
Protocolo 1000

Fonte http://www.genesis2church.org/mms-protocol-1000.html

O Protocolo 1000 é basicamente tomar 3 gotas ativadas de MMS cada hora, 8 vezes
ao dia, por três semanas ou até a doença desaparecer do seu organismo. Entretanto,
muitas pessoas não podem inciar com este número de gotas e devem iniciar lentamente
com 1 gota por hora ou até 1/2 gota por hora, e então começar a aumentar o número
de gotas se você sentir que seu corpo pode. A regra fundamental é, se você sentir que
as gotas te fazem sentir-se pior, tome-as menos e se elas não te fazem sentir-se pior
então tomem um pouco mais na próxima hora, mas nunca exceda a 3 gotas por hora. 

O caminho para realizar a ativação são feitas por 4 caminhos diferentes, qualquer
destes caminhos é  aceitável: Primeiro, adicone o número de gotas de MMS em um
copo limpo e bem seco e então ativá-los como segue:

1. (Método preferido) adicione 1 gota de Ácido Cítrico à 50% para cada gota de
MMS em seu copo, mexa e espere 30 segundos, então adicione 1/2 ou 1 copo
d'água ou suco e beber.

2. (Método antigo) adicione 5 gotas de Ácido Cítrico à 10% para cada gota de
MMS em seu copo, mexa e espere 3 minutos, então adicione 1/2 ou 1 copo d'água
ou suco e beber.

3. Adicione 5 gotas de vinagre para cada gota de MMS em seu copo, mexa e
espere 3 minutos, então adicione 1/2 ou 1 copo d'água ou suco e beber.

4. Adicione 5 gotas de limão para cada gota de MMS em seu copo, mexa e espere
3 minutos, então adicione 1/2 ou 1 copo d'água ou suco e beber.

Notas:

Não  usem  suco  de  laranja.  Não  usem  sucos  que  contenham  vitamina  C  ou  ácido
ascórbico. Não usem sucos concentrados que contenham água adicionada à eles. Sucos
de frutas frescas são melhores.  

Se você não quiser fazer suas doses de hora em hora,  você pode fazer 8 doses pela
manhã,  e levá-los em um garrafa bem fechada para o dia todo. Siga as instruções
acima  multiplicando todas  os  números  (gotas)  por  8  e  colocá-las  em um container
(garrafa bem fechada). E tomar 1/8 cada hora. Não se preocupe o MMS vai durar mais
horas mais que o necessário. 
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Agora estas são as mais importantes instruções que você deve seguir: Você não deve
se sentir mais doente do que já está: Não cause a si  mesmo, muita náusea [vômitos],
dor ou diarreia. Quando você notar qualquer destes sintomas tome menos MMS. Tente
não parar de tomar o MMS, tome menos. Por exemplo;vá de 2 gotas ativadas de MMS
por hora para 1 gota por hora. Ou se já tomou 1 gota por hora, então tome 1/2 gota
por hora, ou até 1/4 de gota por hora. Não cause a si mesmo diarreia se você pode
tomar menos MMS. Dor, diarreia, vômitos e outros desconfortos causam perda de
energia, que leva a um lenta cura e lenta recuperação. Por outro lado, tente aumentar
os número de gotas que você está tomando até conseguir tomar 3 gotas por hora, mas
nunca vá acima de 3 gotas por hora. CONTINUE ESTE PROTOCOLO ATÉ SE SENTIR
BEM  OU  MELHOR  DIZENDO  ATÉ  ESTAR  CURADO  DAS  DOENÇAS  QUE  TE
ACOMETEM.

Aqui está como você pode transportar (levar para o trabalho) suas 8 doses diárias, em
vez de fazê-las de hora em hora. 

Pegue uma garrafa de 1 litro e dividi-lá em 8 partes iguais (isto pode ser feito com
caneta Pilot). Misture 24 gotas de MMS e 24 gotas de Ácido Cítrico 50%, mexe e
aguarde 20 segundos. Preencha a garrafa com água e você tomará 3 gotas ativadas de
MMS por linha tomada por hora.

Nota: Esta ativada garrafa dura até 5 dias sob refrigeração. Nós achamos que tão
longo  quanto  você  ative  o  MMS  e  não  entre  em  contanto  com  nenhum  agente
patogênico o dióxido de cloro não é liberado. 
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