва. Първо го накарах да даде на няколко пациенти, които
вземаха MMS-1, няколко от MMS-2 капсулите. Въпреки че знаех, че тези пациенти не
са дали положителна проба на спин, те не бяха съвсем сигурни, че не са болни и аз си
помислих, че можем да се презастраховаме. Те вземаха и двете известно време, но
всички се чувстваха толкова добре, че не виждаха защо да продължават и
преустановиха приемането.
В тази клиника обаче ежедневно пристигат болни. Макар все още да използваме MMS1, тамошният лекар започна самостоятелно да дава MMS-2. Първият пациент имаше
диагноза рак от месната държавна болница. Ракът бе от дясната му страна между чатала
и пъпа. Можеше да бъде опипан с пръсти през кожата и някъде в стомашната кухина.
Бе с големината на голям лимон.
Учудващо, след вземане на MMS-2 в продължение на 7 дни, ракът и всичките му
придружаващи симптоми изчезнаха. Не зная какво бе направил лекаря, за да постави
диагноза рак, но зная, че той бе планирал традиционно лечение от рак след няколко
дни. Естествено, при стеклите се обстоятелства такова лечение не се наложи.
Едно момче, след приемане на MMS-2 в продължение на седмица, отиде на преглед за
установяване броя на CD4 (Т) клетките, тъй като лекуващият му лекар от месната
болница искаше да провери състоянието му. Броят на клетките се оказа нормален и
лекарят му каза да преустанови вземането на лекарствата против спин. Това рядко се
случва без вземането на MMS. В допълнение, 5 други пациента дойдоха в клиниката с
оплаквания за слабост, постоянно главоболие, стомашни болки, а единият от тях имаше
кървене на ануса придружено от силни болки. Нещата изглеждаха доста сериозни,
защото хората не биха вървели километри до клиниката без основателна причина.
Само след едноседмично приемане на MMS-2, всички казаха, че се чувстват добре и
симптомите и оплакванията им са изчезнали. Използваният протокол бе четири
желатинови капсули размер 0 пълни с калциев хипохлорит, както бе споменато по-горе.
Тези хора взеха пълните капсули на всеки 2 часа в продължение на 8 часа през деня.
Първата капсула се взема с 2 чаши вода и след това останалите капсули се вземат по 1
на всеки два часа с пълна чаша вода. Правете това всеки ден докато се почувствате
добре. Използвайте го при грип.
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Е, това е предварителният доклад. До издаването на тази книга нямаше време за други
доклади. Разбира се, аз съм давал MMS2 в продължение на 4 години с положителни
резултати, но това е ставало тук пред мен и аз съм наблюдавал хората. Много поразлично е от това да изпратиш някому флакон и евентуално да получиш отзив. Аз
понякога им се обаждам по телефона и те казват: „О, от проблема ми няма и следа вече
няколко седмици.” Някои са така добри да отдадат нужното на MMS-2, но много си
мислят, че проблемът им просто е изчезнал сам. Мисля, че причината за това е, че
MMS-2 изглежда няма никакви странични ефекти, или даже преки ефекти. Няма
повръщане, диария и даже гадене. Единственото нещо може би е малко парене в
гърдите, ако човек не приеме пълното препоръчително количество вода. Единственото,
което човек усеща е, че проблемът му е изчезнал и това не е особено драматично. С
MMS-1 може да получите повръщане първия път, или да ви се пригади,
или да усетите миризмата на хлор диоксида. Също така много хора когато виждат че се
подобряват, искат да вземат и допълнителна доза. Това може да причини всякакви
интересни реакции. Естествено, може да прекалите и с MMS-2.
Джим Хъмбъл
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