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FÖRORD
Innan hösten/vintern 2009 hade jag aldrig hört talas om MMS.
Vilket är väldigt märkligt, eftersom MMS och användningen av
det funnits i flera decennier, och det har hjälpt hundratusentals, kanske miljontals människor.
Jag såg en intervju med Jim Humble där han talar om MMS.
Utan att tveka tog jag därefter reda på så mycket jag kunde
och började sedan använda MMS.
Jag hoppas att alla dina funderingar och frågor besvaras i
den här boken. Om inte har Jim Humble en utmärkt ”frågor
och svarsida” här.

I november 2010 fick FramSteget brev från Läkemedelsverket
som förbjuder oss att sälja MMS som ett läkemedel. Vi hindras
också att länka till sidor som beskriver hur du kan bli frisk med
hjälp av MMS.
Hälsningar
Patric Liljestrand
FramSteget

www.framsteget.net

DEL I
Om MMS

www.framsteget.net
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INLEDNING
Jim Humble om MMS
JAG HOPPAS DU inte tror att MMS (Miracle Mineral Solution)
bara är ännu ett mycket intressant preparat som hjälper en del
efter några månaders användning. För så är det inte alls. MMS
ger ofta effekt redan inom ett par timmar. Det förstör människans fiende nummer 1, malaria, på 4 timmar. Den sjuke går till
arbetet nästa dag.
Om patienter på sjukhus behandlades med detta ”Mirakel
Mineral” så skulle över 50% av dem vara hemma inom en
vecka.
När MMS används korrekt kan immunsystemet använda det för
att attackera baciller, bakterier, virus, mögel och andra
mikroorganismer som är skadliga för kroppen. MMS påverkar
inte nyttiga bakterier, invärtes flora och friska celler.
MMS är det bästa svaret mot människans sjukdomar och
krassligheter för tillfället, och det är inte en medicin. Om du
går igenom datan i den här boken, läser min bok, och tar del av
alla framgångsrika behandlingar tror jag att du blir övertygad
att prova själv. Det är allt jag begär.
Fram tills nu har jag inte fått någon läkare att läsa min bok
och sedan säga att han/hon inte tror på det. Orsaken till detta
är inte alla lyckosamma berättelser; det är raka kemiska fakta.
Kemi ljuger inte. Vetenskap är vetenskap och läkare har
tillräcklig förståelse för vetenskap och kemi att de förstår att
det inte är någon idé att argumentera.

www.framsteget.net
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MMS är det renaste du kan ta.
Mediciner, och även näring,
innehåller många olika kombinationer av kemikalier och olika
beståndsdelar. Generellt sett är
detta orsaken till bieffekter. Där
finns ett otal olika saker som kan
hända p.g.a. en medicin, till och
med av näring.
Titta på innehållet för en
valfri medicin. Ibland är listan
oändlig. Detta gäller inte MMS –
här finns endast två enkla
punkter när det väl har lösts upp i
vatten. Innehållet består av
harmlöst klor, som finns i bordssalt och syre. Där finns även lite
natrium innan upplösningen i
vatten, men detta är harmlöst.

Där finns inget mer och den här kombinationen resulterar i
den mest kraftfulla patogen-dödaren som människan känner
till. Det har använts vid djurinhägnader för att döda patogener
i kött. Det har använts för att sterilisera utrustning på sjukhus. I
över 70 år har det dödat patogener i vatten utan att förstöra
gynnsamma bakterier.
Samma formel används i kroppen. Patogener förstörs utan att
kroppen tar skada. I sin kraftfulla form är MMS klordioxid som
återgår till harmlöst klor och neutraliserat syre. Det lämnar
inga slaggprodukter efter sig.

www.framsteget.net
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Ta dig tid. Lär dig vad du kan. Läs min bok och förstå att en ny
tidsålder har kommit. Jag skapade inte MMS. Jag hade turen att
upptäcka något som en del redan vet; de använder MMS under
olika namn. Det jag hade tur nog att upptäcka var ett sätt att
ge informationen till allmänheten, istället för att den ligger
outnyttjad på sjukhus och kliniker.
Jag ”uppfann” MMS på så vis att jag upptäckte att det botar
malaria, och jag förstod att andra har använt det sparsmakat
på vissa sjukdomar under så lång tid som 20 år eller mer.
Faktum är att MMS behandlar nästan alla sjukdomar, även de
så kallade obotliga.
Jag är glad att jag lyckades få ut det till allmänheten. Nu är
det din tur att ta reda på det själv.
Den senaste inbundna versionen av min bok innehåller volym
ett och två. Klicka här för att gå till återförsäljare. Boken kostar
$21.95.

www.framsteget.net
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Boken heter “The Miracle Mineral Supplement of the 21st
century”. Kom ihåg att intäkter utöver utgifter går till att
distribuera böcker och produkter i andra länder.

www.framsteget.net
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Vad är MMS och vad gör det?
ATT FÄKTA EFTER flygande ohyra liknar det ditt immunförsvar
gör hela tiden mot bakterier, gifter och virus. Ditt immunförsvar har kämpat sedan barndomen mot hundratals saker i
kroppen – som exempelvis kvicksilver du fått via vaccinationer
och tandfyllningar. Världen behöver ett mirakelsupplement
som återställer ”blod- och kroppsrenheten”.
Dag efter dag fortsätter vi att få i oss gifter, bekämpningsmedel, kemikalier, flouriderat vatten och kemiskt sötade drycker.
Vi behöver ett sätt att ge vårt immunförsvar hjälp mot de
bojor och kedjor vi tvingar på det. Din ålder talar om hur länge
du har stoppar i dig patogener och gifter som nu är fast i
muskler, hjärna och blod.
Den här boken kommer att visa att MMS är den ultimata
utrotaren - en billig lösning som visat sig vara kapabel att tyst
söka upp våra lagrade gifter och avlägsna dem säkert och
effektivt.
Över 100 matprodukter har under diverse smeknamn aspartam och MSG 1 ingredienser i sig. Dessa substanser sätter sig
fast i nerver och hjärnceller – detta påpekas om och om igen i
medicinska forskarrapporter. Det finns till och med MSG i
många kaffesorter.
Vi får i oss metaller, bakterier och människotillverkade
kemikalier, till exempel teflon från mikropoppade popkornpåsar, plaster som smälter in i maten under mikrovärmning.

1

I Illusionen – Bok 1 finns ett kapitel om MSG.

www.framsteget.net
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Detta är substanser som kroppen inte har behövt handskas
med förrän på senare tid.
MMS avlägsnar gifter från kroppen.
Utan vetskap utvecklas ibland precancerösa celler. Immunsystemet (det totala kroppsmedvetandet som finns i lever,
blod och hjärna) förväntas besegra anstormningen av PCB:er,
insektsmedel och karcinogener från luft, vatten och mat.
Ibland hinner inte immunförsvaret med. MMS kan förstärka
försvaret med upp till 1000%.

Fyrahundratusen katalogiserade sjukdomar visar vidden av
hälsoproblemet. Precis i tid har Jim Humbles upptäckt gett
oss en metod för avgiftning som inte liknar något annat.
Beskrivningen följer.

För en liten summa per droppe kan envisa virus, parasiter och
patogener avlägsnas från kroppen när MMS frigör klordioxidgas (ClO2) i blodflödet. MMS har använts i åtta år av hundratusentals människor. Som resultat av ökande blodtestsvar och
publicerade medicinska forskningsartiklar är det ett faktum att
en ny billig och tillgänglig metod finns för att rensa våra
kroppar från gifter.
Mycket av de medicinska resultaten samlas nu in och du
kan ta del av dem vid MMS-MedicalResearch.com.
MMS (klordioxid gas) har varit känt och vida använt sedan 1947
som en kraftfull bakterie-agent. Dess anti-bakteriella verksamhet är kapabel att exakt rikta in sig på närapå alla bakterier,
svampar, jäster, blodburna sjukdomar och döda dem med en
elektriskt desorganiserande stöt - utan att skada normala
mänskliga levande celler.
www.framsteget.net
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MMS återkallar fyra eller fem elektroner från patogenens
väggar. Det attraheras av dem. ClO2-molekyler är som elektriska kulor vilka immunförsvaret välkomnar och använder nästan
omedelbart.
Röda blodceller tar upp ClO2-molekylerna, cirkulerar dem,
och resultatet är gradvis rening och avgiftning av hela kroppen.
Exempelvis försvinner malaria ur kroppen på fyra till tio
timmar i de flesta fall. Förkylning och influensa kan förebyggas
eller snabbt stoppas (tid beroende på omfattning).

Jim Humble i Afrika.

ClO2-gas har använts för att desinficera och rena kryssningsfartyg som drabbats av magvirus. Gasen användes för att avlägsna mjältbrand från regeringsbyggnader. Det används för att
rengöra skärbrädor för kött och för att avlägsna bakterier från
grönsaker innan frakt.
MMS paketeras nu för daglig användning av olika slag och
används av över 220,000 nöjda volontärer.
www.framsteget.net
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Du förbereder en eller flera droppar MMS genom att aktivera det
med en syra, t ex citronsyra. Vänta tre minuter, tillsätt vatten
(ca 1/3-kopp) och drick. Du kan ta det morgon, kväll eller när det
passar bäst. Vätskan producerar ClO2-gas i magen under cirka
två timmar. Du kommer tro att inget händer, men utan ansträngning elimineras gradvis gifter och patogener från kroppen.

Utförligare beskrivning följer längre fram i boken.
Det är viktigt att följa protokollen!

JIM HUMBLES ERFARENHETER från sin tid i sydamerikanska
jungeln ledde till att han genom experiment kom fram till den
effektivaste strategin att förpacka MMS så att det sakta
producerar den önskade ClO2-gasen i magen under cirka 2
timmar.
En eller två droppar i taget, blandat i ditt kök, kan eliminera
ett brett spektrum av mänskliga patogener och sjukdomar
genom att döda dem där de gömmer sig i kroppen – allt från
herpes till tuberkulos till fotsvamp.
Du kan kolla upp Jim Humbles kunskapsbas
MMSadvisor.com där över 200 sjukdomar finns listade som
klickbara ämnen (fler läggs till dagligen).
När du väl förstår innebörden av den här upptäckten, när du
granskar kemin som ligger bakom reningsprocessen utförd av
MMS, när du inser att det är omöjligt för MMS att skada
normala mänskliga levande celler är det möjligt att du frivilligt
vill experimentera med det själv. Mellan 2006 och augusti
www.framsteget.net
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2008 såldes över 300,000 flaskor MMS till människor som snart
förstod att deras immunsystem kan frigöras.
MMS administrerades till omkring 75,000 människor i Afrika
och Sydamerika mellan 2001 och 2006 under vägledning av
Jim Humble (läs hans bok). Ingen har skadats av MMS när det
har använts inom protokollet – inte ens när gränserna för
protokollet har överskridits. Människor som avsiktligt överdoserar eller blandat fel kastar helt enkelt upp, precis som vid för
mycket dryck eller mat.
Om vattnet där du bor behandlas med klordioxid (inte klor)
eller om du badar i simbassäng som använder den överlägsna
ClO2-metoden så har du ovetande svalt lite MMS. Klordioxid är
att föredra vid vattenrening. Du kan till och med köpa det i
tablettform i vissa affärer för användning vid campingturer.
Se bilden nedan.

Ett års förebyggande förbrukning av MMS kostar omkring 160
kronor. Vid behandling av sjukdomar blir åtgången något
större. För en liten summa per dag kan MMS rensa ut (eliminera) vad som verkar vara nästan alla patogener.
www.framsteget.net
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Är du nybörjare kommer dina tvivel att gradvis smulas sönder
om du tar ett par två-droppars doser experimentellt (vilket de
flesta gör).

Artiklar om hur MMS används:
MMS-articles.com
Några berättelser (av omkring 800):
JimHumble.biz/biz-stories.htm

Vare sig du är fullt frisk eller lider av någon sjukdom kan MMS
ge dig tillbaka blodrenheten du hade innan vaccinationer och
barnsjukdomar. De som tar MMS experimentellt för att bota
någon sjukdom blir ofta överraskade när oväntade förbättringar sker.

www.framsteget.net
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MMS ADMINISTRERADES TILL omkring 75,000 människor i olika
länder av Jim Humble innan det släpptes för omvärlden 2006.
Ingen har dött av MMS. Om någon överdoserar kastar de upp.
Dessutom smakar det inte speciellt gott.
Det finns några virus och bakterier som har förmågan att
gömma sig eller skapa skyddande lager. Dessa kan kräva en
eller två månaders behandling av MMS innan de utrotas.
Exempel är herpes, HIV och influensavirus. MMS hittar så
småningom dessa patogener som försöker gömma sig eller
göra kompromisser med kroppen.
Jim Humble listar olika metoder för att komma tillrätta med
varierande sjukdomar på sin hemsida: jimhumble.biz/

För dig som vill studera litteraturen kring klordioxid (MMS) så har Dr. Thomas Hesselink framställt en omfattande bibliografi. Hundratals medicinska forskningspapper behandlar ”BioRedox”
och andra relaterade ämnen:
MMS-MedicalResearch.com

MMS innehåller inga vitaminer. Det är en minerallösning
liknande kalciumsulfat, magnesiumfosfat, bordssalt eller
kaliumklorid. (Dessa salter finns tillgängliga i de flesta hälsobutiker.) Användare av MMS bör fortsätta äta näringsrik mat och
fritt val av olika supplement. MMS tar bort dåliga saker men
tillför inga nya vitaminer eller mineraler.

www.framsteget.net
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Principerna att använda MMS
1
Små, upprepade doser är effektivare än stora morgon- och
kvällsdoser. Det är bevisat mer än 1000 gånger att små doser
en gång per timme är effektivare än stora doser som tas en
eller två gånger per dag.
Ny forskning visar tydligt att mindre men sammanhängande cirkulation av ClO2 förhindrar omgruppering och reproducering av patogener. Detta särskilt i situationer där du kämpar
med en specifik hälsofråga – t ex förkylning, herpes eller
hepatit.
Vi vet nu att kemikalien klordioxid som genereras av MMS inte
förblir i kroppen i mer än en till två timmar som mest. Dosens
storlek verkar inte göra någon större skillnad på hur länge MMS
stannar i kroppen. Oavsett mängd blir det mesta bordssalt
inom en timme eller två.

2
Tillsätt kroppen så mycket MMS som möjligt utan att öka
illamående eller diarré. Börja alltid med 1 droppe och öka
dosen varje gång du känner att du kan. Naturligtvis ska du
aktivera varje MMS-droppe med 5 droppar citronsyra eller
vinäger, och vänta de tre minuterna för att sedan tillsätta
vatten eller juice (ej C-vitaminrik).
Den andra dosen – generellt två timmar efter första dosen kan du ta 2 droppar utifall den första inte ökade illamåendet (i
de flesta fall gör den inte det). Öka sedan varje eller varannan
www.framsteget.net
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timme tills du känner att du nått maxläge, alternativt känner
ett lindrigt illamående. Generellt räcker det att ta 2 till 4
droppar varje gång.
Emellertid kan du öka dosen till tio droppar per timme om
illamåendet inte förvärras eller om du känner att det är
nödvändigt. Rekommenderad gräns är vid 10 droppar och
normalt borde du aldrig behöva ta 10 droppar om du tar 5 till
10 doser per dag.
Du slutar när du är frisk. Om du bara vill rengöra kroppen kan
du prova 15 droppar tre gånger dagligen. Om du kan ta 15
droppar tre gånger dagligen i en vecka, utan illamående eller
diarré eller andra negativa effekter, så är sannolikt majoriteten
av infektioner, patogener och parasiter borta.
UPPDATERING:
Ta 3 droppar en gång/timme under åtta timmar i tre veckor.
Detta ska enligt Jim Humble vara bättre. Men det gamla sättet
fungerar bra om man inte har möjlighet att ta MMS så ofta.
Efter att du har genomgått en ”rengöring” så tar du 6 droppar
två-tre gånger per vecka i förebyggande syfte (alt. 2 droppar
per dag). Är du över 60 år tar du 6 droppar per dag.
Glöm inte att aktivera MMS!

3
Minska antalet droppar om du blir illamående eller får diarré,
men sluta inte ta MMS. Illamående och diarré är båda bra
indikatorer på att MMS fungerar. Diarré som varar en timme
eller två är bra, men ihållande diarré i flera dagar kan göra mer
skada än nytta. Så minska alltid antalet droppar när dessa
www.framsteget.net
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tillfälliga barriärer dyker upp – i de flesta fall är de tillfälliga.

4
Undvik alla former av C-vitaminer två timmar före och efter
intag av MMS. Undvik även antioxidanter, t ex kaffe. Detta är
ett tillfälligt krav under de viktiga veckorna när du ökar antal
droppar till nivån där du kan anses ”renad”. Om du tar Cvitaminer av ”12-timmes-typen” måste du sluta med dem och
enbart ta kapslar eller tabletter utan tidsprocess, och ta dem
på kvällen efter ”MMS-timmarna”.
Läs mer: JimHumble.biz/biz-normal.htm

5
Upprätthåll ett lämpligt näringsprogram som underhåller ditt
immunsystem. MMS tar oönskade patogener och parasiter ur
kroppen med stor effektivitet, men tillför inga näringsmineraler eller vitaminer. Se till att få i dig vänliga mikroorganismer
(acidophilus och annan flora).
MMS i sig själv förstör inte vänliga mikroorganismer, men
kraftig diarré kan ibland minska deras antal. Se även till att få i
dig mineraler – särskilt kalcium och magnesium.
Det är av stor vikt för immunsystemet att du får i dig näring.
Dagligt solsken på huden upprätthåller behovet av D-vitamin.
Om du sällan ser solen är det viktigt att ta ”D” som supplement. MMS är den mest potenta bakterieagenten på planeten,
men endast immunsystemet producerar helande och underhållet av hälsan. Läs Jim Humbles böcker för information.

www.framsteget.net
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De fem principerna ovan är grunden till de olika metoder
och protokoll som förklaras i detta kapitel.
Gå även igenom de olika länkade specifika protokollen
som följer på följande sidor.

www.framsteget.net
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Sex prövade sätt att få in MMS i kroppen:

1. Drick
Drick det. Svälj aktiverad MMS med valfri mängd vatten eller
juice. Detta är den vanligaste metoden. Att tillföra vatten eller
begränsad mängd juice till mixen efter de tre minuternas
väntan gör att du kan dricka blandningen.
Mängden vatten har ingen större betydelse, förutsatt att
du dricker upp allt. Det vanligaste är ett halvt till ett fullt glas
vatten. Om du dricker upp allt tar du tillvara alla fördelar med
MMS. Utspädningens storlek har ingen betydelse för själva
kroppsreningen.
Efter de tre minuternas väntan, när du har tillsatt vatten eller
juice, genereras obetydliga mängder mer klordioxid. Den är
låst till vattnet eller juicen. Efter det att blandningen dricks
kommer ClO2-gasen att cirkulera i kroppen under mindre än
två timmar.
Du kan repetera valfri MMS-dos varannan timme (eller mindre)
utan några risker, men observera tillfälliga barriärer orsakade
av diarré eller illamående.
Ytterligare viktig information hittar du här:
JimHumble.biz/biz-normal.htm

2. Spraya
Du kan spraya aktiverad MMS på huden. Det är effektivt mot
hudsår eller hudsjukdomar. Blandningen måste ha en liten
mängd vatten tillsatt för att göra det möjligt att spraya. Det
www.framsteget.net
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bleker inte hår och skadar inte huden. Om du har öppna sår
eller skärsår kan det upplevas som brännande, men det
främjar snabb och bakteriefri läkning av skador.
Läs mer: jimhumble.biz/biz-skin.htm

3. Lavemang
MMS bibehållande lavemang är effektivt för att rensa invärtes
väggar. Det gör även så att ClO2 absorberas och blandas med
blodplasma. Fördelarna med MMS blir snabbare tillgängliga för
fler delar av kroppen när ClO2 transporteras i plasman.
Mer information här: JimHumble.biz/biz-enema.htm

4. Varmt bad
Varmt bad i badkar med aktiverat MMS i vattnet utsätter hela
hudytan för ClO2 ioner. Tillsätt kontinuerligt hett vatten
medan du sitter i badet. Hudporer öppnas och ClO2 ionerna
tar sig djupt ner i huden och in i muskler. Blod finns alltid i
muskler, så ClO2 ionerna uppgår i blodets plasma och ger en
större avgiftningskoncentration mot parasiter, jäster, svamp
och andra patogener.
Mer information här: JimHumble.biz/biz-tubbath.htm

5. Inandning
En del andas kort in ClO2-gasen i näsan, huvud och bihålor.
ANDAS INTE IN ClO2-gasen djupt i lungorna p.g.a. eventuellt
oväntad syrereducering.
Håll mun eller näsa över en kopp 2-droppars aktiverad
blandning (definitivt inte mer än 4 droppar), utan tillsatt
vatten, och andas in ClO2-gasen. Gör detta med försiktighet.
www.framsteget.net
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Flytta koppen längre bort eller gör en svagare blandning om
det känns för starkt. Detta sätt har visat sig vara effektivt till att
döda bakterier i bihålor. En eller två korta inandnings-sessioner
kan räcka.
Den här metoden är effektiv i situationer där bihålor,
stämband eller öroninfektioner håller kvar bakterier eller
patogener.

Varning: Om du har astma använd mindre
doser och sluta genast om du börjar känna av
en astmaattack. Överskrid aldrig 4 droppar.

Kom ihåg att det är ClO2 ionen – gasen du känner lukten av –
som är den bakteriella agenten. Använd en 2 till 4-droppars
dos aktiverad med 5 droppar citronsyra eller vinäger för varje
droppe MMS du tar. Eftersom du inte ska dricka det finns ingen
anledning att tillsätta vatten. Bakterier lever och frodas i slem.
ClO2 kan döda dem och förhindra fortsatt produktion av slem.
Vissa säger sig”bli förkylda” efter att ha använt denna metod.
Ja, där kan finnas torkat slem i lungorna från en förkylning du
hade för ett år sedan. En del av de där bakterierna kapslas
ibland in i det torkade slemmet. ClO2-gasen försvagar slemmet
och den gamla förkylningen försöker komma igen – symtom
uppstår. Fortsätt i det här fallet med interna 2-droppars doser
aktiverad MMS varje timme (drick det), och fortsätt andas in
varje halvtimme från koppen (observera begränsningar och
varningar ovan). Förkylningen försvinner inom kort.

www.framsteget.net
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VARNING: Överskrid inte den maximala 4-droppars blandningen
och ta jämna avbrott genom att andas normal luft så att lungorna får syrepåfyllning. Du kan alltid blanda en andra dos senare
om du behöver större tidsspann.
Fågelburar och fritt flygande tamfåglar bör hållas i annat
rum p.g.a. deras känslighet för olika gaser. UPPMÄRKSAMMA
DESSA VARNINGAR. Du är ansvarig för att använda denna metod
ansvarsfullt så undvik förlängd inandning av ClO2-gasen, alltid
avbruten med inandning av normal luft.

6. DMSO
2

DMSO kan i vissa fall tillsättas i den aktiverade MMS:en i
speciella eller livshotande situationer. Särskilda DMSO instruktioner finns tillgängliga under ämnet ”Life Threatening
Diseases” här: JimHumble.biz/biz-life-threatening.htm
Testa alltid först med ett litet DMSO ställe på armen. De
som har en skadad eller försvagad lever bör minska användningen av DSMO om någon smärta upplevs omkring levern. Ha
5 droppar DMSO på armen och gnid in det. Vänta sedan ett
antal timmar. Om ingen leversmärta uppstår är det förmodligen säkert att använda DMSO.
En tesked DMSO tillsammans med två eller flera teskedar
vatten kan drickas en eller två gånger per dag under tiden man
kämpar mot allvarlig sjukdom. Använd normalt juice och späd
ut DMSO mycket mer. En 50-50 spädning bränner de flestas
hals. Det är bäst att späda ut DMSO med minst två delar

2

Dimetylsulfoxid. Läs mer på www.dmso.org.
www.framsteget.net
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vatten eller juice till en del DMSO. Ytterligare viktig information finns i två artiklar här: MMS-articles.com/

Förmaning Ett:
FÖRSÖK INTE att utföra experimentella intravenösa injektioner i hemmet. Det finns hälsokliniker som utför sådana terapier. Sök professionell
personal som kan ta ansvar för korrekt dosering, administrering och förutsägbara resultat från IV-proceduren. Hälsokliniker kan debitera upp till 1,000 kr per intravenös behandling.
Intravenös variant ger ungefär samma fördelar som metoderna
4 och 5 ovan, men till en hög kostnad.

!

Förmaning Två:
Om du väljer att placera aktiverad MMS i en
avfuktare eller luftfuktare håll mixningen på max
2 aktiverade droppar per liter. (Måste aktiveras i
en kopp med tre minuters väntan före vattentanken.) En del använder luftfuktare tillsammans med MMS för
ClO2 är en kraftfull luftrenare. Avlägsna kanariefåglar och
papegojor ur rummet.
Det är bäst att inte sova i rummet där luftfuktaren arbetar
tillsammans med ClO2-mixen. Lungorna tar upp ClO2-gasen
(vilken är välgörande) lika snabbt som de tar upp syre. Emedan
ClO2 tacksamt tas emot av dina lungor och röda blodceller så
kan du ovetande reducera syreintaget och ta skada. Kom ihåg
detta utifall barn leker eller sover i samma rum. En begränsad
mängd ClO2 i luften är till hjälp för barn och vuxna, men
endast då kunniga människor är närvarande som har vetskap
om ClO2:ets natur som bakteriell agent.

!

Det är lika effektivt att befria en garderob eller ett rum från
www.framsteget.net
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mögel, lukt eller bakterier om du har en 10-droppars mix av
aktiverad MMS på ett tefat. Tillsätt inget vatten i detta fall.
Överskrid inte de föreslagna 10 dropparna. Ställ fatet i rummets mitt och låt ClO2-gasen stiga upp naturligt ur vätskan.
Det är mer effektivt och säkrare att göra flera upprepade
rumsreningar varje timma än att frisläppa för mycket ClO2 på
en gång i ett stängt rum.
Odören från mixen dröjer sig inte kvar och ingen skada tas
på kuddar, gardiner eller lampskärmar. Efter två timmar har
odören offrat sig och lukter är borta. Om den normala lukten
från skor och kläder i en garderob är kvar, upprepa då med en
andra omgång tefat eller kopp.
ClO2-gas är en kraftfull luftrenare och bakteriell agent. Medan
den driver genom luften förstör den så småningom alla
bakterier i luften och även i möbeltextilier. Efter cirka två
timmar har ClO2-gasen försvunnit. Gasen förfaller till två
molekyler vattenånga.
Aktiverad MMS kan återställa trädgårdsmöbler som tros
vara förstörda av skunkspray. Skrubba MMS-mixen mot
bilmattor, illaluktande skor eller under armar. Kommer hela
huset att lukta som ett badhus? Nej. Omöjligt.
När du använder MMS som luftrenare eller svamp-eliminator,
stäng rummets alla dörrar och avlägsna alla husdjur ur rummet
under en timme eller två.

Förmaning Tre:
Gällande citronsyra – det är ovanligt att
uppleva illamående när man börjar ta MMS
med en droppe. Om du blir illamående efter
1-droppars dosen av MMS så kan det bero på att du är allergisk
mot citronsyra med 10% styrkelösning. För att snabbt stoppa

!
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illamåendet, vänta tio minuter och ta en tesked bakpulver i
vatten om illamåendet håller i sig. Ät ett äpple om du orkar.
Vänta över natten och prova att ta en 1-droppars dos igen,
men nu med ofiltrerad och opastöriserad äppelcidervinäger
istället för citronsyran.
Det är väldigt ovanligt men några få människor är allergiska
mot 10% citronsyra i vatten, även om de enkelt tolererar
svagare former av det som finns i citroner. Lösningen är att ta
ofiltrerad vinäger istället. Så prova MMS igen tillsammans med
ofiltrerad och opastöriserad vinäger som aktiverare och öka
sakta antalet droppar som det beskrivs här:
JimHumble.biz/biz-normal.htm

En lista över sajter med MMS information finns här:
MMS-education.com
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S i d a | 33

MMS

Så här gör du
Att ta MMS
NEDAN FÖLJER EN typisk fortgång som du kan förvänta dig när
du börjar ta MMS. För att börja avgifta kroppen tar du en 1droppars dos morgon och eftermiddag första dagen. Därefter
ökar du dosen med en droppe varje eller varannan dag.


Först kommer du tro att inget händer. Utan synbara effekter
cirkulerar MMS i kroppen och förstör patogener. Gifter avlägsnas utan att du vet om det.



För det andra uppstår ofta diarré mellan 3- och 5-droppars
nivån. Detta är ett tecken och ett bevis på att MMS fungerar.
Vilket i sin tur betyder att du har patogener i kroppen som
behöver ut. Du kontrollerar detta lätt genom att ta ner dosen
en eller två droppar. Den här fasen går normalt över efter en
dag eller två, beroende på vilken grad av rening du behöver.
Bra flora skadas inte av MMS men forcerad tömning kan orsaka att en del flora blir utstött. Acidophilus-kapslar ersätter
lätt eventuell förlust.



För det tredje så kan vägen upp till nio eller tio droppar verka
händelselös. Emellertid, var förberedd vid minsta tecken av illamående. Läs artikeln ”Avoiding Nausea Completely”. Tecken
på illamående är en signal att ta ner dosen tillfälligt. Orsaken
är att MMS dödar fler dåliga saker än vad ditt elimineringssystem klarar av. Så lägg till några timmar mellan doser och
minska dosen en aning. En del nya användare rapporterar att
de tyckte illamåendesignalen var så liten att de ignorerar den.
Vid nästa dos blir de nästan besegrade av illamåendet – förwww.framsteget.net
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svagade till den grad att de måste sjukskriva sig. När detta
händer ger en del upp och slutar att ta MMS.
”Jag var redan sjuk och MMS gjorde mig sjukare”, kanske de
säger. Jim Humbles artikel om illamående föreslår att du ägnar uppmärksamhet åt att det inte finns någon orsak till att
någonsin vara illamående under MMS-reningen.
MMS-articles.com/

Varför blir man ibland illamående av MMS? Det är som om
sopgubben bultar på din dörr och skriker åt dig ”Jag har fått
nog av dig! Du stoppar i dig mer skräp än jag hinner ta hand
om – sluta proppa i dig skrot! Hör du mig?!” Ditt system hinner
inte med efterfrågan. MMS gör sitt arbete för bra, för fort. Så
ge ditt elimineringssystem tid att hinna med.
Med MMS bör du prova att komma upp mot 10 till 15droppars-nivån, morgon och kväll. Håll den nivån i fem dagar. I
de flesta fall kommer du att vara i stort sett renad vid det
laget.
Sedan slutar du med de dagliga doserna och övergår till
förebyggande bruk. Kanske en 7-droppars dos två, tre gånger
per vecka.

•

Jim Humbles officiella protokoll för mixning och
användning av MMS i olika situationer:
JimHumble.biz/

•

Tekniska bibliografier relaterade till klordioxid
för terapeutiskt bruk.

www.framsteget.net
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Vetenskapliga artiklar och föreläsningar:
Bibliography
•

Frågor och svar från MMS-användare:
Jim Humble's MMS knowledge base

Jim Humble:
”När jag skriver detta står mänskligheten inför nya överraskningar såsom a) genetiskt modifierad mat, b) 12 till 16
injektioner pumpas in i nyfödda och yngre barn, c) Morgellons sjukdom, d) Barium/Aluminium-kemikalier faller
från himlen, e) Fågelinfluensa-hotande epidemier, f) Afrikanska E-bola, g) Galna ko-sjukan och h) influensavacciner
tillverkade i andra länder men ibland injicerade utan tillstånd.”

Det kan finnas anledning att förvara en extra flaska MMS för
framtida nödlägen. Jim Humble redogör för fyra års lagringstid
för MMS om det förvaras mörkt. Lagringstiden förlängs
avsevärt om MMS står i kylen.

www.framsteget.net
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DIABETES FÖRSVINNER OFTA i och med att inflammationen i
bukspottkörteln minskar. Din kropp kommer lättare att kunna
absorbera vitaminer, mineraler och många andra näringsämnen som kan ha missats. Du borde må bättre allt eftersom.
Sluta inte att ta MMS. Var noga med att ta vitaminer, mineraler
och andra näringsämnen som du vet är bra. MMS tillför inga
näringsämnen, så ditt normala näringsprogram bör bibehållas
mellan doser eller på natten.
För barn är protokollet i princip detsamma. Man bör börja
med en ½ droppe. För enkelhetens skull gör iordning en 1droppes dos och häll ut hälften av glaset innan du ger det till
barnet. Öka sedan från 1 till 2 till 3 droppar, men gå inte över 3
droppar för varje 11,4 kilo kroppsvikt. Med småbarn börja med
en ½ droppe var andra eller tredje timma och sluta när barnet
är bra.
Om barnet skulle bli illamående vänta en extra timme eller
två innan du ger nästa dos som också bör vara mindre. Ge
mindre doser tills barnet tolererar mer, men sluta inte ge MMS
förrän de är friska. Barn som är sjuka i influensa eller andra
sjukdomar bör få en ½ droppe varje timma under större delen
av dagen.

www.framsteget.net
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MMS – Blanda, aktivera, drick

Det är avgörande för nya användare att läsa och följa
instruktionerna. Det är viktigt att du förstår hur man
korrekt aktiverar blandningen.

Att rena vatten:
En droppe MMS i fyra liter vatten tar bort de flesta tungmetaller och patogener ur vattnet. Vattnet är luktfritt och drickbart
inom tre till tio minuter efter blandning. En eller två droppar
citronsaft påskyndar reningsprocessen. Detta dricksvatten har
inga fördelaktiga hälsoeffekter förutom att det är fritt från
metaller, mikrober och bakterier. ClO2 ionerna offrar sig själva
och försvinner.

För intern avgiftning:
För att avlägsna skadliga patogener och metaller ur kroppen,
följ dessa blandningsinstruktioner innan du dricker MMSblandningen.
Meningen med aktiveringen är att kombinera MMS och
citronsyra eller vinäger i en kopp (trög process) som resulterar
i en vätska som innehåller de välgörande ClO2-gas ionerna.
Efter att ha fyllt på med vatten och druckit det kommer
klordioxid ionerna gradvis börja att cirkulera; avgiftningen
påbörjas.

www.framsteget.net
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ETT – Aktivera MMS dropparna
För första dosen blanda 1 droppe MMS med 5 droppar
citronsyra. Undvik tillfälligt C-vitaminer. Öka dosen gradvis
allteftersom.

MMS kommer i FramStegets Webshop under 2010.

TVÅ – Vänta i tre minuter
Blanda MMS dropparna med citronsyran i koppen och vänta
tre minuter. (3-5 minuter är okej – 10 minuter är bortkastat.)
De två ingredienserna producerar ClO2 i ionisk vätskeform.
Det kan inte förvaras eller sparas. Sakta börjar blandningen
släppa ut den välgörande gasen som kallas klordioxid (ClO2).

TRE – Efter 3 minuter häll vatten i koppen
Vatten förstör inte eller tunnar ut ClO2; mängden vatten
spelar ingen roll så länge du orkar dricka upp allt. Gaslukten du
känner är den bakteriella agenten. Det avgiftande ClO2
kommer att sakta absorberas i blodflödet under 1-2 timmar.
Använd inte apelsinjuice före eller efter. C-vitaminer och antioxidanter neutraliserar den önskade effekten. Undvik att ta Cvitamin, kaffe och askorbinsyra under ett par timmar.
www.framsteget.net
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FYRA – Förmaning angående dosering
Du ska börja med en eller två droppar MMS, aldrig mer även
om du känner att ingenting händer. Har du en känslig mage,
eller om du är sjuk, var försiktig och ta en halv dos första
halvtimmen och sedan den andra dosen en halvtimme senare.
Toleransen utvecklas snabbt och illamående är sällan ett
problem efter den första dosen.
Illamående indikerar på att MMS redan har hittat och förstört
fler gifter än ditt system klarar av. Om diarré och/eller illamående inträffar ska du vänta längre mellan doserna och minska
dosen något. Är du redan sjuk i influensa eller bronkit, till
exempel, fortsätt sakta för du har kanske slem som gradvis ska
elimineras.

FEM – Drick
Om smaken av MMS i mycket vatten ändå är en källa till
klagomål kan en munfull äppeljuice användas för att jaga bort
smaken. Om inget illamående erfars efter första dosen ska du
öka till 2-droppars dos nästa morgon och eftermiddag.
Därefter tar du 2-droppars doser varje eller varannan timma
om du så önskar.
Ju fler timmar som klordioxid cirkulerar i blodet, desto
snabbare märker du förbättringar. Det bästa är att undvika
tidsgap då MMS inte finns i kroppen. Generellt varar en dos i
kroppen cirka 1,5 timma.

JIM HUMBLES OFFICIELLA protokoll finns här: JimHumble.biz
Tidigare protokoll föreslog att man skulle gå upp till 15 droppar
morgon och kväll – det är inte bara svårt att göra, det lämnar
dessutom ett stort tidsgap mellan doser.

www.framsteget.net
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Det är ditt personliga val hur snabbt du vill att MMS ska visa
resultat. Diarré är ett tecken på att avgiftning pågår, vilket är
bra. Diarré brukar ge med sig efter en dag eller två.
Men illamående ger inga fördelar – du dödar patogener för
snabbt, så minska antalet droppar och öka tiden mellan doser.
Om du blir illamående lägg på tid mellan doser. Repetera
dosen två gånger dagligen. Din kropp utvecklar snabbt en
tolerans för MMS medan metaller, bakterier, parasiter och
jäster slits sönder och elimineras.
Se Jim Humbles protokoll som relaterar till auto-immuna
sjukdomar på hans hemsida.
För husdjur ska du minska dosen drastiskt och använda en
ögondroppare för att placera MMS i djurets mun. Du kan också
ha en droppe aktiverad MMS i djurets vattenskål. För katter
brukar en liten mängd kycklingsmak vara användbart.
Läs MMS-användares berättelser: MiracleMineralStories.com

SEX – Övervaka effektiviteten
Diarré är ett bra tecken men bör inte fortgå längre än två
dagar. Kroppen gör sig av med gifter och ditt system är under
stress. De flesta människor säger sig må mycket bättre efter
reningsreaktionerna. Ät äpplen för att minska illamående, om
det utvecklas. Minska dosen om illamående uppstår.
Ta inte medicin mot diarré. När gifter elimineras uppstår
diarré. VARNING: En del drabbas av djupt illamående. Om så
är fallet hoppa över en dag och minska dosen under några
dagar. De med svaga njurar, dåligt hjärta, blodproblem eller
problem med lever ska naturligtvis hålla dosen under tröskeln
för illamående.

www.framsteget.net
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Efter att ha avklarat tre veckor med 2-droppars doser varannan timma, under 8-10 timmar per dag, är du förmodligen
avgiftad. Detta beror på kroppsvikt och mängden gifter du har
haft i kroppen. Bedöm ditt hälsotillstånd och börja eventuellt
ta doser i förebyggande syfte. Ta 6 droppar två gånger per
vecka eller 2 droppar varje morgon. För barn gäller 4 droppar
två gånger per vecka.
Personer som väger under 40 kilo eller över 80 kilo bör
minska eller öka doser för att hålla sig strax under illamåendetröskeln tills deras system är renat.
Åratals intag av gifter uppehåller sig i muskler, hjärna,
inälvor, körtlar och nerver. Även bekämpningsmedel, kvicksilver, aspartam, herpes och andra gifter kan kräva en längre tids
avgiftning.
Ytliga hudsjukdomar (vårtor, svamp, herpes) svarar snabbt
om man sprayar området under 20 minuter medan ClO2gasen penetrerar huden och dödar bakterier eller svamp.

Instruktionerna ovan kommer från upptäckaren – Jim Humble.
Användare är inte begränsade av angivna doseringar och tider.
Det är i princip omöjligt att överdosera med MMS eftersom
man kastar upp.
Drick inte MMS utan att aktivera det som det har beskrivits
tidigare. MMS är alkaliskt och citronsyran behövs för att
lämpligt producera ClO2-molekylerna – som även aktiverar
blandningen till en lämpligt neutral syranivå där den ska vara.

www.framsteget.net
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NÄR DU GÖR dig av med åratals ansamling
av gifter alltför snabbt kan eliminationsprocessen bli överlastad. Detta resulterar
i en kort period av diarré – vilket är en bra
indikator. Sök inte läkemedel för detta.
Ditt mål är att rena kroppen, och MMS
åstadkommer det så sakta eller snabbt
som du önskar.

www.framsteget.net
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Om du förstår redogörelserna nedan kan du göra en egen
bedömning av fördelarnas omfattning angående MMS.
♦ Klordioxidgas tas upp av röda blodceller, cirkuleras och
förstör patogener som elimineras.
♦ Klordioxidgas skadar inte normala, levande kroppsceller – till
skillnad från peroxider. ClO2-gasen skiljer ut och söker patogener som har elektroner att överge.
♦ MMS ersätter inte skadade kroppsdelar. Det lägger inte till
något som vitaminer, näring, eller protein.
♦ Immunsystemet ser till att använda ClO2 omedelbart - det
förstärks omåttligt.
♦ MMS läker inte någonting. Stukningar, whip-lash, skalligt
huvud, missbruk och dåliga attityder orsakas inte av bakterier.
♦ När kroppen är fri från gifter och toxiner "botar" ibland
immunförsvaret skadade kroppsdelar.
♦ Livsstil och positiva attityder är faktorer för att sätta igång
immunsystemet i ett rekonstruktivt healing-läge.
♦ Påstått: MMS kan användas periodvis för att bibehålla en
rentvådd, giftfri kropp och uppnå höga nivåer av immunitet.
♦ Konflikt med andra droger är möjlig men har inte rapporterats. MMS kan förstora eller överdriva den avsedda effekten av
vissa andra läkemedel.
Det finns desinformation på internet om att MMS åldras i
förtid. I sin mörka flaska kommer MMS att förbli potent under
minst fyra år på en mörk hylla. I kylskåp kan den hållas aktiv i
upp till tio år.
Några webbplatser säger att MMS bara är klor och därför
farligt. Kemiskt är detta inte sant och påvisar endast vår
gemensamma okunnighet om kemi. Syftet är att stoppa
användningen av den bästa potent-men-säker bakteriedödande agenten på planeten.
www.framsteget.net
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Standard MMS är en 28% lösning av natriumklorit. Det är
praktiskt taget luktfritt. När du lägger till syra börjar avgasningen producera en utmärkande lukt. Så länge du känner
denna lukt efter tillsats av citronsyra eller annan syra, har du
garanti för aktiverad MMS. Lukten som driver genom rummet
dödar faktiskt baciller och luftburna bakterier. Lukten är
klordioxid - en bakteriedödare som ingen annan. Om lukten
verkar oönskad under de tre minuterna (särskilt vid blandning
av högre doser) så bär blandningskoppen utomhus tills du ska
hälla i vatten eller äppeljuice. MMS i en tom mage är något
mer effektiv än om det tas efter måltider.

DESSA FÖRSLAG BYGGER på skrifter av Jim Humble.
Natriumklorit används i stor utsträckning vid vattenrening
av stadsvatten. Det är saltet som producerar den bakteriedödande agenten "klordioxid." Natriumklorit är den
primära ingrediensen i MMS. Den har marknadsförts under
många år under andra varunamn såsom Vitamin "O" och
"Stabiliserat vatten."
ClO2 har varit känt i 70 år som den troligtvis starkaste
bakteriedödande agenten på planeten. Barn och campare
använder den för att rena vatten och de dricker det på
campingresor.
ClO2 användes genom att blåsas via fläktar genom luftkanaler i regeringskanslier för att framgångsrikt förstöra
mjältbrand. MMS är ett mineralsalt (ej animaliskt eller
vegetabiliskt) och en kortlivad livsmedelstillsats som förstör salmonella och e-kolibakterier.
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Olika referensartiklar och utförliga förklaringar finns här:
http://MMMS-articles.com

Registrera dig och få Jims månatliga nyhetsbrevet:
http://JimHumble.biz.

Olika sjukdomar som kan vara av intresse:
MMSanswers.com

Om du är tveksam ta MMS med försiktighet och uppmärksamma kroppsliga förändringar. Om förbryllad, sluta använda
MMS och fortsätt läsa mer här:
MMS-education.com

Boken innehåller information om MMS (Miracle Mineral Solution)
som är en välkänd salt i lösning. Informationen är inte ett substitut
för licensierade yrkesverksamma som kan diagnostisera, behandla
och ge medicinsk rådgivning. Denna bok informerar människor om en
valmöjlighet som icke-professionella människor ibland använder i
egenskap av experimentella forskare.
Den här boken om MMS beskriver en välkänd salt i lösning för
begränsat internt och externt bruk. Personlig frivillighet att använda
klordioxid representerar inte läkekonsten. Denna bok tar inte ansvar
för hur människor använder eller förstår dess beskrivande material.
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Förstå MMS
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Patogener
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Kort sammanfattning
 MMS är inte farligt. Om du av misstag överdoserar kastar
du upp.
 MMS består av natriumklorit i renat vatten. Mindre än 6%
är natrium.
 Alt 1: Börja med 1 droppe morgon och kväll. Nästa dag 2
droppar morgon och kväll o.s.v. upp till 10-15 droppar.
Efter detta 10-15 droppar två eller tre gånger om dagen i
5 till 7 dagar.
Alt 2: Ta 3 droppar/timme under 8 timmar i tre veckor.
 Ett tecken på att du har ”skräp” i kroppen som behöver ut
när du tar MMS: Lätt illamående. I vissa fall diarré.
 MMS måste aktiveras: 5 droppar aktiverare (citronsyra
eller vinäger) / 1 droppe MMS. Aktivatorn frisläpper klordioxid.
Tips: börja dosera aktiverare, sedan MMS vid blandning.
Var noggrann med tiden – 3 minuter. Häll sedan i vatten
och drick.
 För bästa effekt: Undvik C-vitaminer, askorbinsyra och
antioxidanter två timmar före och efter intag. MMS är oxiderande så därför tar de ut varandra.
 MMS har lång hållbarhet. Förvaras det i kylen är hållbarheten upp till 10 år.

Ett litet axplock av sjukdomar som MMS hjälpt mot:
- astma
- diabetes
- viktminskning
- akne
- mjäll
- halsbränna
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- förkylning
- insektsbett
- cystor
- brännskador
- sömnlöshet
- tandköttsinflammation
- plantar vårtor
- malaria
- Hepatit C
- urinvägsinfektion
- fotsvamp

Andra användningsområden:
Vattenrening
1 droppe MMS per 4 liter. Vänta 3 till 10 minuter.
Deodorant:
Om du är intresserad av att göra dig av med dyra deodoranter
som innehåller skadlig aluminium och diverse andra giftiga
kemikalier - aktivera fem droppar MMS och efter tre minuter
försvaga mixen med 1/3 kopp vatten. Doppa fingrarna i vätskan
och tillämpa några droppar i dina armhålor. Omedelbar,
patogenfri och långvarig deodorant.
Behandla tandinfektion eller dålig andedräkt:
6 droppar MMS, tillsätt ½ tsk citron, lime eller citronsyra. Vänta
i 3 minuter och blanda sedan i en ¼ kopp vatten. Borsta
tänderna med lösningen, men ha den inte i munnen längre än
60 sekunder. Smärta från en infekterad tand bör avta inom 4
timmar. Det är också känt att detta stärker lösa tänder och
klarar av de flesta orala infektioner.
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PH-Booster
Höj PH-värde i vatten med 4 droppar MMS/liter.
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MMS Nausea Can Be
Reduced or Avoided.
Over 200,000 people are now taking MMS (Miracle Mineral
Supplement), hoping to eliminate body toxins. MMS is a broad
spectrum two-cent per dose germicidal agent that you mix in
your kitchen. People drink it to remove pathogens and heavy
metals from the body, claiming they can eventually achieve
total detoxification.
If you aren't involved with MMS yet, the health benefits and
testimonials have proven to be extraordinary. People report
being fully cleared of malaria, turberculosis, and other
pathogens that disappear from their blood tests - sometimes
in two to ten days.
MMS was invented and packaged for internal use in 2001 by
Inventor Jim Humble. Between 2001 and 2006 over 75,000
human volunteers demonstrated the amazing ability of MMS to
rid the body of virtually any and all viruses, bacteria, fungi,
yeast, and poisons. Now available on the internet for general
use, a few doctors have begun to use MMS in their clinics
claiming that MMS boosts the immune system. It radically
detoxifies the body in ways similar to competing oxygen
therapies but without harming any living body cells.

For 70 years chlorine dioxide gas was used to eliminate
bacteria from garden vegetables, and to purify city water
supplies. It is the preferred method of removing anthrax from
wherever it needs to be excised.
Jim Humble formulated a way to produce chlorine dioxide in
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slow release form within the stomach. Beginning in 2001 many
people who were doomed with malaria or TB were rescued
and brought back to disease-free health by using MMS as the
agent for pathogen removal. For those who follow the
inventor's dosage and mixing instructions (posted at end of
article) there is hope for recovery from all sorts of illnesses.
MMS is said to get rid of insecticides, most heavy metals,
candida bumps in arteries, poisons, and possibly all of the
killer diseases where viruses or bacteria are involved. Think of
MMS as a broad spectrum antibiotic but it has no fine print
about side effects, no prescriptions, no environmental worries,
no warnings, and very low cost. Children and adults take
varieties of MMS-like pills or liquids on camping trips in the
form of water-purifying drops. Further information about MMS
is in the links at the end of article.
MMS users are sometimes surprised by sudden nausea as they
increase dosage along the way to comprehensive detoxification.

This article asserts that MMS users can reduce and even avoid
nausea as they progress through the detoxification process.
By closely observing how chorine dioxide progressively
destroys pathogens, MMS users can act to reduce or prevent
nausea.
FIRST OBSERVATION:
Nausea occurring during the one to three drop phase can be
reduced or avoided completely.
Using standard instructions, MMS users start with one drop
morning and evening (mixed as directed). The next day they
www.framsteget.net
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move up to two drops morning and evening, etc. Eventually at
the 15 drop (or higher) level they stay at that high level for 5 to
7 days, then drop back to a small maintenance level of 4 to 6
drops twice each week.
Recently it was discovered that a few people are allergic to
citric acid. The MMS instructions state that one or another
weak acid must be mixed with MMS. Five drops acid mixed
with each one drop of MMS. If someone experiences nausea at
the one drop level, it could indicate a reaction caused by the
use of citric acid. Probably one or two drops of citric acid
under the tongue would trigger the reaction if that is a factor
to be considered.
Similarly, a few people are allergic to lemon juice which could
cause an early nauseous reaction. Such people can easily
switch to another acid such as lime juice or unfiltered vinegar.
These early nausea cases represent rare anomalies. Nausea
can be bypassed easily by experimenting with different acids
at the one drop level. (For the uninitiated, the MMS and acid is
mixed and then after three minutes it is diluted with water or
apple juice for easy drinking).
There's logic to this slow dosage ramp-up. The liquid that you
drink slowly releases chlorine dioxide in the stomach. Red
blood cells pick it up cheerfully (they think it's oxygen) and the
blood carries a small amount of the gas to all parts of the body.
The gas has no attraction at all to living cells, but upon coming
into proximity with a virus or bacteria, the ClO2 plunders 4 or
5 electrons out of the wall of the virus. As though struck by
lightening, the virus wall collapses and its fragments float away
in the blood stream to the liver where they're recognized and
marked for exit to the elimination systems. The MMS molecule
also self-destructs, reverting into two molecules of water and
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This is the reason why instructions mandate starting with one
drop, then moving up slowly. No one knows how infested you
may be with pathogens. Even walking around in good health,
you still have no idea how many pathogens are going to be
found and torched. Of course, maybe you're sick already and
you know there are flu or cold germs to be destroyed. Maybe
TB. Maybe HIV. Maybe hidden germs from a previous infection. They will gradually get torched as you ramp up.
And what about all the years of vaccinations and injections you
received since childhood (containing mercury and formaldehyde). What about the MSG in almost every can of soup, and
Aspartame in diet drinks and 100 food products (sticking to
the nerves)? Some people cooked for years in aluminum pots,
now aluminum is in the brain along with fluoride and lead
from drinking water. Have you breathed exhaust fumes?
Cigarette toxins in your lungs? Mercury in teeth fillings? What
will the MMS find to kill in your body - much or little?
Being in the dark about your "infestations" it's recommended
that MMS users start with a very low dosage. A few people
report getting diarrhea at the two drop level. Actually this is
welcome and the sooner you pass this phase the better. You'll
be pleased to know that MMS does NOT destroy desirable
flora, the acidophilus, and other welcomed aids that improve
nutritional absorption. The structures and PH levels of these
organisms make them unattractive to the chlorine dioxide gas.
Parasites and diverticular folds are readily cleared out by ClO2
in the blood stream. Old sausage links and "stuck-stuffunmentionables" may be expelled.
As is typical of all advertised detoxifying herbs and methods,
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diarrhea is one of the desired outcomes. You know you're in
the detoxifying stage when your intestines want to expel
whatever was undesirable. Diaper Up. Be happy. It might last
two to four days. Get ready. Usually it happens at the 7 to 9
MMS drop level. But your biochemistry is unique to you. You
don't know the scope of accumulated toxin-buildup in your
body. Therefore, "urgent elimination" could begin at the two
drop level. Nausea, however, usually occurs later.

A few aggressive people have called who felt invincible and
who started with five drops and moved up three drops each
day. Some people notice no effects of any kind and imagine
that "nothing's happening - it's not working" so they leap
ahead. How soon the proud are fallen. At low levels pathogens
ARE being executed. The elimination systems easily handle the
small amount of debris so you imagine nothing's happening.
Eventually there will be nausea, and even throwing up for
these aggressive people. Maybe they're the type of people
who never took doctor's orders seriously. Nausea may be
disabling in some cases. You may be unable to go to work, for
example. For not understanding the nature of the progression,
nausea is sometimes the moment of turning back, of wanting
to quit, or giving up. The cliche' will be "I was sick already and
MMS made me sicker." Or "Marketing hype promised that MMS
will bring health but it's making me WORSE!" Even out on the
internet forums you'll see crude talk like "Can't believe what a
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scam this is - I puked all day and want to warn everyone about
this #xyz% MMS scam..." (This quote has been weakened a
bit....")
So let's be clear: If you want to detoxify with any herbal or
other detox product on the market, you're asking for bowels to
be cleared out and other things as well. Diarrhea and nausea
are not unique to MMS. However, unlike other detox products,
the MMS option costs mere pennies. It clears metals out of
your brain and fungus from your toes. You want clearing out?
Then don't fuss when it happens. Throwing up proves that
fragments of torched pathogens were killed rapidly - too
rapidly. Your elimination systems couldn't handle that much
garbage that rapidly.
SECOND OBSERVATION:
MMS nausea at the seven to ten drop level can be reduced or

avoided by lowering the dosage temporarily, or by increasing
hours between doses.
If you understand why nausea occurs, you can probably avoid
it altogether. As you move upward in dosage drops, more ClO2
gas is carried in the blood and it also goes further and deeper
throughout your body with each passing day. With more of it
going further, there will be a surprising moment when more
pathogens, yeast, bacteria, viruses, and metals are collapsed
into flotsam and jetsam particles.
They are truly garbage-toxins at this stage and they're floating
in the blood. Soon they pass through the liver where the toxins
are marked for elimination.
But too much garbage coming too rapidly can put the elimination systems into stress, meaning it couldn't keep up. These
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excess toxins end up back in the stomach. There they are
recognized as "bad food." Nausea might cause you to walk
around the house all day carrying a little bucket - UNLESS you
understand how to avoid it.

By listening to your body, you can sense when nausea might
soon follow as you increase dosage. This sounds too obvious,
but there's a geometric progression - a suddenness where one
additional drop will thrust you into sullen sadness. You need to
hold, or back off one drop just as soon as there's a hint of
possible nausea and thereby avoid it.
There is an antidote if you ever feel "overdosed" with MMS. If
disabling nausea erupts suddenly with no warning, the
antidote that stops further production of ClO2 gas is to quickly
drink water with about two tea spoons of baking soda. That
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will neutralize the production of ClO2. Since there are toxins in
the stomach already, after you stop ClO2 production it may be
30 to 60 minutes before nausea ceases. Another antidote is
orange juice, or vitamin C which also diminishes the production of ClO2 gas.
Here's an analogy that explains the SUDDEN aspect. Picture
this assignment. You want to cut a 20 mile path through a
forest of bamboo and tall jungle grass. You start on day one
from your hut with one machete (one drop dose). Hacking
begins and by nightfall you've cleared a path for 100 feet. The
knife is worn out (MMS is used up) and you go home for the
night. Stay with me - this is going somewhere....
Next day a friend joins and together you set out (two drops) two hacking men and two machetes. BUT NOTICE:
They do a cake-walk down the first hundred feet. There's no
resistance - the path has already been cleared. They sing male
duets and whistle until they reach the jungle. Then they both
begin hacking. Behold, the two of them go 200 feet beyond
the first 100 feet. At day end 300 hundred feet total have been
cleared.
Next day a three drop team starts out - three men and three
machetes. They stroll happily for 300 feet, then start hacking.
Now, beyond the first 300 feet they clear 300 more feet. There
are now 600 feet of cleared path. As this continues with more
men (or drops) per day, there'll be a point when the team
walks 10 miles on a cleared path to the middle of the jungle,
and then on that day the complete second half of the 20 mile
path will get finished in one last happy day - 10 miles all in one
last day. What a bunch of happy choppers on that last 10 mile
hack - all in one day.
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This is not true, but picture this progression. (fantasy here...)
Day one the one drop dose gets a little ClO2 out to the
shoulders. Next day the two drop dose finds that a path was
cleared previously all the way to the shoulders - no pathogens
to be found. So, the gas on day two starts at the shoulders and
gets to the upper arms, killing pathogens. On day three the gas
finds no resistance and there's more of it available so it kills
pathogens all the way from elbow-to-wrist areas - and because
there's more gas than before it even goes to the fingers.
That's a silly example because each day the gas actually does
go further and deeper all over the body and each day there's
more of it. No gas was self-sacrificed or used up along the way
on each new day so ClO2 can suddenly reach new places and
upon discovery of remote germs, it can SUDDENLY release so
many toxins so rapidly that YOU WILL GET NAUSEA due to
garbage overload - something like clearing 10 miles of jungle
all in one day SUDDENLY.
These analogies attempt to explain the hair-trigger suddenness
of nausea onset. So what can you do?
You can watch carefully at the 7 to 10 drop levels to sense
whether you should place more hours between doses, or
possibly back down one drop for a few days. Notice that you
will get past the nausea stage somewhere along the ramp to
the 15 drop level. Diarrhea will cease and nausea will cease
unless the gas encounters another large swath of pathogens
somewhere else in your body.
Glands have the least blood supply - lymph, breast, prostate,
thyroid so MMS may get there last. Some poisons cling to
nerve cells and may be among the last to yield to the ClO2 gas.
Fungus under toe nails may be among the last to crumble and
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depart.

Until I experienced severe nausea myself, I thought nausea
was a childish complaint - a harmless event. "Just buck up! !" I
thought. But if nausea makes you quit using MMS, and if
there's a workaround to reduce the problem, then I hope you
read further before quitting.
To experience the dreaded nausea I stopped taking MMS for a
few days at the nine drop level. It seemed that nothing was
happening up to that level - I felt invincible. A few days later I
jumped back in at the 12 drop level to see what would
happen. Well, it was just awful. I lost a full day of activity.
Couldn't walk it off or sleep it off. No TV program was of
interest. Just a continual nagging surprise that nausea could be
this bad and actually put people out of commission. I was
afraid I wouldn't throw up - it would have helped. Easily 14
hours were lost from productivity.
Summarizing - THERE"S NO NEED TO EVER GET NAUSEA from
MMS. Upon receiving the smallest nausea signals, strategically

reduce dosage slightly. Detoxification will continue but without
causing overload. The only exception might be in the case of
tumors that grow faster than MMS can nibble at it's edges but
normally that's not an issue. Since nausea can make you miss
work or stop normal activities - and since you don't want to
feel sick day after day, consider backing off in the dosage, or
place more hours between doses. There's no merit in rushing
the process. No angel above demands 10 days of dreadful
suffering and then maybe you'll qualify for slightly better
health. No, quite the opposite!
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THIRD OBSERVATION:
There is a relief option when you don't back off soon enough:
It was reported to Jim Humble that if you eat cold apple slices
as soon as nausea begins, the apple pulp will absorb stomach
toxins that have been dumped there. Apples absorb toxins
quite reliably, so keep some cold apples on hand to reduce
nausea before it puts you down for the day.
Also, there are charcoal capsules at drugstores that absorb
huge amounts of gas and toxins, causing toxins to "move
downward." The capsules are harmless. Two or more capsules
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could be swallowed using directions on the bottle.
Most of the herbal detoxifying agents on the market prepare
you for prolonged nausea or diarrhea or both. Some expect
you to eat very little for five days. Not so here.
Apples to the rescue. Based on the enormous population of
people that Mr. Humble has treated, this apple-solution has
proven to be helpful. This helps us see the reason for very
gradually increasing dosage up to the 15 drop level and
holding it there for a week. You should be detoxified by the
end of that week and a low maintenance level is suggested
thereafter. Some people actually make it to the 30 drop level.

CLOSING THOUGHT:
Through all the years of our lives we've been taking in poisons
and toxic materials that got stuck in muscle, fat, nerves, and
brain. Our immune systems have been on the defensive from
early childhood, devoted entirely to maintaining life defensively against a ceaseless barrage of bad air, impure water, and
now genetically modified foods. The immune system has been
kept very busy, sometimes retreating in effectiveness, other
times just barely keeping up.
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With MMS, if we push through to a 15 drop level or even up to
30 drops, and maintain it for a while, our immune systems
may eventually have spare time to go on the offensive. What
might happen if your immune system had nothing to do but
produce surprises of restoration for you? Immune systems on
the offensive are rarely seen. Missing body parts might grow
back. A third set of teeth might appear in old age (does
happen you know). Allergies might vanish. A missing finger
might grow back. Insulin glands might begin to function again.
A liver half gone in an alcoholic might regenerate to original
size. First, we must detoxify. Then we might be in line for some
restoration surprises.

With MMS we have opportunity to set the immune system
free, empowering it to do what it was intended to do.
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http://MMS-education.htm
Carries articles and information about MMS.

http://JimHumble.biz/
Jim Humble's official protocols for mixing and using MMS.
http://www.herbdoc.com/p20.asp
Dr. Schulze's packages of detoxification herbs.
Bibliography
Technical bibliographies related to chlorine dioxide as a
therapeudic - scientific articles and lectures.
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MMS Medical Research
Are there Medical Studies Showing That Chlorine Dioxide is a
Detoxifying Agent when Ingested?
What Scientific Articles Explain the Mechanics of MMS's
Targeted Germicidal Action?
During the past seven years people in diverse countries have
used MMS (Chlorine Dioxide) as a detoxifying agent. Sporadic
clinical records and blood tests have been recorded by doctors
and nurses. With MMS established as a superior method of
defeating viruses and bacteria, it follows that a thoughtful
analysis is needed regarding the effect of MMS on various
diseases and health issues.

This web site attempts to catalog the medical and scientific
writings, lectures, and peer-reviewed research articles that
have emerged. Especially those that analyze the underlying
chemistry and bio-chemical mechanisms that produce the
MMS outcomes we read about in various success stories.
Testimonials and success stories are nice to read but they lack
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the rigor that professional people expect to find. We seek
schollarly research papers that report statistical outcomes
from controlled tests and experiments.
Chlorine dioxide is a well-known water purifier, a germicidal
gas when used externally, a mineral supplement, and a
detoxifying agent when used internally. The writings and
articles catalogued below provide a collective basis for stating
in general that MMS is a powerful and beneficial anti-bacterial
agent when taken internally within limits that are widely
published.

The concept of drinking a few drops of activated MMS as a
detoxifying agent (activated according to directions) has been
experienced by at least 300,000 people who bought the oneyear supply since 2006.
Probably 210,000 of those people continue to ingest a few
drops of MMS a few times weekly in a "health maintenance
mode." MMS began to be circulated early in 2006 under the
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name "Miracle Mineral Supplement" or (MMS).
The question arises for some people "Has MMS been studied
with rigor?" Is it safe to take internally? Are there scientists
who recognize its benefits? If I ask doctors about MMS will
they know what I'm talking about? Are there bibliographies of
scholarly research articles that provide thoughtful appraisals of
chlorine dioxide as a safe broad-spectrum detoxifying agent?"
Chlorine Dioxide is not classified as a drug. It's a germicidal
agent and deodorizer. The ClO2 gas has been in constant use
for about 70 years. "Stabilized oxygen" or "stablized water" has
been a competing product in drug stores for many years. So
where are the scientists that can explain how ClO2 (from
activated MMS) can target viruses and bacteria that invade our
bodies while doing no damage to living cells?
1. Jim Humble's two downloadable books contain extensive
bibliographic materials.

www.framsteget.net

S i d a | 75

MMS

Jim Humble discovered a way to package MMS in a safe,
manageable way for general public use. Prior to this breakthrough, you could not consider using it internally or in
drinkable form. Without Humble's research and help from a
few bio-chemists, especially Dr. Thomas Hesselink, we would
never consider that chlorine dioxide could be packaged for
internal use. Some bibliographical references are in Humble's
book titled "The Miracle Mineral Supplement of the 21st
Century". Between most chapters there are reports from
hospitals and other reference materials.
2. The formal bibliography from Jim Humble's 2nd Volume. It
contains the list of books and peer-reviewed medical journal
articles that existed at the time of writing in 2006. Permission
has been granted by the author Dr. Tom Hesselink and also by
Jim Humble to publish this material for public scrutiny and
evaluation. These are the bibliographic topics in Dr. Hesselink's
original Bibliography dated 2006-7:
www.framsteget.net
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♦ Oxidants as Disinfectants - 29 studies and reviews with cited
sources.
♦ Malaria is Oxidant Sensitive - 67 entries with cited sources.
♦ Heme is Oxidant Sensitive - 27 entries with cited sources.
♦ Overcoming antibiotic resistance with Oxidation - 23 entries
with cited sources.
♦ Targeting Iron (Related to Hemoglobin Iron Balance) 10 cited
entries.
♦ Targeting Polyamines (Related to Destruction of Tumors) - 2
cited entries.
♦ Safety and Research Issues - 10 cited entries.
3. Illustrated Study "On The Mechanisms Of Toxicity Of
Chlorine Oxides Against Malarial Parasites - An Overview".
If you were seeking a bio-chemistry refresher at the college
level on the molecular behavior of Chlorine Oxides, this
illustrated article by Dr. Tom Hesselink will bring you up to
date. It applies DIRECTLY to Jim Humble's formulations and the
MMS product.
(Copyright by Dr. Hesselink. Used by permission here.)

This is a high-quality college-level study that brings the subject
to life. Small samples are shown here. Here you will see that
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MMS stands up to scientific scrutiny. This should be viewed by

everyone who seeks additional evidence that scholarly
research articles undergird statements about the germicidal
actions of MMS or Chlorine Dioxide.

PLEASE VIEW THIS ARTICLE even if you don't understand it.
There is uniform agreement that germs and pathogens cannot
live in the presence of oxidative chemicals. Of these, chlorine
dioxide is specially suited for targeting unwanted pathogens
without harming living cells.
This information is taught in graduate-level pre-med university
classes. This provides a basis for believing in the power of ClO2
to differentiate selectively when eradicating pathogens from
the human body. [ Click Here ]
4. New Expanded MMS Bibliography with Annotations,
Comments, and Footnotes.
Between 2006 and 2008 there was an explosion of research
related to oxidative therapies and human health. The original
bibliography shown in item 2 above is now four times larger. It
is displayed creatively in a two-frame system below so that the
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footnotes can be held in view while perusing the article
summaries and comments.
This scholarly work by Dr. Hesselink should be viewed if only to
see the thoughtful arrangement of the material. As a strategy
for publishing scholarly materials, this is a dream-system come
online. Click [ HERE ] to view the copyrighted material. Note
that both the blue and the green windows can be scrolled up
and down. Note also that this material applies DIRECTLY to the
MMS product and its internal uses. More than 400 footnote
references are formally listed in scholarly style. This expanded
bibliography is only published and visible on the author's web
site.
5. A Page of Links to Sixty Other Authors and Web Sites is
Available.
About 600,000 web pages refer to chlorine dioxide. Some
are related to industrial uses of ClO2 such as processing paper,
food-additives, leather treatments, purifying city water
supplies, swimming-pool purification systems, and preventing
spoilage of food products by eradicating salmonela and e-coli
during the shipping and storage of produce items.
Each ClO2 topic below contains 10 to 20 links to other scholarly research sites.
♦ Chemistry, Biochemistry, Medicine
♦ Oxides Of Chlorine
♦ Various Applications
♦ Water Disinfection
♦ Food Disinfection
♦ Human Medical Treatment
♦ Veterinary Treatment
♦ Safety-Toxicity
♦ Electrolyzed Saline
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♦ Parasitology Click [ HERE ] to view links to these MMSrelated topics.

7. Biographical Information.
Jim Humble's life and personal background is contained in his
first book "Miracle Mineral Supplement for the 21st Century".
Dr. Thomas Hesselink is a medical doctor in Illinois. His
background and personal interests are visible on his web site.
Click [ HERE ] to view his biographical materials. He specializes
in bio-chemistry and "BIO-REDOX" molecular reactions. He is
in demand as a college lecturer and specialist on "Redox" and
related topics.
Links to Dr. Hesselink's copyright pages were noted above.
Other friendly MMS sites:
JimHumble.biz
Jim Humble's private writings and protocols.
http://JimHumble.biz/biz-stories.com/
Read testimonials from users
MMS-articles.com/MMS-faq.pdf
Main MMS Hub Site
MMS-Instructions.com
How to mix and drink MMS - How often, how much.
CONTACT INFO: Before writing to the MMS Institute about
specific disease questions you should visit the knowledge base
and click on various diseases that may be of interest. Click
here: [ http://MMSanswers.com ]
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Nearly all people have ingested Sodium Chlorite (MMS) since
its germicidal power was recognized in 1950. Competing
products include "Vitamin O." Also "Stabilized Water." Also
bad breath elimination patented systems, Superior swimming
pool ClO2 systems, and superior ClO2 city water supply
systems which provide various amounts of ClO2 for body
ingestion. Being a salt in solution, it is a supplement whose
end result (ClO2 gas) is added to foods prior to sealing - such
as cold cuts, cheese, fruits, and vegetables - This is a primary
method of destroying salmonela and e-coli that might remain
in packaged foods. Summary: MMS is a food supplement,
ingested by voluntary experimenters, for potential body
detoxification. Such users are classed as experimental researchers.

Källor
JimHumble.biz
MMS-articles.com/MMS-faq.pdf
MMS-Instructions.com
MMS-education.com
MMSanswers.com
MMS-MedicalResearch.com
MMSadvisor.com
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