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ANAHTAR KELİMELER  
MMS : Master Mineral Solution | Miracle Mineral Solution | Ana Mineral 

Çözüm ve ya Mucize Mineral Çözüm; Jim Humble tarafından bahsi geçen 

kitapta anlatıldığı üzere; patojenlerin, toksinlerin oksidasyonu ile vücudun 

kendini iyileştirmesine izin veren alanı açan iki ve ya üç bileşenli uygulama 

protokolleridir.  

CD : Chlorine Dioxide (CIO2) 

MMS: Sodium Chlorite (%22,4) 

MMS1 : Aktive edilmiş MMS = Chlorine Dioxide(CIO2) kısaca CD  

MMS1 = Hypochlorous acid + sodium chlorite = kehribar renkli aktivasyon  

MMS2 : MMS1'in su ile karıştırılması. MMS1+Su = Calcium Hypochlorite  

Oksidasyon : Elektronları ortadan kaldıran ya da elektronları bir arada 

tutan pozisyonun değişmesine neden olan reaksiyondur. Bu oksidasyonu 

MMS1 dışında hidrojen peroksit ve ozon da sağlar fakat bu uygulamalar 

patojenler dışında insan bağ dokusuna da etki edebilirler ve daha yüksek 

volt içerirler. Ozon 2,07volt, Hidrojen Peroksit 1.8volt, CD 0,85volt 

ÖN EMLİ  UY ARI LAR  

1. Karışım öncesi kokusuz olduğu için yanlışlıkla içilmemeli.  

2. Hexheimer (aşırı bulantı içeren patojen atım süreci) etkisi 

olduğunda bu etki C vitamini, karbonat ve taze elma ile 

azaltılabilir. 

3. Beyazlatıcı etkisi olduğundan dikkat ve cilde zarar 

verebileceğinden edilmeli. Çok kısa süreli böcek ısırıkları ve 

yanıklara kullanılabiliyor.  

4. MMS1 yani aktive edilmiş karışımı koklama! 

5. MMS1 doğum kontrol haplarının etkisini sıfırlar.  

6. DMSO + MMS2 = Tehlikeli Patlayıcı (bu nedenle bu içerikte DMSO 

solvent yer almamaktadır.) 
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MMS  TEMELLERİ  
Yapmanız gereken bazı temel bilgiler var MMS kullanmaya başlamadan 

önce bilin. Birçok şey gibi, Bir kez öğrendikten sonra MMS'in kullanımı 

kolaydır. Fakat Yapmanız gereken son şey bilmeden kullanmaya 

çalışmaktır. Sorumluluk almayı seçerseniz kendi sağlığınız için lütfen daha 

önce ödevinizi yapın Bu kitaptaki protokollerden herhangi birini 

gerçekleştirmeye çalışın.  

 

İşte sağlığınızın iyileşmesindeki bir dünya fark yaratabilecek iki temel 

faktör:  

1. Bir  protokole her başladığınızda kitabı gözden geçirmek önemli. Bazı 

protokoller diğerlerinden daha ayrıntılıdır ve bazıları başarı için gerekli 

önemli uyarılar ve / veya ayrıntılar içerir. Bu yüzden hafızanı tazele 

protokolü oku.. 

 2. Mümkünse bir partneriniz olsun. MMS'in birçok kullanımı vardır. Genel 

bir temizlik için bir protokol kullanarak gayet iyi yapabilirsiniz 29 30 MMS 

Sağlık Kurtarma Kılavuzu veya soğuk algınlığının üstesinden gelmek için. 

Ama sen çok olduğun zaman hasta, çok kötü bir grip veya daha ciddi bir 

veya uzun süreli hastalık, bir dozu karıştırmaya hazır hissetmeyebilirsiniz, 

veya banyo hazırlamak veya saatleri ve ölçümleri takip etmek. Tek başına 

gitmeye çalışma. Birini bul, bir eş, ebeveyn, oğul veya kız, teyze veya 

amca, büyükbaba, arkadaş veya bakıcı, size yardımcı olabilecek sağlıklı 

yaşam yolculuğu. 

 

TEMEL MMS  DO ZU  1 

Bu kitapta çeşitli protokoller çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen sayıda 

damla kullanır.Burada sadece temel karıştırma kavramını tartışacağız. 

Aşama 1 

 Daima boş, temiz, kuru bir cam bardak kullanın. 
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Bardağı hafifçe yana yatırın ve damlalarınızı alt kısmın köşesine 

gitmeleri için. Her zaman damlalık şişesini tutun veya pipet 

(damlalık) düz yukarı ve aşağı damla damla. (Her bir MMS damlası 

için 1 ekleyin damla asit.) 

Adım 2 

 30 saniyeye kadar sayarken damlaları biraz karıştırın; içinde 

karışımın kehribar rengine dönmesi gerek 

Aşama 3 

 Ardından 1/2 su bardağı (4 ons / 120 ml) içme suyu ekleyin 

( su veya meyve suyu veya başka bir sıvı) 

 Dozunuzu tazeyken, birden az dakika içinde için. 

KISACA  

1. Bardak cam, temiz ve kuru olmalı. 

2. Su, aktivasyon gerçekleştikten sonra, yanı 7-8 saniye bekledikten sonra 

ilave edilmeli. 

3. Sitrik asit yerine limon kullanıyorsanız 1 damla MMS için 5 damla limon 

suyu kullanmalısınız. 

4. Hazırladığınız solüsyonu bekletmeden içmelisiniz. 

5. Öneri : Eğer tat ve kokusundan rahatsız oluyorsanız, hazırladığınız 

aktive edilmiş karışıma daha az su ilave edip, bu karışımı 1 kerede ve 

nefesinizi tutarak için ve yine nefes almamaya devam ederek 1 bardak da 

temiz su için. Bu şekilde MMS'nin tat ve kokusundan fazla 

etkilenmediğinizi göreceksiniz. 
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Dikkatli olun: Klor dioksit gazlarının kaçması muhtemeldir MMS ve 

aktivatör karıştırıldığında doğrudan nefes almaktan kaçının. 

 

" 2009'da güneydoğuda küçük bir ülke olan Malavi'ye gittim Afrika. 

Oradayken bana 800 HIV / AIDS vakası geldi. Bu insanlar saatte 3 damla 

MMS1 aldılar. 3 hafta boyunca günde 8 saat. Bil bakalım ne oldu? 21 gün 

boyunca günde sekiz saat alınan 3 damla dozlar, HIV / AIDS'in % 99  yok 

edilmesini sağladı. Sadece 800 vakadan beşi istisna oldu ve bu beşinden, 

talimatlar bir şekilde düzgün bir şekilde uygulanmamıştı." -Jim Humble 

 

DOZU NUZU HE R SAA T BA ŞI  A LMA YA ÖZE N GÖSTE RİN . .  ÖRNEĞİN ,  SE KİZ  

SAA TLİK BİR PROTOKOLD EYKEN SAA T BA ŞI  DOZ A LIN .  4  D OZ SA BAH  3  

SAA T A RA 4  D OZ  DA ÖĞLEN GİBİ  BÖ LME YİN .  
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MMS' İN TE ME L İ LKE Sİ ,  HER SA AT PA TOJE NLER PATOJE N VE RME Z 

YENİDEN GRUPLANMA VE  YENİDEN OLU ŞTURMA Z A MA NI ,  ANC AK  BU NUN 

YERİNE ,  YENİDE N TOPLA NMA  ŞAN SI  OLMAD AN SÜRE KLİ  

VURU LMA LA RID IR .  

 

ipuçları  

 

o Dozlarınızı plastik bardaklarda karıştırmanızı ve içmenizi tavsiye 

etmem; cam tercih edilir. Ama eğer yolda iseniz, küçük tek 

kullanımlık plastik birlikte almak için uygun olabilir.  

o Doz hazırlamaya vaktiniz olmayacağı durumlarda 2-3 dozu birlikte 

hazırlayabilirsiniz. Örneğin, öğretmen olduğunuzu ve sınıfınızın 

önünde iki veya üç saat ayakta durmanız gerektiğini düşünelim. Bu 

durumda, 2 veya 3 dozu önceden bir şişede hazırlayabilir iki ve ya 

üçe kalemle çizere bölebilirsiniz. Tüm MMS1 dozları genellikle 

4ons / 120 ml su (veya diğer uyumlu sıvı). 4 ons / 120 ml şişede 

hazırlanır. Bireysel olarak ihtiyacınız olacak doz miktarını önceden 

karıştırın şişeler. Ya da iki saatlik bir zamana ihtiyacınız olduğunu 

biliyorsanız önceden karıştırılmış dozlar, 8 ons / 240 ml'lik bir şişe 

yapabilir veya üç saat boyunca 12 ons / 360 ml şişe. Şişenizi 

işaretlemek için silinmez bir işaretleme kalemi kullanmak 4 ons / 

120 ml'lik bölümler hazırlamak yeterli olur. Sizin için en uygun 

olanı bulun. 

 

MMS'İNİZİN İYİ OLDUĞUNU TEST ETME  
MMS'i etkinleştirirken damlaların MMS ve aktivatörün ilk 30 saniyede 

amber renge dönüşür. Bu kitapta kehribar dediğimizde kahverengi bir 

renge atıfta bulunuyoruz. MMS'in kehribar rengi koyu kahverengi, ancak 

sarı değil. Işığa tutulduğunda su eklemeden önce aktive edilmiş damlalar, 

cam kehribar bir şişenin rengi (örneğin, yağlar, çeşitli tıbbi iksirler veya 

bira şişeleri rengi)olmalı. 
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Damlaların rengine göre kullandığınız cam türü gibi çeşitli faktörler 

tartılabilir. Cam başlarken tamamen kuru olmalı. 

Doğru rengi alamıyorsanız ve talimatları doğru bir şekilde uyguladıysanız, 

farklı koşullarda karıştırmayı deneyin. Örneğin, farklı bir bardak kullanın 

(bazı cam kaliteleri bozulur) camın yeterince temiz olduğundan emin olun 

- bulaşık deterjanı birikintisi olmamalı. Damlalarınızı beyaz bir duvara, 

beyaz bir buzdolabına veya rengi test ederken açık bir arka planda 

inceleyin. Şüpheniz varsa renk, test ederken 6 damla dozunu karıştırın.  

 

SU—  
 MMS1 Dozunu Karıştırmak İçin ideali  MMS1 dozunuzu sadece 

suyla almaktır. MMS1 dozları 1/2 bardak su içinde alınmalıdır (bu, 

4 ons veya 120 ml) veya maden suyu. Genellikle çocuklar yarım 

bardaktan daha az suya ihtiyaç duyar. Bir çocuk 1 damla MMS1 

aldığında 1/4 fincan sıvı kullanmalıdır. 

 MMS1 içme (arıtılmış) suya alınmalıdır— klor, florür veya diğer 

toksinleri içeren suya -MMS1'in etkinliğini iptal edeceği için- asla 

dokunmayın. 

 Su ideal olsa da, MMS1 sadece su ile alamıyorsanız, tadı sizi 

rahatsız ediyorsa, bazı doğal meyve suları kullanılabilir. 

Koruyucular ve / veya C Vitamini veya askorbik asit eklenmişler, 

MMS1'in etkinliğini iptal edecektir. Taze meyve suyu en iyisi. 

Elma, üzüm ve kızılcık suyu MMS1 ile iyi çalışır, ancak yine de 

doğal olmalı, koruyucu içermemeli ve C Vitamini içermemeli (veya 

askorbik asit). Asla portakal veya mandalina suyu kullanmayın. Bu 

meyve sularını gün için uygulanan MMS1 protokolünüzden en az 

iki saat önce veya sonra alabilirsiniz. 

 Çoğu çay MMS ile uyumlu değildir. Ancak, uyumlu bazı bitki çayları 

var.  



CC|  Jim Humble ,Cari Lloyd 2016 | ISBN: 978-0-9908945-2-0  | MMS Sağlık İyileştirme Kılavuzu kitabından Ocak 2021'de derlenmiştir.   

https://ipfs.io/ipfs/bafykbzacecvw62glxayobr6d2rwbjick55tb6m22cauebyuci6tu3v46qbohc?filename=Jim%20Humble,%20Cari%20Lloyd%20

-%20MMS%20Health%20Recovery%20Guidebook-JH%20Books%20(2016).pdf 

7   oceanin.me  

 

 Bir MMS1 dozunun tadını iyileştirmenin başka bir yolu da her 

dozda soğuk su kullanmak. Sadece buzdolabında bu amaçla 

arıtılmış bir şişe su saklayın.  

 MMS1 ile ne karıştırmayı seçerseniz seçin, ilk karıştırmaya 

başladıktan 60 saniye içinde hemen için. 

 

BİR DAMLA DAHA MMS  ALAMAYACAK HALDEYSENİZ:   
 
Bir süredir protokol kullanıyor ve o kadar iyi hissetmediğiniz bir noktaya 

ulaşmış olabilirsiniz(atılan toksin dalgası vücutta hasta bir duyguya neden 

olur). Ya da belki MMS1 almak değil de herhangi bir nedenden dolayı 

hastalanırlar ve ya hasta hissediyor olabilirsiniz.  

Burada son 20 yılda gözlemlediğim önemli bir süreç var ve bu, vücut 

MMS'e karşı kötü zevkin ötesinde çok ileri giden bir tiksinti geliştirebilir. 

Bunu defalarca gördüm ve patojenler tarafından yaratıldığına inanıyorum. 

Hastalığı patojenlerin kendini koruyan bir tür hayatta kalma mekanizması 

olarak düşün.  

Bu tiksinti, MMS1 almayı bile engelleyecek düzeyde ise ne yapabilirler? 

BURADAKİ  İL KE ,  ALMA YI BI RAKMAK  İST E M EM ENİZD İR .  

Hatta çok ama çok gibi görünen saatlik bazda alınan az miktarda MMS1 

patojenlerin vücuttan atılmasına ve sağlığın iyileştirilmesine yardımcı 

olmak için çalışabilir. MMS1 dozunuzu bir süre için saatte 1 damladan 

daha aza düşürmeniz gerekebilir. Bazıları alımını 1/2 damla, 1/4 azaltmak 

zorunda kaldı. Buradaki fikir, bırakmayın! Çünkü MMS küçük bir doz ile 

bile saatte bir, vücudunuzun sorunun üstesinden gelmesine yardımcı 

olabilir. 

HASTA HISSETME DURUMUNDA 

Mide bulantısı, kusma, ishal veya aşırı yorgunluk oluşursa MMS1 

çekerken, (Herxheimer reaksiyonu) hemen dozu yarı yarıya azaltın ama 

semptomlar çok fazla değilse MMS1 almayı sürdürün. Çok kötüyse durun. 



CC|  Jim Humble ,Cari Lloyd 2016 | ISBN: 978-0-9908945-2-0  | MMS Sağlık İyileştirme Kılavuzu kitabından Ocak 2021'de derlenmiştir.   

https://ipfs.io/ipfs/bafykbzacecvw62glxayobr6d2rwbjick55tb6m22cauebyuci6tu3v46qbohc?filename=Jim%20Humble,%20Cari%20Lloyd%20

-%20MMS%20Health%20Recovery%20Guidebook-JH%20Books%20(2016).pdf 

8   oceanin.me  

 

Semptomlar düzeldikten sonra daha önce aldığınız miktarın yarısıyla 

başlayın.  

MMS1 alımınızı her zaman kademeli arttırın ve ya azaltın. Çok az miktarda 

bile saatlik MMS1 size yardımcı olacaktır, bu nedenle fikir şu: Mümkünse 

hepsini birden bırakmamaya çalışın. Tolere edebileceğiniz rahat MMS1 

miktarı bulduğunuzda;  bununla bir ila iki gün boyunca devam edin ve 

ardından protokolün uygun miktarına ulaşıncaya kadar yavaşça arttırın. 

 

MMS  SAKLAMA   

MMS depolamanın en iyi yolu (% 22,4 sodyum klorit su) kehribar veya 

yeşil cam şişelerdedir, plastik (metal değil) kapak ve bir buzdolabında. Bu 

ideal. 

 

MMS  PROTOKOLLERİNDE YEMEK  

MMS1 dozları yemek saatlerinde alınmamalıdır. Protokoller ve 

öğünlerinizin arasını açarak doz alımıını planlamak en iyisidir. MMS1 

dozunu ve öğünleriniz arasında 20 ila 30 dakika kadar boşluk bırakın. 

Örneğin, MMS1 dozunuzu sabah 8: 00'de alırsanız, kahvaltı sabah 8: 20-8: 

30'da yapın ve sonraki dozunuzu sabah 9: 00'da alın. Kahvaltı nispeten 

basit ve küçük olmalı ve yemek için en fazla 10-15 dakika. Aynı şekilde 

alırsan öğlen 12'de bir MMS1 dozu, öğle yemeği 12: 30'da olabilir ve 

bunun gibi... 

Protokolde olduğunuz saatlerde en iyisi daha küçük öğünler ve / veya 

atıştırmalıklar yemektir. (Beni yanlış anlamayın, yemek yiyebilirsiniz) 

MMS1 aldığınız saatler boyunca sadece büyük öğünlerden kaçının. Çeşitli 

yollar var ve bu yapılabilir — günlük rutininize göre ayarlayın. 

Örneğin protokolünüze oldukça erken başlarsanız sabah, diyelim ki sabah 

8:00, sekiz saat sonra 15:00, son dozunuzun zamanı olacaktır. Eğer bu 

sekiz saat içinde daha küçük öğünler veya atıştırmalıklar yemiş olarak 

dozlama periyodu sonrası son dozunuzu saat 15: 00'te bitirirseniz, bu, 

saat 17:00 veya daha geç bir saatte büyük bir öğüne sahip olabileceğiniz 
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anlamına gelir. Büyük bir öğünü sabah mı akşam mı tercih ettiğinize karar 

verin.  

Bazı insanlar dozlarına günün ilerleyen saatlerinde başlamayı tercih 

ederler. Sabah saatlerinde portakal suyu, meyve suyu veya bir fincan 

kahve veya çay içmek için serbest olmayı tercih edebilirler. Bir kişi 

dozajına saat 15: 00'te başlarsa sekiz saatlik protokolde; 13: 00'dan önce 

kahve, çay veya portakal suyunu içebilir. Doz saatlerini yaşam tarzınıza 

göre planlayabilirsiniz. 

Özellikle antioksidan oranı yüksek yiyecekleri veya takviyeleri almayın. 

Bunun ötesinde, ne olduğuna dikkat edin, sizin için ne çalışıyor ya da 

çalışmıyor gözlemleyin. Eğer protokolden makul bir süre sonra MMS ile 

sonuç alınmadıysa, diyetinize ciddi bir şekilde bakın ve MMS ile çelişen 

şüphelendiğiniz bir şey ortadan kaldırılabilir. Bir öğünde yemeye alışkın 

olduğunuz birçok öğe varsa, daha az içeriğe indirgeyin. Mono diyet (veya 

en azından kısmi mono diyet) protokolde olduğunuz süre boyunca 

yardımcı olabilir. 

ÖZET LE  

● Yemeklerinizle, MMS1 dozunuzun arasına 

20-30 dakika koyun.  

● MMS'inizi aldığınız saatler boyunca, büyük "ziyafet" türleri yememeye 

çalışın, daha küçük öğünler ve / veya atıştırmalıklar tercih edin. 

● MMS dozlama saatleriniz sırasında, MMS'i etkisiz hale getiren 

antioksidan oranı yüksek şeyler yemeyin veya içmeyin.  

● Kısa bir süre sonra başarılı olamıyorsanız, makul bir süre diyetinizi 

basitleştirmeyi düşünün. Şüpheli besinleri iptal etmeyi deneyin. 

EĞER  PATOJE N LER  C AN LIYK EN  B ES IN  TAK VIYE S I  ALIY OR SUN U Z ,  B IR  

YAN D AN  O NLAR I  GÜÇ LE ND IRI RKEN  BIR  YAN D AN  D A Y IK IYOR  

OLAC AK SIN IZ .  EK O LAR AK ,  B AZI  B ES IN  TAK VIYELERI  MMS' I  E TK IS IZ 

HALE  GE TIRIR .  

BÜ YÜK  B IR  H ASTALIĞIN IZ  VARS A ,  MMS  ALM A YA BAŞ LARKEN  HERH ANG I  

BIR  TAK VIYE YI  2-3  H AF TALIĞIN A ASK IYA ALIN  VE YA B AŞ LATM AYIN .  
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MMS  PRO TOKO LÜ  SÜRE CIN DE—  TAK VIYELERI  E KLEM EDE N  Ö NCE  

PATOJEN LER I  YE TER INC E YOK  ETM ES I  IÇ IN  MMS'E ZAM AN TAN IM AYA 

ÇALIŞ IN .  ÖTE YAN D AN ,  EĞER  GERÇ EKTEN  BIR  T ÜR TAK VIYEYE IH TIY AÇ 

DU YU YOR S AN I Z ,  ZATEN  DEN EYIP  IYI  S O N UÇ  ALD IYS AN IZ ,  B UN LAR I B IR 

NOK TAD A EK LEM EK  IS TE YE B ILIR SINIZ .  (YUKARIDA  Ö NER ILD IĞI  GIBI ,  

IKI  ILA ÜÇ  H AF TAD AN  S ONR A)  VE  N AS IL  ETK I  YAR ATTIĞIN I  GÖRÜN .  

VÜCUD UNU ZUN  N ASIL  TEP KI  VER D IĞIN E  D IKK AT E DIN .  

EĞER  TAK VIYE  (LER)  EK LE YER EK KENDINIZI  IYI  

HISSEDIYORSANIZ  D EVAM  E DIN .  TAK VIYE  ALIYORS AN IZ ,  ON LAR I  

AR ALIK LAND IRM AK  ÇOK  ÖNEM LID IR .  MMS  D OZLAR IN IZ I  ALD IĞIN IZ  

SAATLER DEN  ITIB ARE N EN  AZ IK I  S AAT ,  YA  D A YAP ABILIRS EN  D AH A 

FAZLA AR A VER IN .  AS LA MMS  DO ZU NU ZU ALDIĞIN IZ A ND A TAK VIYE  

ALMAY IN .  

 

MMS  PROTOKOLÜNDEYKEN KAÇINILMASI GEREKEN 

YIYECEK VE İÇECEK  
  MMS1  VEYA MMS2  ALIRKEN ,  ALK OL ,  Ç IK OLAT A ,  KAHV E ,  

KAFEI NSI Z KAH V E ,  KAFEI NL I  IÇ ECEKL ER ,  ÇAY (SIYAH ,  Y EŞIL  V E 

BI RÇOK BI TKI  ÇAYLAR I ),  SÜT ,  H INDISTA N C EV IZI  SUY U ,  

PORTAKAL  SUYU ,  MA ND ALINA  SUYU  VEYA  C  VIT AMINI  

(ASKO RB IK  AS IT)  IÇ ERE N IÇEC EKLERD EN  K AÇ IN IN .  

  ANTIOKS ID AN  YIYECEK LE RLE  MMS  ARAS IN A 2  S AAT M ES AFE  

KOYM AK  ÖNE MLID IR .  
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Sağlık ve İyileştirme Planları  

Birinin iyileşmesi burada belirtilen süre kullanımından sonra durmak gibi 

bir noktaya gelirse, bu her zaman protokol değiştirme zamanının bir 

göstergesidir. Bir sonraki adıma gidin ve bu planlara sık sık bakın. 

MMS' IN  ÜÇ AL TIN  KURALI   

1-  İyileşiyor mu? Hiçbir şeyi değiştirmeyin. Yaptığınız şeye devam 

edin.  

2- Daha kötü mü hissediyorsun? MMS alımınızı azaltın: % 50.  

3- İyileşmiyor mu / kötüleşmiyor mu? Eğer iyileşme belirtisi yok, 

dozu arttırın veya bir sonraki protokole gidin. 

 

SAĞLIĞIN İYILEŞTIRILMESI IÇIN TEMEL PROTOKOLLERE 

GENEL BAKIŞ  
BAŞL AN GI Ç PROSED ÜRÜ ,  her bir kişinin kolay bir şekilde 

uygulayabileceği protokoldür. Bu protokol, vücudun alışmasını sağlamak 

için saatte çok küçük MMS1 dozlarını gerektirir.  

ilk gün 8 saat boyunca saat başı; 1 damla MMS1'i bir bardak su ile 

sulandırıp bardağın 1/4'ü saat başı içerek başlanır. 2. 3. günler 1/2'si içilir. 

4. gün 3/4'ü içilir. Bu kademeli arttırma yan etki hissini azaltır. 

Hızlandırılmış olarak ise ilk gün 1/4 damla, 2. gün ilk yarısı 1/2 damla ve 

geri kalan yarısında 3/4 damla bir bardak suyun çözeltilip oranı kadar içilip 

gerisinin atılması şeklinde içilir, 3. gün Protokol 1000'e başlanır.    

PRO TOK OL  1000 , hastalığı öldüren birincil protokolümüzdür. 

Patojenler, zehirleri yok eder ve ağır metalleri vücuttan atar. Çok geniş bir 

yelpazedeki hastalıklar, sadece 1000 Protokolü ile aşılabilmiştir. 8 saat; 

saat başı 1 damla MMS1.  

1000 numaralı protokol, 3 hafta veya iyileşene kadar 8 saat boyunca saat 

başı maksimum 3 damla etkinleştirilmiş ve 120 ml su içinde MMS (MMS1) 

alımını içerir. 3 altın kurala dayalı olarak 3 damlaya kademeli arttırılır. 

Unutmayın, vücudunuz bir artışa tolerans göstermiyorsa gerek yoktur, 
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sizin için en iyi olana bağlı kalın. Sağlığınız her dozda 3 damladan daha az 

alınarak da iyileşebilir. 3 damlayı geçmeyin.  

PRO TOK OL  1000  PL US , (Dimethyl Sulfoxide) DMSO'nun belirli bir 

miktarının doza eklenmesi ile oluşur. DMSO, MMS'i vücut dokularının 

derinliklerine taşır. Orada saklı zehirleri ve patojenleri bularak yok eder. 

Bu derlemede DMSO kullanımına yer verilmemiştir. Dileyen kitabın 4. 

bölümünü okuyarak detaylı kullanımını öğrenebilir.  

PRO TOK OL  2000 : Protokol 2000 uygularken, üçüncü veya dördüncü 

günden başlayarak, gelişim varsa bu protokolden devam edin. Belirgin bir 

iyileşme belirtisi yok ise 3000 Protokolünü ekleyin. 

Hayati önem arz eden hastalıklarda çalışılan protokoldür. Kitapta 

belirtildiği şekilde protokolü düzenli bir şekilde uygulayanların %90'ı 

iyileşti. Bu protokol dozun kitapta belirtildiği biçimde arttırılmasını içerir. 

Bir uzmana başvurarak uygulanması gerektiği için burada yer 

verilmemiştir. Önemli uyarı; aynı anda DMSO ve MMS2 içeren bir kapsul 

veya doz almayın! 

PRO TOK OL  3000:  Protokol 3000'i ekledikten sonra, üçüncü veya 

dördüncü günden başlayarak, gelişim varsa bu protokolden devam edin. 

Belirgin bir iyileşme belirtisi yok ise Destekleyici Protokoller ile vücudun 

iyileşmesine yardım edin. Bu protokolde de MMS1'i derin bağ dokularına 

taşımak üzere uygulamalar vardır. Kitapta belirtilen uygulamayı 

muhakkak deneyimli bir uzman ve/veya doktor ile takip etmek önerilir.  

Unutmayın, MMS alımınızı her artırdığınızda yarıda bırakmayın. Ekleyin, 

ancak durdurmayın. Hatırlanması gereken çok önemli bir şey de iyileşene 

kadar MMS almak ve asla durmamaktır. Bu arada önerim gerekli yaşam 

tarzı değişikliklerini yapmak için çalışın. Herhangi bir toksin kaynağını 

ortadan kaldırmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Evinizden ve / 

veya ofisinizden küfü giderin, zararlı kimyasallar, vb. içermeyen iyi bir su 

kaynağı elde edin, fiziksel aktivite günlük rutininizin bir parçası olsun. 

Uygun şekilde dinlenin. Hayatınızdaki stresi azaltın. Diğerleri ile iyi ilişkiler 

geliştirin. Günlük bir ruhsal uygulamayı kucaklayın. İyi bir beslenme planı 

izleyerek bağışıklık sistemi  güçlendirmek ve gerçek yemek yemek bu 

süreçte çok önemlidir.  
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Hastalık ileri safhada ve daha gelişmiş olduğunda, daha yavaş gitmeniz 

gerekir. Vücudu çok çabuk detoksifiye ederseniz, hastalık hissi artar. Bu, 

vücudu daha da zayıflatabilir ve uzun vadede genel iyileşme sürecini 

yavaşlatır. Bedeninizin nasıl tepki gösterdiğini yakından takibe alın. saatte 

Sadece 1 damla MMS1 ile yaşamı tehdit eden hastalıklardan kayda değer 

iyileşmeler alındı. Bu Ne kadar MMS ile başa çıkabileceğinizi görmek için 

bir yarış değil, bedeninizin sürecine güvenin. 

KÜF/MAN TAR PRO TO KOL Ü:  Küf enfeksiyonlara neden olabilir; 

Solunum yolunda hasara yol açabilir, her türlü akciğer problemlerine 

neden olur, nefes almada zorluk, öksürük ve hırıltılı solunum. Çeşitli cilt 

problemlerine, baş ağrılarına, depresyona, hafıza kaybına, görme 

problemlerine, alerjilere, sinüse ve burun problemleri, kas ve eklem 

ağrıları, sindirim bozuklukları, bağışıklık sistemi bozuklukları, yorgunluk ve 

çok daha fazlasında, vücuttaki küf suçlu olabilir. Bazen vücutta aniden 

yayılır, bazen sürekli, bazen ise ara ara gelen problemlerle kendini 

gösterebilir. Küf, bir tür mantardır. Yıllar içinde öğrendim MMS1 ve 

MMS2'nin bazı mantar türlerinde tedavi edici etkisi görülmüyor. Neden? 

Tam olarak emin değilim. Ama bu durumda genellikle kilin işleyeceğini 

deneyimledim. Biri istenen sonuçları alamıyorsa MMS ile küf / mantarın 

hastalığa neden olabileceği ve protokole kil eklemek için bir sinyal 

olduğunu düşünebilir. Bunu yaparken şahsen başarılı oldum, ama bunu 

garanti etmeyeceğim. Bence birisi yukarıda açıklanan semptomlardan 

birini veya birkaçını yaşıyorsa ve MMS ile başarılı sonuç alamıyorsa, 

kesinlikle denemeye değer. Protokolünüze kil ekleyin ve sonuç getirip 

getirmediğine bakın. Kil size zarar vermemeli veya ilerlemenizi 

yavaşlatmamalıdır. Milyonlarca insanlar yüzlerce yıldır kil yiyorlar. 

Bazı işaretler 

- Eğer harici kullanımda bir problem varsa ve MMS spreyleşmek acı, 

batma veya yanma hissi yaratıyorsa.  

- Eğer içeride bir küf varsa MMS içerken içeride yanma hissi yaratır. Bu 

işaretleri görüyorsanız bu protokolü uygulayın.  Önerdiğim Astek kili, 

bentonit kili veya montmorillonite kilidir. MMS başlangıç prosedüründen 

sonra 5. gün bu protokol başlanır. Eğer bir süredir MMS protokolü takip 

ediyorsanız aşama 1 ve 2 de MMS almayı durdurabilirsiniz.  
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1.  AŞAMA :  1. gün 5 doz kil 2 saat arayla alınır.  

1 ve 2. doz kil yarım çay kaşığı (2,5ml) yarım bardak su ile karıştırılarak 

içilir. 3., 4., 5. dozlar ise 1 çay kaşığı (5ml) kil yarım bardak su ile 

karıştırılarak içilir.  

2.  AŞAMA :  Eğer ilk gün bir sorun yaşamadıysanız 3. aşamadan devam 

edin. Eğer biraz kötü hissederseniz 1. aşamaya devam edin. 3. gün 3. 

aşamaya geçin.  

3.  AŞAMA : Yukarıdaki 1. Adımda açıklanan kil içeceğini şu şekilde 

değiştirin: başlamadan önce MMS1 dozajınız neyse kil ile dönüşümlü hale 

getirin. (İlk saat bir MMS1 dozu, sonraki saat bir kil dozu alın, sonraki saat 

MMS1 dozu, sonraki saat kil dozu vs.) Örneğin, bu Küf / Mantar 

Protokolünü yapmaya başladıktan hemen sonra Başlangıç Prosedürünü 

bitirdikten sonra 1 damla ile başlayın bu adım için dozlar. Protokol 1000 

ise saatte bir 3 damla MMS1 dozu, kil dozunuzla dönüşümlü alın. 

Alternatif olarak dönüşümlü kil ve MMS1 sekiz saat boyunca her saat alın. 

Bu her gün 4 doz MMS1 ve 4 doz kil olacaktır. Bu alternatif uygulamayı 2 

gün yapın Eğer iyileşme katediyorsanız tamamen iyileşene kadar devam 

edin. Fakat eğer 3.4 gün hiç bir değişiklik olmadıysa aşama 4'e geçin. 

4.  AŞAMA :  Bu defa aynı dozun içinde kil ve MMS1 alınır. Bu karışımın 

karbonatlı su ya da soda ile alınması MMS1 içeriğinin korunması açısından 

tavsiye edilir.  

* Temiz ve kuru bir camda MMS damlalarınızı etkinleştirin. 3. Adımda 

aldığınız aynı miktarda damla.  

* Hemen 60 ml maden suyu ekleyin (karbonatlı su), ardından 1 ölçek çay 

kaşığı kil. Kili bardağa "serpmenin" sıvıyı karıştırırken yardımcı olduğunu 

düşünüyorum. Biraz köpürecek olduğundan yeterince büyük bir bardağa 

sahip olduğunuzdan emin olun  

* Kil serpilip tamamen karıştırıldıktan sonra 60 ml daha karbonatlı su 

ekleyebilirsiniz. Mümkünse bu dozu beş günlük bir süre boyunca yavaşça 

için.  

* Bunu bir günde en az toplam sekiz saat olmak üzere her saat yapın.  
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* Genelde bu protokolün bir kaç gün uygulanması yeterli olur. Eğer 

iyileşme devam ediyorsa protokole devam edin. Eğer gelişme durdu ise ve 

kendinizi kötü hissetmeye yeniden başladıysanız önceki protokole geri 

dönün. Bu, herhangi bir patojeni veya toksini daha da temizlemek için 

yaşanıyor olabilir. Kilin vücutta hala dışarı atılması gereken tuzağa küf / 

mantarı korumaya alarak yardım ettiğini öngörebilirsiniz. Bazı kalıntılar 

olabilir, hala atılması gereken mevcut olan zehirler ve patojenler olabili, 

bu yüzden iyi olduğunuzdan emin olana kadar eski protokol ile devam 

etmelisiniz. 

* Boğazınızda mukus varsa ve / veya öksürük, kil dozlarını yavaşça 

içmenizi öneririm. Bu; kilin ağız, boğaz ve yemek borusundan aşağı 

inerken çalışmasını sağlar. Aynı zamanda yutmadan önce birkaç kez kili 

ağızda gezdirmek iyi bir fikir olabilir. 

* Dahili olarak kil alırken, bağırsaklarınızın hareketlenmesi, böylece kilin 

olduğu toksinlerin atılımı gereklidir. Kabızlık durumunda sinameki gibi 

otlarla çözüm sağlayın. Bu doğal ve kolonu çalıştırır.  

 

KÜF /  MAN TAR  HARI CI  KULLANI M   

Vücutta dışarıdan tezahür edebilen birçok mantar türü vardır. Daha önce 

de belirtildiği gibi, bazı mantar türlerinde üzerine MMS1 

püskürtüldüğünde acı verici olacak ve yardımcı olmayacaktır. Bu 

durumda, aşağıdaki eylem planını uygulayın. 

1- Eşit miktarda kil ile Vazelin iyice karıştırın. Alternatifleri hindistan cevizi 

yağıdır 

2- Bu merhemi mantarın üzerine sürün ve gazlı bezle kapatın. Mantar 

ayağınızın üstündeyse, kil karışımını sürün ayağa kalk, temiz çoraplar ve 

ayakkabılarınızı giyin.  

3- Her 4 saatte bir yıkayın ve mantar gidene kadar yeni uygulama yapın. 
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PRO TOK OL  6  VE  6  :   Bu protokol 6 damla MMS1 alımı ve bir saat sonra 

tekrar 6 damla MMS1 alımı şeklindedir. Çoğu akut durumlarda 

kullanılabilir. Ayrıca hayvanlarda da kullanılabilir.  
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HARİ Cİ  K ULLANI MLAR  

Gözlerle ilgili bir problem olduğunda 1 damla MMS1 ile 120ml distile su 

karışımını günde 3-4 sefer spreyleyebiliriz.  

Kulak ve burun için aynı formü 30ml distile su ile uygulama yapılabilir.  

 

AŞI  YAN  ETKİLE RİNİ  Ö NLEMEK   

Çoğu aşılar kimyasal içerikleri ile yan etki yaratabilir. Bu yan etkileri 

elimine etmek için aşı olunan gün 4 defa saat başı 6 damla MMS1 

uygulayın. Ne kadar çabuk uygularsanız o kadar iyi sonuç alırsınız. Aşıdan 

1 gün sonra ise protocol 1000 ile 1 hafta devam edin.  

YAYGI N HAS TALIKL AR  

HEMEN  HE MEN  TÜM  Y AY GI N  H AS TALIKL ARD A  Başlangıç Prosedürü ile 

başlayın. 3 altın kurala göre ilerleyin.  

Asid, reflü, alerji, artirit(+DMSO) , astım (+küf/mantar protokolü), 

otoimüs hastalıklar, kandida (+küf/mantar protokolü), depresyon, tip 1 

tip 2 diabet , sindirim sorunları, kulak enfeksiyonu, egzama (+DMSO), göz 

rahatsızlıkları, fibromiyalji, hepatit A B ve C, Herpes her türü(+küf/mantar 

protokolü), HIV/AIDS, yüksek tansiyon, enfeksiyon hastalıkları (+MMS2), 

böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, lyme hastalığı, MRSA, malarya, 

obezite, parazitler, prostat, sinür problemleri, cilt problemleri, tümör ve 

kistler(+DMSO) vs..   

Akut durumlarda protokol 6 ve 6 ile ilerleyin. Apandisit, grip, nezle, ani 

travma, aşı, zehirlenme vs... 
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FIGURE 1ÇOCUK VE ERIŞKIN IÇIN GÜNLÜK KORUMA DOZU DROPS=DAMLA 

Günlük sabah akşam 3'er damla ile toksin ve patojenlerden 

korunabilirsiniz. Çocuklar için de kilosuna uygun damla sayısını kontrol 

edin. Gün içinde 2 ve ya 3'e bölerek alın.  

 
MMS  ILE BAŞARILI OLAMAMA  SEBEPLERI  

1. Protokolü doğru bir şekilde takip etmemiş olmak. 

2. Dozu iyileşme aşamasındayken değiştirmek. 

3. MMS'i vücutta nötralize eden bir diyet uygulamak. 

4. MMS kalitesi ve gücü yetersizliği 

5. İlaçlar nedeniyle MMS'in etkisinin azalması.  

 


