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Επιπλεον με την ληψη από το στομα του MMS1, είναι δυνατον να απορροφηθεί MMS1 απευθειας
στους υποκειμενους μυες δια μεσου του δερματος.  Ενω η ληψη από το στομα προμηθευει CLO2
[chlorine dioxide] αεριο Διοξείδιο του χλωριου πρωταρχικως στα ερυθρά αιμοσφαίρια, το MMS1 το
οποιο  διαπερνα το σωμα προμηθευει αεριο Διοξείδιο του χλωριου, CLO2, απευθειας στο πλασμα
του  αίματος.   Δειτε  επισης  το  Πρωτοκολο  3000.   Οταν  χρησιμοποιούμε  την  στρατηγικη  της
μπανιερας,  περισοτερο  CLO2  [διοξείδιο  του  χλώριου]  κυκλοφορεί  και  πιο  γρήγορες  ωφέλειες
μπορούμε να αναμένουμε. Η όλη επιφάνεια του δέρματος σας θα είναι σε επαφή με το αέριο του
διοξειδίου του χλωριου [CLO2] για 20-30  λεπτα.

Για καπια ατομα αυτή η στρατηγικη δημιουργησε επανασταση.  Μουλιαζοντας  για 20 λεπτα στο
νερο  της  μπανιερας  με  την  προσθηκη  ενεργοποιημενου  MMS1,  ορισμενα  ατομα,  που  δεν
μπορουσαν να  αυξησουν την δοση από το στόμα πανω από 7 σταγονες [0.3ml], μπορεσαν να
αυξησουν την  προμηθεια του αεριου χωρις συμπτωματα ναυτιας.

Ορθολογικα?   Τα Βακτηρια  και  τα  Παθογονα  μοκροβια,  πανω η  κατω από την  επιφανεια  του
δερματος,  σκοτώνονται από το  MMS1 και αποβαλοντε προς τα εξω, μακρια απ’ το σωμα.  Τα
αποβλητα κινούνται  εξω από το σωμα και επιπλεουν μακρια απ’ αυτό παρα να οδηγούνται παλι
στο αιμα.  Μην αμελειτε τις  δοσεις από το στομα κατά την διαρκεια των περιστασιακων εμπειριων
σας με το λουτρο στην μπανιερα. Παρτε το λιγοτερο μια δοση 6 σταγονων μολις πριν το λουτρο
σας.  Μην ανησυχειτε για το αν μολις  φαγατε η δεν φαγατε.  Οποια απώλεια CLO2 εξαιτιας της
τροφης στο στομαχι είναι ελαχιστη και σχετικα μη αξιολογη.

Παθογονα που αποβληθηκαν μεσω της εσωτερικης χρησης του  MMS1 [Όπως όταν το πινουμε]
μπορουν να βγουν από το σωμα μονον περνοντας από το συκωτι και μετα στο συστημα αποβολης.
Αυτος ο τροπος δουλευει  καλα μεχρις οτου φτασετε  την [προσωρινή]  αισθηση της ναυτιας.   Η
Ναυτια  δειχνει  ότι  το  MMS1 σκοτωνει  περισοτερους παθογονους απ’ότι  το  συστημα αποβολης
μπορει να διαχειριστη, με  αποτελεσμα μια προσορινη-αλλα-σοβαρη ναυτια.

Κανοντας  λουτρο  σε  νερο  που  περιεχει  ενεργοποιημενο  MMS1,  επιτρεπει  τον  καθαρισμο  των
Παθογονων που ρισκονται στην επιφανεια του δερματος η μολις κατω από αυτό.  Ο καθαρισμος
σ’αυτα  τα εξωτερικα επιπεδα φαινετε να αποτρεπει την υπερφορτωση του εσωτερικου συστηματος
αποβλητων.  Παθογανα που σκοτωθηκαν κοντα στην επιφανεια του δερματος, συχνα μετακινουντε
εξω από το δερμα  και  επιπλεουν μακρια.   Συνεχιστε  όμως βεβαιως να περνετε  τις κανονικες
δοσεις από το στομα.          

1. Καθαριστε την μπανιερα.  Αλλιως το διοξείδιο του χλωριου του MMS1 μεσα στο νερο θα
παει  να   δουλεψει  με  τα  καταλοιπα  του  σαπουνιου  και  το  δαχτυλιδι  της  μπανιερας,
μειωνοντας η αδρανοποιοντας το απαιτουμενο διοξείδιο του χλωριου στο σωμα.  Με το
δευτερο  λουτρο  η  μπανιερα   θα  είναι  καθαρη  λογω  της  καθαριστικης  ενεργειας  του
διοξειδίου  του  χλωριου  [CLO2].  Μην  βαζετε  σαπουνι  η  αλλα  χημικα  στο  νερο.
Προσθετοντας περισσότερο νερο δεν αποδυναμωνετε  το Διοξείδιο του χλωριου [CLO2], το
οποιο ενεργοποιειτε. Καποιοι προσθετουν ¼ του  φλιτζανιού [60ml]  DMSO σε διάλειμμα
70%.  [Δεν είναι απαραίτητο, αλλα μπορει να βοηθήσει στην  καλύτερη απορροφηση του
αεριου διοξιδιου του χλωριου].
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2. Βαλτε 5-8 Ιντσες καυτο νερο για το λουτρο.  Μην βαζετε σαπουνι, αρωματα, σαμπουαν και
παιδικα παιχνιδια.  Η ποσοτητα του νερου δεν παιζει ρολο.  Καλο είναι επισης να πινετε μια
ξεχωριστη δοση από 6-8 σταγονες.  

3. Ενεργοποιηστε το    MMS  1 σε στεγνο φλιτζανι η ποτηρι πριν να προστεθεί  στο νερο της
μπανιερας.

● Προσθεστε 30 σταγονες [ 1.25 ml ] 30 σταγονες MMS1 σε στεγνο ποτηρι.

● Προσθεστε 30 σταγονες [1.25ml] κιτρικο οξυ 50%, ενεργοποιηστε κουνοντας το ποτηρι
κυκλικα για 20’’.  Η 150 σταγονες από 10% κιτρικου οξεος/χυμο λεμονιου [6.25 ml] [1.25κ.γ]
Ενεργοποιηστε για 3 λεπτα.  Αν εχετε ανοιχτες πληγες στο δερμα η σοβαρα τραυματα στο
σωμα καντε το εξης, ουτως ώστε η αισθηση της ζεστης η του καψίματος θα ελαττωθεί.  Οι
ανοιχτες πληγες  σηνηθως θεραπεύονται γρηγορα λογω της αντιμυκροβιακης δρασης του
MMS1.

● ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για ένα 20λεπτο η 30λεπτο καθισμα μεσα στην μπανιερα.

● Προσθεστε 20 σταγονες MMS1 σε στεγνο ποτηρι [0.85 ml ]

● Προσθεστε 20 σταγονες 50% κιτρικο οξυ [ 0.85 ml ] ενεργοποιηστε/ανακατευοντας 20’’.

Η 100 σταγονες κιτρικο οξυ 10% / χυμο λεμονιου [4.15ml] [ 0.85 US κ.γ] ενεργοποιηστε για
3 λεπτα.

4. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ  ΤΟ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ    MMS  1 στο  νερο  και  ανακατεψτετο.   Σχεδον
αμεσως όλα τα  μικροβια  μεσα  στο  νερο θα  εξαληφθουν. Μερικες  εταιρειες  διαθετουν
συστηματα πισινας τα  οποια  χρησιμοποιούν  αυτή  την  ιδια  στρατηγική. Ο  ογκος  του
νερου  δεν  μειωνει την ποσοτητα   του παραγομενου αεριου  του  CLO2.  Μπανιερα   μισο-
γεματη  η  πολυ  γεματη δεν εχει  σημασία, γιατι η  ιδια  ποσοτητα  αεριου  CLO2  θα
παραχθεί  από  το  ενεργοποιημενο MMS1.

5. ΞΑΠΛΩΣΤΕ ΣΤΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑ από την μια πλευρα, μετα από την άλλη.  Ριξτε νερο σ’ολο το
σωμα-χερια, λαιμό, μαλια, πρόσωπο, παντου.  Εάν εχετε ιστορικο με ερπητα τοτε τριψτε τα
χειλια    και  την  μυτη  σας  με  το  νερο  της  μπανιερας  αρκετες  φορες  και  οπουδηποτε
υπηρχαν καποτε ορατα  σημαδια.  Αν το νερο πιτσιλισει τα ματια, απλα σκουπιστε τα.  Τo
MMS1 δεν βλαπτει τα ματια όπως  το σαμπουαν.  Με ένα φλιτζάνι, ριξτε από το νερο της
μπανιερας πανω στο δερμα του κεφαλιου.

6. ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ  ΚΙ’ ΑΛΛΟ  ΖΕΣΤΟ  ΝΕΡΟ  Η θερμοκρασια ανοιγει  τους πορους και το
MMS1 μπαινει  μεσα  στους  μυς.   Καντε  μασαζ  στο  δερμα  του  καφαλιου  με  νερο  της
μπανιερας.   Στο  3ιτο   λουτρο  οι  κρεατοελιες  του  δερματος  μπορει  να  αρχισουν  να
διαλύοντα.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ  ΤΑ  ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ  ΤΗΣ  ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ όταν τελειωσετε.

Ασθενειες προξενουμενες από βακτηρια η ιους σχεδον παντα θα επιλυθουν με συνεχη
επαναλαμβανομενη εκθεση στο αεριο του MMS1 [CLO2 ].

Στην παρουσια του CLO2, τα παρασιτα και τα μικροβια θα φυγουν η θα πεθανουν.
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