AVTIZEM
»

PA JE OZDRAVLJIV?

^

ude‘ni« MMS, vsestranski
mineralni dodatki, ki uni~ijo
vse mikroorganizme, vklju~no
z virusi, bakterijami, glivicami, plesnimi, kvasovkami in paraziti, oksidirajo
te‘ke kovine v telesu in nevtralizirajo
strupene tujke, so po ameri{kem raziskovalcu Jimu Humblu trije. Opisuje
jih v knjigi Re{ite si zdravje ali celó
‘ivljenje z MMS-om, ionom klorovega
dioksida. Kot ‘e ime knjige pove, je
prvi ~ude‘ni mineralni dodatek klorov
dioksid. Dobimo ga tako, da raztopini
natrijevega klorita (NaClO2), ki je zelo
alkalna spojina, v enakem razmerju
dodamo 50-odstotno citronsko kislino.
Z njegovo aktivacijo ga nevtraliziramo
in pri~ne se spro{~ati klorov dioksid.
Drugi MMS je kalcijev hipoklorit.
Tretji MMS pa je kombinacija obeh.
Za kaj gre? Kako je to mogo~e? Oba
minerala sta kemikaliji, ki ju telo tvori
tudi sámo. Oba sta oksidanta, a z razli~nim oksidacijskim potencialom. Noben
MMS ne vpliva na koristne bakterije v
telesu niti na zdrave celice. Zakaj je temu
tako, Jim Humble razlaga v knjigi, ki je
dosegljiva tudi v slovenskem prevodu.
Poudarja, da MMS ni zdravilo. Deluje
na imunski sistem, in sicer kot nekak{en
superpolnilec. Ni namenjen le zdravljenju dolo~ene bolezni, deluje na vse bolezni in ve~ino premaga v manj kot {tiriindvajsetih urah, trdi Humble. V ~lanku
se bomo tokrat posvetili prvemu MMS.

ANDREAS
LUDWIG KALCKER
Da je MMS eno od najbolj revolucionarnih odkritij na{ega ~asa, je po teoriji
in praksi prepri~an tudi dr. Andreas
Ludwig Kalcker. To dokazuje v svoji
knjigi CDS – Zdravje je mogo~e (CDS/
MMS – Heilung ist möglich – knjiga v
nem{kem jeziku je dosegljiva v spletni
trgovini Amazon). V njej opisuje, kako
je CDS – klorov dioksid mogo~e uporabiti za pomo~ imunskemu sistemu, tako
da ta premaga vsako bolezen, tudi aids
in malarijo, kot je potrdil ‘e Humble.
Dr. Kalcker MMS imenuje CDS. V
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Avtizem ima eden od 88-ih otrok, torej gre za epidemijo

Avtizem pa je ozdravljiv?
knjigi v besedi in sliki tudi ponazarja
najhitrej{i na~in, kako ustvarite velike
koli~ine klorovega dioksida. Opisuje,
kak{na je razlika med klasi~nim postopkom pridobitve klorovega dioksida iz
natrijevega klorita in aktivatorja citronske kisline, ter med CDS, ki ga pridobimo po njegovem postopku. Video, kako
se ga naredi, je objavljen na spletni strani
goo.gl/f3Br7n.
Dr. Kalcker je ustanovni ~lan nevladne organizacije Earth Help Project, ki se
osredoto~a na pomo~ dr‘avam tretjega
sveta na podro~ju alternativne energije,
vode in zdravja. V devetdesetih letih je
delal v Centru za nove tehnologije v Barceloni. [tudiral je ekonomijo, biofiziko
in alternativno zdravljenje.

MMS deluje na imunski
sistem kot nekak{en
superpolnilec.
Pred dvajsetimi leti se je rodil z avtizmom le eden na deset tiso~ otrok, danes
ima avtizem eden na 88 otrok, torej gre
za epidemijo. Ugotovil je, da so avtizem
le simptomi in ne neozdravljiva bolezen.
Simptomi se izra‘ajo na podro~ju trebuha ter v imunskem in presnovnem sistemu.
Dr. Kalcker je imel ne~aka avtista in
si je zadal za nalogo, da mu pomaga. Ko
je raziskoval vzroke, je ugotovil, da je
nekaj narobe na obmo~ju trebuha, saj gre
pri avtistih za prekinitev povezave med
~ustvenimi mo‘gani – sede‘ ~ustev je v
son~nem plete‘u na podro~ju trebuha –
in racionalnimi mo‘gani v glavi. Odkril
je, da temu botrujejo paraziti, ki so lahko
dolgi tudi ve~ kot en meter in ki stalno

zastrupljajo telo. Ko se otroci pre~istijo
z natan~no dolo~enim protokolom, ki
vklju~uje pitje ricinusa, u‘ivanje CDS za
dezinfekcijo ~revesja, klistir s CDS in
drugo, se otroci tudi povsem ozdravijo
avtizma. A treba se je seveda strogo
dr‘ati protokola.
Protokol, kako odkriti in zdraviti
parazitske bolezni, je opisal na svoji
spletni strani goo.gl/qIquzl. Postopek
~i{~enja traja tri mesece.

KLOROV DIOKSID

Foto splet

^eprav je v imenu klor, ne gre za
klor! To marsikoga odvrne, da bi se lotil
branja dokazov o ozdravitvah s pomo~jo MMS oziroma CDS. Klorov dioksid
je s klorom povezan toliko kot natrijev
klorid ali jedilna sol. Klorov dioksid se
CDS POMAGA
uporablja za razku‘evanje vode ‘e osemOZDRAVITI AVTIZEM
deset let, v kemi~ni obliki pa se v trgovinah z zdravo hrano tudi ‘e osemdeset
Dr. Kalcker na konferencah po vsem
let prodaja kot natrijev klorit, znan kot
svetu, v Venezueli, Bolgariji, ^e{ki,
stabiliziran kisik. Njegova kemijska
ZDA in drugod, predstavlja novo
formula je ClO2. ClO2 je tudi eden
medicinsko odkritje o uporabi klorovega dioksida za zdravje. Tako je
od dveh mo~nih uni~evalcev, ki jih
med drugim na najve~ji konferenci
tvori na{ imunski sistem, da uni~i
o avtizmu v ^ikagu predstavil
bolezni, nasilne celice ubijalke in
najnovej{a spoznanja glede avtizma.
razne strupe.
Klorov dioksid uni~i tudi viruse,
Ugotovil je, da so strupi, ki jih
pri
katerih je medicina do danes
spro{~ajo paraziti v ~love{kem telenemo~na,
in vse druge poznane
su, pravi vzrok simptomov, znanih
bolezenske
organizme na tleh v
kot regresivni avtizem. Razvil je
bolni{nicah,
klavnicah, v vodi, na
nov, revolucionaren protokol za
zelenjavi
na
razpe~evalnih
centrih
zdravljenje avtizma, v katerem lahza hrano in zdaj tudi v ~love{kem
ko prizadeti tudi povsem okrevajo.
telesu.
Ima ve~ kot 164 dokumentiranih
ozdravljenih primerov, ki so si v
Telesu ne {koduje na noben na~in, niti ne vpliva na koristne baktetreh letih povsem opomogli. Zanj
rije v telesu, kadar ga jemljemo v
je avtizem ozdravljiv! Njegov revolucionarni protokol vklju~uje tudi
zdravilnih odmerkih, {e pi{eta Humklistir s klorovim dioksidom za Knjiga in dodatek natrijevega klorita sta dosegljiva na ble in dr. Kalcker.
misteriji.si ali 051/307 777.
Ana [vigelj
~i{~enje ~revesja.

D

-

AVGUST

15 -

Misteriji 23

