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In het grensverleggende magazine Frontier, nr. 14.3 mei/juni
2008 staat een artikel over het ‘wondermiddel MMS’.
U kunt het op internet vinden: www.fsf.nl
De ontdekker van MMS is Jim Humble, die er twee boeken over heeft
geschreven, die men kan lezen op:
www.miraclemineral.org
Het middel werkt met chloor dioxide, wat een bestanddeel is van
gewoon zout (natrium chloride), wat totaal onschadelijk is. Er zijn al
gemeentelijke watervoorzieningen die reeds chloor dioxide gebruiken
tegen schadelijke organisme in het leidingwater. Cellen met chloor
dioxide vallen geen goede bacteriën of
goede cellen aan. Ze oxideren (verdampen)
wel alle zieke cellen, zelfs kankervellen. Er
staat als voorbeeld een terminaal
kankergeval te lezen op:
www.miraclems.com/interviews.html
Het betreft een jongeman Delwyn van 26
jaar oud, die door de artsen was opgegeven
en hooguit nog 2-3 weken had te leven in
october 2007. Ze nam MMS in en na 10
dagen zag men reeds vooruitgang.
MMS is een oplossing natrium chloriet
(28%) in gedistilleerd water. Chloordioxide
vernietigt ziekteverwekkers in ons lichaam.
Het berooft de pathogenen van hun elektronen. Het is tevens ter
ontgiftiging, wat misselijkheid kan vooroorzaken. Dat is juist het bewijs
dat het spul werkt. MMS werkt snel en is onschadelijk. De MMSdruppels dient men te activeren met azijn, citroensap of citroenzuur.
Men dient met 1 of 2 druppels MMS per dag te beginnen. Dan zuivert
het lichaam zichzelf, wat diarree en misselijkheid kan veroorzaken, dat
echter weer spoedig overgaat. Men kan per dag steeds een druppel meer
innemen, minstens een week lang, tot men ongeveer 15 druppels per
dag heeft bereikt. Men dient MMS niet gelijktijdig met sinasappels te
gebruiken. MMS herstelt het zuur-base evenwicht in het lichaam. Door
onze voeding wordt de ph-waarde van onze weefsels sterk beïnvloed.
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Organen als nieren, longen, lever, maag en darmen, en bloed zijn
belangrijk om het zuur-base systeem optimaal te houden.
This Breakthrough can save your life, or the life of a loved one.
Please read.
The answer to AIDS, hepatitis A,B and C, malaria, herpes, TB, most
cancer and many more of mankind's worse diseases has been found.
Many diseases are now easily controlled. More that 75,000 disease
victims have been included in the field tests in Africa. Scientific clinical
trials have been conducted in a prison in the country of Malawi, East
Africa.
Separate tests conducted by the Malawi government produced identical
99% cure results. Over 60% of the AIDS victims that were treated in
Uganda were well in 3 days, with 98% well within one month. More
than 90% of the malaria victims were well in 4 to 8 hours. Dozens of
other diseases were successfully treated and can be controlled with this
new mineral supplement. It also works with colds, flu, pneumonia, sore
throats, warts, mouth sores, and even abscessed teeth (it's the only thing
that controls and cures abscessed teeth).
The inventor believes that this information is too important to the world
that any one person or any group should have control. The free e-book
download on this site gives complete details of this discovery. Please
help make sure that it gets to the world free. There are many medical
facts that have been suppressed and this invention must not be added to
that list. The name of the e-book is The Miracle Mineral Supplement of
the 21st Century. This book tells the story of the discovery, and how to
make and use it. This book can save your life. Give it a try.
Download Part I FREE
Although Part I of the e-book tells everything, there is a second Part that
gives more details and covers the data more thoroughly. There is a small
charge for the second book to cover the distribution ($9.95). Extra
money from these sales will go towards humanitarian efforts in Africa,
which will in the long run benefit the world.
Purchase and download Part II
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Please read the first book first as it will be more logical that way. We
mentioned Part II only because we didn't want you to be surprised about
the charge for Part II. Read more about
Part II.
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verdwijnt net zo snel als het is gekomen en is van voorbijgaande aard.
Wanneer het gif is afgevoerd is de diarree verdwenen.
Wanneer je geen misselijkheid meer ervaart dan zal het virus, gist, de
bacterie of schimmel verdwenen zijn uit het lichaam. Het lichaam zal nu
schoon zijn. Je lichaam zal nu gemakkelijk vitaminen en mineralen
absorberen en nieuwe energie gaan geven die het al die tijd gemist
heeft.
In het blad Bres no. 246, oct/nov. 2007
staat een artikel van David Kopsky. Het gaat over een simpele
chirurgische ingreep bij kanker, die levens kan redden. Door de tumor
van het bloedvatenstelsel te isoleren, krijgt deze geen voeding meer, en
sterft af.

MMS is verkrijgbaar in 2 flesjes bij Frontier shop, voor 25 euro per
setje flesjes.
Adres: FSF, Leliegracht 42, 1015DH Amsterdam, tel. 020- 3309151
Title: Miracle Mineral Supplement (2 bottles + manual)
MMS Product: 2 flesjes +handleiding / bottles + manual Code: MMS
Author: Description: NL - Dutch
MMS gebruiksaanwijzing
Bereiding en gebruik volgens de richtlijnen van de uitvinder.
Begin met 2 druppels Activator aangemaakt met dezelfde hoeveelheid
druppels MMS. Kijk hoe het lichaam reageert. Als je niet misselijk
wordt na de eerste dosis, voer dan met 1 druppel op voor de volgende
dosis. Neem 1 dosis in de ochtend en 1 dosis in de avond. Voer telkens
de dosis op met 1 druppel. Wanneer je flinke diarree en/of misselijkheid
ervaart dan minder je de dosis met 2 of 3 druppels. Maximaal 15
druppels per keer voor 1 tot 3 x per dag, afhankelijk van de ernst van de
klachten. De benodigde sterkte van de samenstelling kan per persoon en
klacht verschillend zijn. Opmerking: diarree of braken is géééén slecht
teken. Het lichaam reinigt zichzelf en gooit alle gifstoffen uit het
lichaam. Meestal voelt men zich beter na de diarree. De diarree

De Biomoleculaire VitOrgan Therapie
Deze therapie is een regeneratie-werkwijze welke ongeveer 40 jaar
geleden door de Duitse arts/wetenschapper professor dr. K.E. Theurer
werd ontwikkeld. Het betreft de verjonging en het herstel van weefsels
en cellen. Toepassingen zijn ruim, maar in het bijzonder ook voor
kanker (mamma of borstkanker, en colon of darmkanker en tumoren die
men niet kan verwijderen door middel van operaties. Vitorgan werkt
met biologische stoffen, en genezing vindt plaats op cel-niveau. De
zelfgenezingsprocessen in het lichaam worden geactiveerd en
ondersteund.
U kunt een folder aanvragen bij WEKA Pharma BV in Nunspeet.
Bedrijfsnaam: Weka Pharma Adres: Postus 16 Postcode: 8070 AA
Plaats: Nunspeet E-mail: a.vanloo@design4web.nl
NeyTumorin is een preparaat van Vitorgan, dat is samengesteld uit
organen van runderen en varkens. Er zijn thymus-extracten in aanwezig
die zorgen voor herstel en verbetering van het afweersysteem en de
vitaliteit verhogen. NeyTumorin remt de groei van kankercellen,
activeert de afweerprocessen, etc.
Jammer dat men er van onreine dieren stoffen in heeft verwerkt.
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Helixor of Misletoe (Maretak) extracten, om het zelfgenezingsproces te
stimuleren.
http://www.tldp.com/issue/160/160modrn.htm
De Maretak extracten zijn te koop onder de naam Viscum Album,
waarvan men 20-240ml per week mag innemen.
Maretak: de groene lichtdrager
De Maretak, een groene, lichtontvankelijke struik die in bomen groeit,
is zelfs in haar centrum, waar zij binnendringt in een boomtak, groen.
Zij geleidt hiermee als het ware haar lichtontvankelijkheid naar haar
centrum, waar het donker is. Dit zeggingsvolle beeld leest Peter
Goedings af aan de maretak, door nauwkeurige en intensieve
waarnemingen. Dit beeld brengt hij vervolgens in verband met de
werkzaamheid van de maretak als geneeskrachtige plant.
Peter Goedings, bioloog. De Maretak (ook 'mistel' (1 genoemd, of
officieel: Viscum album L.) is een plant die zeer interessante botanische
eigenschappen vertoont. Een bezinning op deze bijzondere kenmerken
kan een bijdrage leveren aan het begrip van de
geneeskrachtige werking van de maretak.In het
bedrijf Helixor Heilmittel worden voornamelijk
geneesmiddelen uit de maretak gemaakt. Helixor
is gevestigd in een voormalige 'Hofgut' bij
Rosenfeld (in het zuiden van Duitsland), en ligt
temidden van een landelijke omgeving met
afwisselend bos- en weide-landschap. Op het
terrein zijn tevens een biologisch-dynamische
landbouwbedrijf en een vereniging voor
bijenteelt actief.Er werken ongeveer tachtig
medewerkers. Het gehele productieproces vindt
in het bedrijf plaats: vanaf de oogst tot en met de ampullering als
injectievloeistof. Bovendien is er een afdeling voor therapeutische
adviezen en een afdeling voor wetenschappelijk onderzoek. Bij al deze
bedrijvigheid is het belangrijk aandacht te behouden voor fundamentele
vragen, zoals: wat spreekt de maretak zelf eigenlijk voor een taal, en
hoe komt deze 'zeggingskracht' van de maretak in ons product en onze
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informatie over dit product tot uitdrukking?In de farmacie is het niet zo
gebruikelijk te vragen naar de zeggingskracht van een geneesplant. Een
arts die een maretak-extract wil gebruiken heeft meestal, wat te
begrijpen is, als eerste vraag: welke werkzame stoffen zitten erin?
Onafhankelijk daarvan - in ieder geval daarmee niet in tegenspraak kan zo'n extract echter ook als 'mededeling' worden opgevat, als een
soort concentraat van wat in de groeiwijze van de plant tot uitdrukking
komt. Voor ik een indruk geef van de maretak beweer ik hier eenvoudig
maar dat een geneesmiddel een substantie én een substantief (ofwel
'mededeling') bevat: het menselijk organisme voelt de substantie en
hoort het substantief, zodra het middel ingenomen wordt. Aforistisch
gezegd: in het gebruik van dit geneesmiddel geldt: wie niet per se
voelen wil, kan ook horen.
Kanker is géén ziekte, noch een doodvonnis
Bekijk verder eens onderstaande website van dr. Hamer
http://germannewmedicine.ca/documents/welcome.html
Dokter Hamer heeft men in de gevangenis gezet vanwege zijn
revolutionaire vindingen op het gebied van kanker-genezing. Na zijn
vrijlating schreef hij zijn bevindingen.
nl.odemagazine.com/doc/0060/Chemotherapie-helpt-tegen-kanker-en-de-aarde-is... -

Het boek van dr. David Servan-Schreiber ‘Antikanker’
(Kosmos Uitgevers) is inzichtgevend. De auteur
spreekt niet alleen als arts en onderzoeker. Hij onthult
dat hij zelf kanker heeft gehad en vertelt hoe hij de
‘ziekte’ te lijf is gegaan. Hij wijt kanker grotendeels
aan onze foutieve leefwijze.
Het boek van Andreas Moritz: ‘Kanker is geen ziekte’
geeft dezelfde conclusies weer zoals deze door Lothar
Hirneise worden gedaan. Angst is volgens Moritz een
van de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van kanker. Deze angsthaas legt zijn kwade eieren overal neer, zodat wij door wat wij vrezen
onze onbewuste programmering in gang zetten en zelf kanker scheppen.
Dat kan echter omgekeerd worden, zodat we scheppen wat goed voor
ons is, nl. genezing. Wij zijn sterker met onze emoties, gedachten en
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gevoelens dan welke tumor dan ook. Ons lichaam bezit de kracht
zichzelf te genezen vanwege het wonderbare immuunsysteem waarmee
wij zijn uitgerust. Mortiz raadt dan ook aan om te praten met onze
lichaamscellen. Wij moeten onze cellen aanmoedigen om hun strijd
tegen gifstoffen en dergelijke voort
te zetten. Volgens Russisch
onderzoek kunnen ozne cellen
onderling met elkaar
communiceren en luisteren zij naar
wat wij hen te zeggen hebben.
Moritz raadt aan om koolsoorten,
broccoli en spruiten te eten, daar
deze de kankercellen aanzetten tot
zelfmoord.
Gember remst de
verspreiding van kankercellen en
ve r d u n t o n s bl oed. Géén
geraffineerd suiker, daar
kankercellen zich snel
vermenigvuldigen met suiker. In
veel chocolade-soorten, ijs en
frisdrankenen zit suiker, ook in
zoet gebak en snoepgoed, dus
vermijden. Zuivelproducten zijn
slecht voor volwassen mensen, ze zorgen voor congestie in de
lymfestroom. Voldoende slaap op het juiste moment van de nacht
(vanaf 10 uur ‘s avonds) is één van de beste manieren om kanker te
voorkomen en te genezen. Ook dienen wij op regelmatige tijden te eten,
het liefst een evenwichtig vegetarisch dieet. Lichaamsbeweging is
absoluut nodig om een goede zuurstoftoevoer naar alle cellen toe te
laten. De graviola-plant heeft goede anti-tumor eigenschappen, ook
essiac-thee. Zuiveringszout / Natriumbicarbonaat maakt het voor
kankercellen erg lastig om te overleven (zie dr. T. Simoncini)
Kankercellen hebben 15x meer glucose nodig dan normale cellen.
Wanneer zij dat niet krijgen, stelen ze het bij gezonde cellen.
Neem
5 delen Ahornsitoop en 1 deel Zuiveringszout, laat dat 5 minuten
zachtjes sudderen zodat het gaat schuimen. Neem 2x per dag een
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theeleper ervan 7 - 8 dagen lang, en een tumor slinkt binnen korte tijd.
Men kan er tijdelijk diarree van krijgen, aldus Moritz. De kanker of
tumor is niet het probleem, maar hoe wij ermee omgaan. Wij moeten
niet ons lichaam laten vernielen door chemokuren en bestralingen. Ons
lichaam staat altijd achter ons. Kanker, pijn en koorts zijn niet onze
vijanden!
Zie dr. Moulden over vaccinaties en de gevaren ervan:
Dr. Moulden: vactruth.com/2009/07/21/dr-andrew-moulden-interview-what-...
Bekijk ook eens de informatieve website en video’s van de oudkankerspecialist Siegfried Bok:

www.wetenschap-eindtijd.com/index.html
Gevaren van chemotherapie, bestraling en operaties
Na het lezen van diverse boeken van kankerartsen en deskundigen
komt men tot geen andere conclusie dan, dat de gifstoffen van de
chemotherapie ernstige ontstekingen veroorzaken in elke cel van
het lichaam. Hierdoor valt zelfs het haar uit, daar de haarzakjes de
haarstrengen niet meer vast kunnen houden. Het gedrag van alle
60 tot 100 miljard cellen van het lichaam zal zich wijzigen. Het
niet-behandelen van kanker met chemotherapie, bestralingen en
operaties geeft een véél hoger succescijfer te zien. Eén van de
kankeronderzoekers in de Verenigde Staten, dr. J. Bailor, zei dat
de overlevingsstatistieken misleidend zijn. De afgelopen 20 jaar
was ons kankeronderzoek een mislukking. De ingrediënten van
chemotherapie schijnen zó giftig te zijn, dat als je er een paar
druppels van op je handen laat vallen, deze er zwaar door kunnen
verbanden. Het gehele lichaam raakt erdoor ontstoken!
Chemokuren en bestralingen kunnen het risico op het ontwikkelen
van een nieuwe vorm van kander met meer dan 100x vergroten,
aldus dr. Samuel Epstein. De huidige methode van
kankerbestrijden is niet het bestrijden van kanker, maar men
bestrijdt het gehele lichaam. Ook alle goede cellen krijgen een
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fikse knak. Men schept een monster waar geen monster is. De
belangrijkste drijfveer, volgens medici die hun mond voorbij
spreken, achter de gezondheidszorg is de hebzucht om geld, macht
en controle. Een écht geneesmiddel tegen kanker zou een
financiële ramp betekenen voor de ziektezorg en farma-industrie!
Kanker is geen doodvonnis en ongeleeslijke ziekte, het is meer een
genezingsreactie dan een ziekte, daar er vrijwel niemand door een
tumor wordt gedood. Kanker is geen ziekte, maar een vorm van
hulp om te overleven. Juist door de medische
behandelingsmethoden van vandaag de dag maakt men de mensen
zieker dan ze al zijn. Hoe radicaler en intensen de antikankerbehandeling is, des te kwaadaardiger en sterker maakt zich de
kanker. Ziekenhuizen behoren deswege tot de gevaarlijkste
plekken ter wereld, waar men overgeleverd wordt aan deskundigen
(?) die zich er niet voor schamen methoden toe te passen waarvan
zij weten dat ze de mensen schaden.
Het is in het hoogste belang voor een patiënt dat een tumor geen of
weinig zuurstof krijgt en de goede cellen juist wel veel zuurstof
krijgen.

