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De laatste weken ben ik iets won-
derbaarlijks aan het leren en er-
varen; Iets, dat gevolgtrekkingen 

heeft voor iedereen. Het is een methode, 
welke gebaseerd is op het verstoffelijken 
van een chemische solutie, te weten chloor 
dioxide, in hoeveelheden, die klein genoeg 
zijn om veilig in te nemen en groot genoeg 
om pathogene stoffen in het lichaam te ver-
nietigen, welke het lichaam van levensener-
gie beroven en het lichaam vergiftigen met 
afvalstoffen, waardoor het kwetsbaarder 
wordt voor allerlei ziekten. 
Indien deze situatie niet voor u geldt, dan 
toch zéker voor iemand in uw omgeving.
Het product heet MMS, dat staat voor Mi-
racle Mineral Supplement (wonderbaarlijk 
mineraal supplement). We zijn onmiddel-
lijk alert bij het woord wonderbaarlijk, om 
iets te omschrijven, wat we geweldig vinden 
en niet begrijpen hoe het werkt. 
Niettemin is er een uitleg mogelijk, van 
waarom MMS zo effectief is in het doden 
van ziekteverwekkers. Het is niet MMS, die 
virussen, bacteriën, schimmels etc. doodt, 
maar chloor dioxide. Indien u hiervan de 
chemische werking begrijpt, zult u begrijpen 
dat dit geen wonder is, maar alleen zo lijkt. 

Nederige herkomst
De MMS procedure is ontwikkeld door Jim 
Humble, een gouddelver en metaalkun-
dige, tijdens een expeditie in het oerwoud 
van Centraal Amerika, op zoek naar goud. 
Het was een antwoord op een noodkreet 

van één van de expeditieleden, die door 
acute malaria werd getroffen, op twee da-
gen loopafstand door het oerwoud naar de 
dichtst bij gelegen hulppost.
Na zoveel jaren ervaring, had Humble al-
tijd flesjes Gestabiliseerde Zuurstof  (GZ) 
bij zich, om lokale waterbronnen drinkbaar 
te maken. Geconfronteerd met een moge-
lijk spoedig overlijden van een expeditielid, 
gaf hij deze Gestabiliseerde Zuurstof aan 
het slachtoffer. Tot ieders verbazing was het 
slachtoffer binnen een paar uur volledig ge-
nezen. Dit leek wel een wonder, maar Hum-
ble wilde graag onderzoeken, wat hier aan 
de hand was. 
Na zoveel jaren onderzoek kwam Jim 
Humble er achter, waaròm gestabiliseerde 
zuurstof zo effectief was in een aantal ma-
laria gevallen. Het had niets met zuurstof 
te maken, maar met minieme hoeveelhe-
den chloor dioxide. Verder onderzoek re-
sulteerde in een manier om honderden en 
zelfs duizenden eenheden chloor dioxide 
méér te produceren, dan wordt aangetrof-
fen in GZ. Dit wordt bewerkstelligd door  
een hogere concentratie van natriumchlo-
raat (28 % versus 3 % voor GZ), in samen-
werking met de aktivator. Het bewijs van de 
effectiviteit van deze methode bleek uit de 
grote doeltreffendheid bij het genezen van 
méér dan 75.000 mensen in 7 verschillende 
Afrikaanse landen, inclusief Oeganda en 
Malawi, van voornamelijk malaria, maar 
ook van hepatitis, kanker en AIDS. 
Jim Humble heeft zijn ervaringen in twee 
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boeken samengevat, die gedownload 
kunnen worden, via zijn website: www.
miraclemineral.org.  Het boek is getiteld 
Breakthrough: The Miracle Mineral Sup-
plement of the 21st Century (Doorbraak : 
Het Wonder Mineraal Supplement van de 
21ste Eeuw).
Deel 1 van het boek vertelt, hoe het alle-
maal is begonnen (gratis download) en deel 
2 vervolgt het verhaal met de uitleg van de 
chemische processen en geeft hele duide-
lijke aanwijzingen, hoe je MMS zelf kunt 
bereiden (downloaden kost 9.95; ook is  er 
een harde kaft versie te koop). Dit laatste is 
belangrijk, omdat wanneer men de chemi-
sche processen begrijpt en weet heeft van 
de absolute afwezigheid van bijwerkingen, 
uitgezonderd een gevoel van misselijk-
heid, welke optreedt als gevolg van een zgn.  
Herxheimer- of detox reaktie, t.g.v. het mas-
saal sterven van pathogene organismen, zo-
als virussen, bacteriën en schimmels, dan 
wordt er een mogelijkheid aangeboden, om 
zèlf de overdadige  hoeveelheid ziektever-
wekkers op te ruimen. Een ieder van ons 
kan belast zijn door teveel pathogene stof-
fen, maar het niet willen weten. Anderen 
vinden, dat dit bij hen géén rol speelt. 
Indien uw gezondheid niet optimaal is, 
zult u doorgaans minder energie hebben, 
last hebben van overgewicht, bloeddruk 
schommelingen, kampen met ontstekings-
verschijnselen. Dan heeft u vermoedelijk te 
maken met een vorm van vergiftiging, be-
lasting door zware metalen, virussen, bacte-

riën of parasieten. 
De gewone geneeskunde zal doorgaans het 
lichaam belasten met nòg meer vervuilende 
stoffen, waarbij vele gezonde cellen worden 
gedood, naast de zieke. Dit is niet het geval 
met chloor dioxide.
Deze reageert uitsluitend op schadelijke 
deeltjes. Wel of géén wonder, het resultaat is 
wonderbaarlijk!
Ik zou onmiddellijk kiezen vóór dit won-
derbaarlijk , mineraal supplement.
Ik ga in de eerstvolgende pagina's het MMS 
protocol uitleggen. Indien dit op de juiste 
wijze wordt opgevolgd, zal deze procedure 
chloor dioxide produceren en naar de rode 
bloedcellen worden gedistribueerd, welke 
de meest effectieve en intelligente doder is 
van pathogene organismen in de natuur. 

Maar éérst een korte uitleg over de schei-
kundige basis van chloor dioxide:
Chloor dioxide en chloor zijn verschillende 
stoffen. Chloor is een scheikundig element. 
In een geïoniseerde vorm, maakt het deel 
uit van gewoon zout (natriumchloride) en 
andere bestanddelen en vormt een nood-
zakelijk onderdeel in de meeste vormen 
van leven, inclusief die van de mens. Het is 
een krachtige oxidant, het vormt de groot-
ste, geïoniseerde oplossing in zeewater en 
vormt heel gemakkelijk verbindingen met 
bijna ieder ander element, inclusief natrium 
om zoutkristallen te vormen en met mag-
nesium, voor de vorming van magnesium 
chloride. Chloor dioxide is een chemische 

verbinding, bestaande uit één chloor ion en 
twéé zuurstof ionen. 
Oxidanten zijn chemische verbindingen, 
die gemakkelijk elektronen kunnen opne-
men van elektronen donors, via een chemi-
sche reactie. Dit is een belangrijk gegeven, 
omdat ten opzichte van chloor dioxide, alle 
pathogene ziekteverwekkers elektronen do-
nors zijn.

Chloor dioxide is buitengewoon explosief. 
Men kan deze stof vurig noemen, maar dan 
op een goedaardige manier. Het explosieve 
karakter van chloor dioxide vormt de sleu-
tel tot zijn effectiviteit als vernietiger van 
pathogene organismen. De verbinding is 
letterlijk explosief, zodanig, dat het niet 
veilig is om in bepaalde hoeveelheden te 
vervoeren. Daarom is het gebruikelijk, om 
chloor dioxide ter plaatse te produceren. 
Het merendeel van chloor dioxide produc-
tie vindt plaats op een schaal, die dodelijk 
zou zijn voor de individuele mens, maar 
al wel wordt toegepast in de gemeentelijke 
drinkwatervoorziening, waar het lang-
zamerhand het gebruik van chloor gaat 
vervangen, aangezien chloor dioxide géén 
carcinome bijwerking produceert. Chloor 
dioxide is officieel goedgekeurd door het 
Instituut voor Milieu Bescherming, voor 
het veilig en effectief vernietigen van patho-
gene organismen en besmettelijke ziektes 
als Anthrax. U begrijpt nu wel, dat chloor 
dioxide effectief is. Maar de hoeveelheden, 
toegepast in dergelijke toepassingen kan 

Na zoveel jaren onderzoek kwam Jim Humble er achter, waaròm gestabiliseerde 
zuurstof zo effectief was in een aantal malaria gevallen. Het had niets met 

zuurstof te maken, maar met minieme hoeveelheden chloor dioxide.
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der verhaal. 
Wanneer een chloor dioxide ion in aanra-
king komt met een schadelijk organisme, 
worden er onmiddellijk tot 5 elektronen uit 
de atomen van dit organisme getrokken, in 
een soort microscopisch kleine explosie, 
niet schadelijk voor de mens, wel dodelijk 
voor de pathogeen. Het organisme, dat 
als onvrijwillige elektron donor fungeert, 
wordt direct onschadelijk gemaakt, door 
deze elektron overdracht aan chloor dioxi-
de, alsmede door de vrijkomende energie. 
De voormalige pathogeen verandert door 
het oxidatieproces van de chloorion, in een 
onschuldig zout.
Dit chemisch proces komt ten goede 
van een door toxinen belast lichaam. Door 
het gehele lichaam, overal waar chloor di-
oxide ionen via de rode bloedcellen worden 
getransporteerd en in aanraking komen 
met pathogenen, verliezen zij hun elek-
tronen en houden op te bestaan. De met 
chloor dioxide gewapende cellen ontploffen 
alleen bij aanraking met pathogenen, inclu-
sief schadelijke bacteriën, virussen, giftige 
stoffen, zware metalen en parasieten. Al 
deze schadelijke stoffen bezitten  PH waar-
den, die buiten het lichamelijk spectrum 
van de normale gezondheid vallen. Al deze 
pathogenen zullen tevens een positieve io-
nische lading bezitten. Cellen gewapend 
met chloor dioxide, zullen géén goedaar-
dige bacteriën of gezonde cellen oxideren, 
aangezien zij een PH waarde bezitten van 7 
of meer (7.5 ideale waarde) en een negatieve 

variëren tussen de 500 en 6000 deeltjes per 
miljoen (ppm), die overduidelijk dodelijk 
zou zijn voor een mens.
Door het MMS protocol produceert men 
ongeveer 1 ppm. Men gebruikt dus de vol-
komen veilige MMS oplossing voor het ver-
wijderen van pathogene organismen. 
De MMS oplossing bestaat uit 28 % natrium 
chloraat in gedistilleerd water. Men kan met 
slechts één druppel hiervan, chloor dioxide 
produceren, indien gecombineerd met een 
activator in de vorm van azijn, citroensap 
of een 10 % oplossing van citroenzuur. De 
laatste twee activators worden aanbevolen 
voor mensen met de ziekte van Lyme, over-
gebracht via de teek. 
Toepassingen van chloor dioxide variëren 
van 1-15 druppels, behalve in levensbe-
dreigende situaties, waarin de maximum 
hoeveelheid mag worden verdubbeld. Een 
standaard toepassing bedraagt 6 druppels, 
waarin een kwart theelepel activator wordt 
toegevoegd. Na de activator toevoeging 
duurt de chemische omzetting van natri-
umchloraat tot chloor dioxide ongeveer 3 
minuten. Het activerende bestanddeel in 
azijn, een zwak zuur zorgt voor deze che-
mische omzetting. Hiermee wordt tevens 
de basis gelegd, voor wanneer de chloor di-
oxide ionen in de bloedbaan terechtkomen. 
Dit zwakke zuur functioneert als een ont-
stekingsmechanisme, door de zuurgraad of 
PH waarde van chloor dioxide te verlagen, 
zonder deze tot ontploffing te brengen. 
De natuurlijke PH waarde van natrium 

chloraat bedraagt 13. Door de toevoeging 
van azijn, citroensap of citroenzuur vormt 
ongeveer 3 mg onstabiele, doch onschul-
dige chloor dioxide.

Het proces
Laten wij het eens hebben over het hoe en 
waarom van chloor dioxide, waardoor ons 
immuunsysteem een nieuwe levenskans 
krijgt. 
Het explosieve karakter is hetgene, wat 
chloor dioxide zo effectief maakt, wanneer 
het in aanraking komt met pathogene stof-
fen. Zoals eerder aangegeven, blijkt chloor 
dioxide een veilige en effectieve stof te zijn, 
die in de gemeentelijke drinkwatervoorzie-
ning, in ziekenhuizen en zelfs tegen vormen 
van bioterrorisme kan worden ingezet. 
Het ligt voor de hand, dat chloor dioxide 
net zo effectief zal werken in menselijke 
vloeistoffen als in de gemeentelijke water-
voorziening.
De vurige kracht van chloor dioxide voor-
komt, dat de schadelijke organismen een 
weerstand kunnen opbouwen. Dat komt 
hoofdzakelijk, doordat deze organismen di-
rect worden vernietigd, wanneer ze in con-
tact komen met chloor dioxide. Dit terwijl 
gezonde cellen en goedaardige bacteriën 
ongemoeid worden gelaten. Normale hoe-
veelheden zuurstof als oxidante stof in de 
bloedbaan zijn niet in staat om alle slechte 
organismen tijdens een ziekteproces te ver-
nietigen, maar door de aanwezigheid van 
chloor dioxide wordt het een volkomen an-

Indien uw gezondheid niet optimaal is, zult u doorgaans minder energie 
hebben, last hebben van overgewicht, bloeddruk schommelingen, kampen met 

ontstekingsverschijnselen. Dan heeft u vermoedelijk te maken met een vorm van 
vergiftiging, belasting door zware metalen, virussen, bacteriën of parasieten.



34     Frontier 14.2   maart | april 2008

GEZONDHEID

die het immuunsysteem gebruikt voor de 
aanmaak van hypochloorzuur.Deze samen-
stelling doodt pathogenen, celdoders, en 
zelfs kankercellen. Hypochloorzuur is zó 
belangrijk, dat een verlaagde aanwezigheid 
in medische zin omschreven wordt door 
het begrip myeloperoxidase deficiëntie.
Veel mensen hebben last van deze conditie. 
Het immuunsysteem heeft véél meer hypo-
chloorzuur nodig bij ziekte processen. Mede 
ondersteund door de MMS oplossing, pro-
duceert chloor dioxide deze in grote hoe-
veelheden, evenals magnesium chloride, 
maar déze werking betreft een ander aspect 
in de gezondheidsdiscussie. De essentie van 
het geheel is, dat chloor dioxide 100 x méér 
energie bevat i.v.m het oxidatieproces dan 
zuurstof en toch zal deze nóóit gezonde cel-
len aantasten. Overigens, indien men 100 
procent gezond is en er géén cellen aanwe-
zig zijn met een PH waarde onder 7, is er 
geen enkel nadeel bij het gebruik van chloor 
dioxide. Echter, uw voorraad hypochloor-
zuur zal drastisch toenemen. MMS werkt 
optimaal voor het vernietigen van de in het 
lichaam aanwezige pathogenen, indien 2 à 
3 mg ongebonden chloor dioxide aanwe-
zig is in water, dat op een bepaald moment 
wordt ingenomen. Niettemin wordt het li-
chaam 12 uur lang op een timerelease basis 
van chloor dioxide voorzien. Wees U ervan 
bewust, dat U zich eerst nog zieker voelt, 
voordat U opknapt.

Wordt vervolgd...  �

Een Reis door de Chemische Alchemie
Eenmaal verbonden met het bloed, stelt 
chloor dioxide zich op als een hoog energe-
tische ontvanger van 4 electronen, wanneer 
het een cel tegenkomt met een PH waarde 
van onder de 7. Dit houdt in, dat zieke cel-
len min of meer verdampt worden, terwijl 
gezonde cellen ongemoeid blijven. 
Dit is wat er gebeurt: rode bloedcellen, die 
gewoonlijk zuurstof door het lichaam trans-
porteren, maken geen onderscheid tussen 
chloor dioxide en zuurstof.
Daarom, zal na inname van de MMS/
chloor dioxide-rijke oplossing, rode bloed-
cellen chloordiocide ionen opnemen, die 
op de maagwand zijn terecht gekomen, 
waar de bloedcellen gewoonlijk allerlei voe-
dingsstoffen opnemen, vóórdat deze verder 
stromen door het lichaam. Wanneer dan de 
rode bloedcellen met hun chloor dioxide 
voorraad parasieten, schimmelvormen 
of zieke cellen tegenkomen, allen met een 
lage PH waarde en een positieve ionen la-
ding, worden deze pathogenen vernietigd, 
samen met de chloor dioxide ionen. Indien 
er géén treffen plaatsvindt, zal de chloor di-
oxide naar een plek in het lichaam vervoerd 
worden, waar normaal gesproken giftige 
stoffen en andere schadelijke deeltjes door 
zuurstof worden geoxideerd. Dus wanneer 
chloor dioxide niets tegenkomt om te on-
steken, zal het zijn werking verliezen en één 
of twee elektronen kwijtraken. Hierdoor 
wordt chloor dioxide in staat gesteld, zich 
te verbinden met een hele belangrijke stof, 

ionenlading hebben. Chloor dioxide ionen 
oxideren, d.w.z. verdampen alle zieke cel-
len, alles met een zurig karakter en met een 
positieve ionenlading. 
Indien de chloor dioxide ionen niet in aan-
raking komen met pathogenen of andere 
toxinen, zullen deze tot keukenzout verval-
len en in een aantal gevallen hypochloor 
zuur, dat óók door het lichaam kan worden 
gebruikt.

Een Pathogeen Vernietiger
Onderzoek heeft aangetoond, dat chloor di-
oxide véél veiliger is dan chloor, aangezien 
het alléén pathogene stoffen in het water 
opzoekt. In tegenstelling tot chloor, vormt 
chloor dioxide géén schadelijke verbindin-
gen met andere, in water opgeloste stoffen. 
Talloze wetenschappelijke studies hebben 
aangetoond, dat gewone chloor onderdeel 
vormt van de halogenen groep en minimaal 
3 carcinogene bestanddelen produceert, 
wanneer deze in het lichaam terechtkomt, 
met name trihalomethaan (THMs). 
Er bestaat geen enkele aanwijzing voor de 
vorming van schadelijke stoffen door chloor 
dioxide. 
Wegens de uitsluitend positieve werking 
van chloor dioxide heeft de American So-
ciety of Analytical Chemists daarom chloor 
dioxide uitgeroepen tot de allerkrachtigste 
pathogenen bestrijder, die bij de mensheid 
bekend is. Het is zelfs gebruikt om de om-
geving schoon te maken, na aanvallen met 
anthrax.

Normale hoeveelheden zuurstof als oxidante stof in de bloedbaan zijn niet in staat 
om alle slechte organismen tijdens een ziekteproces te vernietigen, maar door de 

aanwezigheid van chloor dioxide wordt het een volkomen ander verhaal. 
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Bij het innemen van MMS kun je  
misselijk worden
Het gevoel van misselijkheid, waar u mo-
gelijk last van kunt hebben, komt door-
dat chloordioxide pathogenen e.d. in het 
lichaam eerst vrijmaakt en vervolgens 
vernietigt worden. Normaal gesproken, 
zijn we ons niet bewust van de in ons li-
chaam aanwezige pathogenen, vooral na-
dat deze als het ware zijn weggezet in onze 
orgaanweefsels. Aangezien pathogenen 
langzamerhand in ons lichaam zijn be-
land, veroorzaken zij een heel geleidelijke 
en accumulerende verslechtering van de 
gezondheid. En nu vernietigt chloordi-
oxide de ziekteverwekkers plotseling, met 
een mogelijk dramatisch effect en ver-
oorzaakt daarbij eventueel een gevoel van 
misselijkheid. Deze reactie is veel sneller 
voorbij, dan de tijdsduur van het ziekte-
proces, veroorzaakt door pathogenen en 
giftige stoffen. Wanneer de chloordioxide 

ontsteekt, houden de van hun elektronen 
beroofde pathogenen op te bestaan. Men 
zal zich bijvoorbeeld meestal ziek of mis-
selijk voelen in gevallen van b.v. hepatitis, 
omdat de lever dan genoodzaakt wordt om 
opgeslagen toxinen af te stoten, die ver-
volgens door een leger van rode bloedcel-
len, gewapend met chloordioxide, worden 
vernietigd. In feite een volkomen ongelijke 
strijd. Maar het hoeft natuurlijk niet zo iets 
ernstigs te zijn als hepatitis. Jarenlange ver-
giftiging door amalgaanvullingen kan een 
substantiële bedreiging vormen voor het 
immuunsysteem, het verlies betekenen van 
levensenergie en zelfs geheugenverlies ver-
oorzaken. Chloordioxide inname kan een 
korte, hevige ontgiftigings- of detoxreaktie 
teweegbrengen, doch héél kort vergeleken 
met de gestage, jarenlange amalgaanver-
giftiging van het lichaam. Dus indien er 
misselijkheidgevoelens optreden, weet dat 
een betere gezondheid en meer vitaliteit op 

u wachten, nà deze aanvankelijke reactie! 
Nogmaals, wanneer er géén chemische re-
acties plaatsvinden door het gebruik van 
chloordioxide, dan zal deze uitéénvallen in 
niet-giftige bestanddelen. Er blijven géén 
giftige restanten achter, i.t.t. de meeste 
medische toepassingen. Medische behan-
delingen laten heden géén ruimte voor het 
verwijderen van toxinen, veroorzaakt door 
medische-chemische preparaten. U wordt 
aan uw lot overgelaten op vreemd terrein 
en in een ziekelijke situatie, zonder een ge-
leidegids voor een terugkeer tot normale 
gezondheid. Anderzijds zal natuurlijke 
chloordioxide zó lang effectief zijn, tot-
dat het lichaam genoeg heeft en de over-
gebleven ionen omgezet worden in micro 
hoeveelheden zout en water. Chloordi-
oxide heeft slechts een paar minuten nodig 
voor zijn specifieke werking en vervolgens 
houdt het op te bestaan, waarbij niets ach-
terblijft, dat schade kan berokkenen. 

Auteur: Adam Abraham Vertaling: Roger Oomkens

MMS, geen geheimen
(deel 2)

Tijdens een trip door de jungle van Afrika heeft ene Jim Humble in 1997 het basisingrediënt 

ontdekt van wat nu het Miracle Mineral Supplement (MMS)heet. Hij had een aantal flesjes 

‘Stabilized Oxygen’ meegenomen om vervuild rivierwater veilig te kunnen drinken omdat hij via 

eerdere onderzoeken al had vernomen dat dit alle ziekteverwekkers in het water zou doden. 

MMS is een oplossing van natriumchloriet (28%) in gedestilleerd water. In deel 2 van dit artikel 

volgen we de verdere ervaringen van een geïnteresseerde omtrent MMS.

Ingezonden brief van Dr. H.C. Moolenburgh, arts uit Haarlem. Spreker op het  
Frontier Symposium 2005 en o.a. auteur van het recent verschenen boek: Is toeval echt toevallig?
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baseren op de voedingswaarde, i.p.v. het 
vermijden van goede voeding, i.v.m. patho-
geen versterking.

Reactie farmaceutische industrie
Deze therapeutische benadering zal nooit 
op TV bekend worden gemaakt en nooit 
gepatenteerd kunnen worden door de far-
maceutische industrie. Hooguit zal vanuit 
deze hoek getracht worden, niet aanwezige 
gevaren door eigen gebruik te benadruk-
ken. Er kan geen echte winst gemaakt 
worden op zo'n eenvoudig en doeltreffend 
middel.  

Iets over het gebruik van sappen bij MMS, 
i.p.v. water: Uitsluitend vers geperste sap-
pen gebruiken, maar géén verse sinaasap-
pelsap of sappen uit het pak! Sinaasappelsap 
blokkeert de productie van chloordioxine, 
evenals vitamine C als preserveerstof. Dus 
bij MMS gebruik, een paar uur wachten 
met vitamine C inname, ongeacht welke 
vorm. 

Op een rijtje
MMS is feitelijk een afgeleid product van 
chloordioxide, het is géén wonderproduct, 
doch vormt een veilige en effectieve me-
thode om het lichaam te ontlasten door 
zuivering, waardoor het immuunsysteem 
en voedingsopname capaciteit weer opti-
maal kunnen functioneren als solide basis 
voor de zelfgenezende werking en gezond-
heidsbalans van het lichaam. 

Tot slot, het gebruik van MMS en zijn ra-
dicale schoonmaak proces, gekoppeld 
aan de opbouwende, minerale werking 
van magnesiumchloride (verkrijgbaar via 
de apotheek als magnesiumchloride hexa-
hydraat) en met eventueel ontgiftigde jodi-
um kunnen ernstige ziektegevallen in korte 
tijd verhelpen en een opmerkelijk gevoel 
van welzijn teweeg brengen.  �

minder toevoegen. Neem 2 doses per 
dag in, één keer in de ochtend en één 
keer in de avond. Voeg bij iedere nieuwe 
dosis 1 druppel toe. En bij misselijkheid 
of ernstige vorm van diarree, laat u dan 2 
of 3 druppels weg. In de regel reduceert 
u de dosis voor één of twee keer, alvorens 
terug te keren tot de hoeveelheid, waar u 
misselijk van werd. 

Indien u last heeft van misselijkheid of di-
arree, is dat op zich géén slecht teken. Het 
lichaam is simpelweg bezig om toxinen te 
verwijderen, om het daardoor te zuive-
ren. De meeste mensen zeggen, dat zij zich 
een stuk beter voelen na de diarree. Het zal 
even snel verdwijnen, als dat het opgeko-
men is. U hoeft er géén medicatie voor in te 
nemen. Het zal dus niet aanhouden. Het is 
ook niet écht diarree, wanneer het lichaam 
zichzelf zuivert en wordt niet veroorzaakt 
door een bacterie of virus. Wanneer de 
toxinen zijn verdwenen, is de diarree óók 
verdwenen. 

3.  Vervolg de procedure, zoals aangegeven 
onder punt 2, tot u bij 15 druppels twee 
keer daags bent aangeland (mag ook 
minder zijn!) zonder misselijk te worden. 
Daarna verhoogt u de dosis tot drie keer 
daags. Houdt deze dosering tenminste 
voor één week aan om dan vervolgens 
de hoeveelheid druppels te verminderen 
tot 4 à 6 druppels per dag voor oudere 
mensen en 4 à 6 druppels per week voor 
jongere mensen. 

Wanneer u éénmaal stap nr. 3 heeft afge-
rond, zal het overgrote deel van de virale, 
bacteriële en schimmel belasting uit uw li-
chaam zijn verwijderd. Uw lichaam zal als 
schoon aanvoelen. U hoeft zich dan niet 
langer bezorgd te maken, dat u met uw 
voeding de schadelijke organismen aan het 
voeden bent. U kunt dus uw dieet gewoon 

De Procedure
De procedure is dus heel eenvoudig. U heeft 
slechts uw flesje MMS nodig, een schoon, 
leeg, droog glas, een druppelaar en de ak-
tivator (azijn, citroensap of citroenzuur) 
Onderstaande procedure is direkt overge-
nomen van Jim Humble's site:
www.miraclemineral.org

Wat houdt de normale MMS procedure 
in?
Indien u de onderstaande instructies op-
volgt, houdt u dan deze pagina voor ogen.
Activeer ten allen tijde de MMS druppels 
met één van de voedingszuren, te weten 
druppels citroensap, limoensap of citroen-
zuur oplossing. (Voor het bereiden van een 
citroenzuur oplossing, voeg 1 platte eetle-
pel citroenzuur en 9 eetlepels water samen 
en bewaar deze oplossing in een afsluitbaar 
flesje.) Voeg iedere keer 5 druppels van 
deze voedingszuren toe tegenover 1 drup-
pel MMS, vermeng deze in een droog, leeg 
glas en wacht minimaal 3 minuten en ver-
volgens voegt u er 1/3 tot 2/3 glas water of sap 
toe, om het daarna op te drinken. (U kunt 
de 3 minuten inwerking laten uitlopen tot 
10 minuten, en na de toevoeging van wa-
ter of sap, kunt u het tot uiterlijk een uur 
daarna opdrinken.) 
 
1.  Iedere protocol voor het gebruik van 

MMS, althans in Amerika, begint met 
het gebruik van 1 of 2 druppels. Bij aan-
vang nóóit meer dan 2 druppels per dag 
gebruiken. Mensen, die erg ziek zijn of 
overgevoelig, kunnen met een 1/2 druppel 
starten. Activeer de MMS druppels zoals 
hiervoor is aangegeven. 

2.  Indien u redelijk in balans bent en géén 
last heeft van misselijkheid, kunt u voor 
de volgende dosis 1 druppel extra toe-
voegen. Indien u iets van misselijkheid 
bespeurt, kunt u wederom 1 druppel 

Dus indien er misselijkheidgevoelens optreden, weet dat een betere 
gezondheid en meer vitaliteit op u wachten, nà deze aanvankelijke reactie!
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In het vorige nummer van Frontier Magazine is het 
eerste gedeelte gepubliceerd over het voedings-
suplement MMS. In dat gedeelte is per abuis 
NatriumCHLORAAT als bestandsdeel vermeld, terwijl 
het NatriumCHLORIET moet zijn. Natriumchloriet 
heeft een weldadige werking op het lichaam en 
Natriumchloraat is daarentegen behoorlijk giftig. 
Gelieve hier rekening mee te houden!! Het is niet 
verstandig om hiermee te experimenteren. Beter is 
het product kant en klaar aan te schaffen. 
MMS is o.a. verkrijgbaar in Frontier Bookshop 
(zie produkten elders in dit nummer.) De DVD 
Understanding MMS van Jim Humble is vanaf nu ook 
verkrijgbaar.  

Bron artikel: www.phaelosopher.wordpress.com 
 
Meer info over MMS: 
www.nulpuntenergie.net/gezondheid/MMS.htm 
www.miraclemineral.org 
www.miraclems.com  
www.phaelosopher.wordpress.com   
www.mineralsupplement.blogspot.com 
 

Nadat met MMS het zuur-base evenwicht weer hersteld is in het lichaam, is het van belang om dat 

evenwicht te handhaven door middel van de voeding. In onderstaand artikel treft u hierover meer 

achtergrondinformatie aan. 

Als het lichaam te weinig zuren kan afvoeren (via nieren, longen en huid) 
stoot het bloed het teveel aan zuren af naar de omliggende weefsels 
zoals spieren, pezen, onderhuids- bindweefsel en de gewrichten. Bij 
de meeste chronische welvaartsziekten is sprake van weefselverzuring. 
In de reguliere geneeskunde wordt er nauwelijks aandacht besteed 
aan het zuur-base-evenwicht, terwijl het een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan onze gezondheid. 

We moeten weer terug naar de natuurkundeles om het begrip “zuur 
en base” te kunnen duiden. De meeste vloeistoffen in het lichaam ho-
ren basisch te zijn, met een pH-waarde groter dan 7. Een uitzondering 
hierop zijn maagsappen, die een pH-waarde horen te hebben van 1,0 
tot 3,5. Door onze huidige manier van leven kan de zuurgraad van ons 
lichaam verschuiven naar de zure kant, dat wil zeggen een pH-waarde 
lager dan 7. 

Jim Humble (links) en Adam Abraham

Bron: www.vanderpigge.nl

Zuur-baSe evenwicht
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Oorzaken van weefselverzuring
• Verkeerde samenstelling van de voeding
•  Ongewone lichamelijke of sportieve belasting (ontstaan van melk-

zuur in de weefsels)
• Stress/psychische druk
• Verkeerde ademhaling
• Niet genoeg beweging
• Milieubelasting
•  Langdurig gebruik van medicijnen (m.n. salicylaat, methylalcohol en 

ethyleenglycol)

Hoe werkt het zuur-base-systeem
Bij verkeerde pH-waardes van vloeistoffen of weefsels functioneert 
onze spijsvertering slecht. Maagzuur moet bijv. zuur zijn om het enzym 
pepsine in staat te stellen eiwitten te verteren. De dunne darm moet 
basisch of alkalisch zijn om de enzymen van de alvleesklier te laten 
functioneren. Ons lichaam beschikt over een ingewikkeld regulerings-
systeem (bijv. zuurbuffers in het bloed) om afwijkende pH-waardes te 
voorkomen. De lichaamseigen (buffer)systemen zorgen ervoor dat de 
pH waarde van het lichaam binnen bepaalde waarden blijft. Het doet 
dat door óf overmatig aanwezige waterstofionen aan zich te binden óf 
deze juist af te stoten. Dat gebeurt in de longen (scheiden extra CO2) 
uit en de nieren (voeren zuren af ). Organen die van belang zijn voor 
het optimaal houden van het zuur-base-systeem zijn: longen, nieren, 
lever, maag/darm, en het bloed. De pH-waarde van onze weefsels 
wordt voor een belangrijk deel beïnvloedt door onze voeding. Voe-
dingsmiddelen met een hoge zuur-rest bevatten voornamelijk fosfor, 
chloor en zwavel. Voedingsmiddelen met een hoge base-rest bevat-
ten voornamelijk natrium, kalium, magnesium, calcium en ijzer. Welke 
voedingsmiddelen dit zijn volgt verderop.

De gevolgen van verzuring van het lichaam
•  Door afname van enzymfuncties zijn de schadelijke vrije radicalen  

actiever en verslechtert de beschermende lichaamseigen antioxi-
dant-functie.

•  Vitaminen en mineralen uit voeding worden minder goed opgeno-
men, doordat nuttige bacteriën in de dunne darm verdwijnen en 
de doorlaatbaarheid van de celwand verslechtert. Dit kan leiden tot  
ernstige aandoeningen als Candida.

•  Grotere kans op verkoudheden, infecties en hoofdpijn.
•  Er ontstaat stagnatie in de bloed- en lymfecirculatie doordat de zuren 

als ‘slakken’ o.a. in het bind- en vetweefsel worden afgezet. De zuur-
stofvoorziening van het weefsel neemt hierdoor af. Giftige stoffen 
worden niet langer efficiënt afgevoerd maar gestapeld in de weef-
sels.

•  Vermoeidheid. Verzuring remt de ATP-productie, welke juist goed is 
voor de lichamelijke en geestelijke energie. De productie van ATP 
wordt ondermeer bepaald door enzymen, welke het beste functio-
neren in een niet-zuurmilieu. Eén van de eerste symptomen die ver-
dwijnt bij een patiënt die verzuring bestrijdt, is de vermoeidheid. 

Zuur- of basevormende voeding?
Algemeen gesteld zijn dierlijke producten zuurvormend en plant-
aardige producten basevormend. Vruchten en groenten spelen een 
belangrijke rol in het zuur-base-evenwicht. Zij leveren basevormende 
mineralen en onttrekken geen basevormende mineralen aan onze 
weefselvloeistof. Weefselverzuring wordt dus met vruchten en groen-
ten tegengegaan. Bovendien hoeft het compensatiemechanisme om 
het pH-gehalte in het bloed te normaliseren niet in werking te treden. 
Gezonde voeding moet meer basisch zijn. Zie onze opsomming. 
 
Sterk zuurvormendvoedsel:
Vlees, vis, ei en soja(producten) 
Zuurvormend voedsel:
Peulvruchten, ook pinda’s, granen, kaas. 
Zwak zuur/ zwak basevormend voedsel:
Kwark, noten, zaden, roomboter, olie.
Basevormend voedsel:
‘Vloeibare’ melkproducten (melk, karnemelk, yoghurt, Biogarde). 
Sterk basevormend voedsel:
Groente, fruit, aardappelen.

Niet goed kauwen kan basische voedingsmiddelen zoals grove rauw-
kost en fruit veranderen in een zuurvormer doordat ze tot gisting over-
gaan. 
Voedingsmiddelen die zuur smaken hoeven niet zuurvormend te 
zijn. Citrusfruit en andere gewassen met organische zuren (appelzuur, 
melkzuur en ascorbinezuur) bijvoorbeeld hebben juist een baseover-
schot. 

Kort samengevat: 
De pH-schaal loopt van: 0–––7–––14
pH 7 = neutraal (evenwicht in de oplossing)
pH 7-14 = basisch
pH 0-7 = zuur
Zuren:  stoffen die Waterstofionen leveren, H+
Basen:  stoffen die Waterstofionen opnemen, H-
pH waarde:  de negatieve logaritme van de positief geladen water-

stofionen concentratie. 
Hoe meer H+ ionen des te zuurder het milieu, des te lager is de pH.  �

MMS veRSlAg vAN eeN TeRMINAAl KANKeRgevAl
Een huisarts vertelde een familie dat hun dochter, genaamd Delwyn, 
nog slechts 2-3 weken te leven heeft…
Bij Delwyn was op 26 jarige leeftijd  een diagnose vastgesteld van 
borstkanker, die al snel uitzaaide naar haar botten, heupen, ruggen-
graat en longen. Ook haar lever verkeerde in slechte staat. 
Vier weken geleden kon zij haar bed niet uit, moest ze een po ge-
bruiken en woog ze nog maar 45 kilo. 3 oktober 2007 was een 
zwarte dag voor de familie. Ze had al 3 dagen niet meer gegeten 
en hun behandelend arts sprak met de familie over de beslissing 

om eventueel de diverse infusen uit haar lichaam te verwijderen. Ze 
had nog ongeveer  2-3 weken te leven. Toen begon zij MMS in te 
nemen en 10 dagen later waren welliswaar de kanker markeerders 
nog toegenomen, maar  haar kracht en energie begonnen weer toe 
te nemen. Delwyn kon opnieuw lopen en bleek in staat een eindje 
met de auto van haar ouders te rijden. Het is nu 1 november 2007 en 
haar kanker markeerders zijn  een stuk omlaag gegaan, 40 punten 
maar liefst in de afgelopen week en nog steeds dalende. Ze kan nu 
veel beter auto rijden dan 6 maanden geleden, lijdt geen pijn, haar 
lever- en nierfunctie zijn een stuk verbeterd, ze  kan zichzelf gewoon 
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aankleden en loopt en slaapt zóveel beter dan 4 maanden geleden. 
Haar dokter  heeft haar verleden week onderzocht en kon niet ge-
loven, hoe goed ze er nu uitzag. Ze is ook haar medicijnen aan het 
afbouwen. 
Delwyn en haar familie herkennen duidelijk de Hand Gods in haar 
fortuinlijke ommekeer van het lot in haar laatste levensfase. Het is 
nog vroeg dag, maar toch is ze al 6 maanden verder in haar gene-
zingsproces, vergeleken met 4-5 weken geleden.  
Delwyn past een gezond dieet toe, bestaande uit groentesappen, 
allerlei bessen en rauwkost om haar lichaam op de juiste zuurgraad 

van 7.5 te houden en om de celfunctie te optimaliseren. Het lijdt 
geen twijfel, dat MMS een cruciale rol heeft gespeeld in het verwij-
deren van alle ziekteverwekkers, inclusief alle schimmels, virussen en 
bacteriën, die zo belastend waren voor haar lichaam en de kanker 
in staat stelde zich te verspreiden. Delwyn heeft haar eigen ontwik-
kelde MMS protocol: Iedere dag, 6 à 7 keer, een druppel extra erbij, 
beginnend vanaf  1 druppel. Zelfs 5 weken later, nog steeds 7 drup-
pels per uur, 6 tot 7 keer per dag. 

(bron: www. miraclems.com/interviews.html)

AlKAlISeReNDe vOeDINg veRZUReNDe vOeDINg

Groente Fruit Vetten en Oliën (Dierlijke)eiwitten

Knoflook Appel Avocado-olie Rundvlees

Asperge Abrikoos Maïsollie Schelpdieren

Waterkers Avocado Olijfolie Eend

Broccoli Banaan Lijnzaadolie Vis

Witlof Zwarte bes Sesamolie Wit vlees

Kool Kers Zonnebloemolie Lam

Wortel Aalbes Fruit Kreeft

Bloemkool Dadel Veenbes Oesters

Selderie Druif Granen Varkensvlees

Komkommer Grapefruit Rijstwafel Konijn

Sla Meloen Volkorenwafel Zalm

Andijvie Nectarine Maïs Garnaal

Alfalfa Sinaasappel Rijst Tonijn

Zeegroente Citroen Rogge Kalkoen/Kip

Champignon Perzik Tarwe Wild

Spirulina (alg) Peer Zuivel Tofu

Chlorella (alg) Ananas Spaghetti Pasta

Aubergine Framboos Kaas (van geiten-, koe- of schapenmelk) Noodles

Koolrabi Aardbei Boter Macaroni

Eiwitten Tomaat Noten Overige deegwaren

Organische yoghurt Kruiden Cashew Suikerwaren

Amandel Kaneel Pinda Snoep

Zonnebloempitten Kerrie Pindakaas Honing

Thee Gember Walnoten Stroop

Groene Japanse thee Mosterd Pecan Sacharine

Kruidenthee Chili-peper Bonen Limonade

Ginsengthee Zeezout Dop- en Spliterwt Suiker

Paardebloemthee Miso Witte en bruine bonen Aspartaam

Brandnetelthee Overige kruiden Sojabonen en -melk Overige

Groene Japanse thee Drank Amandelmelk Alle alcoholische drank

Mineraalwater (zonder koolzuur) Rijstmelk Geneesmiddelen

Versgeperst fruitsap Chemicaliën

Melk Pesticiden

Groentesap
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Voor welke aandoeningen of ziektes 
kan men MMS o.a. gebruiken?
Opmerking: De onderstaande richtlijnen 
zijn uit het boek van de auteur Jim Humble 
overgenomen en er kan op geen enkele wijze 
aanspraak op gemaakt worden. MMS kan 
natuurlijk voor meerdere klachten dienen 
die er niet bij staan. Dit kunt u alleen op 
eigen verantwoordelijkheid uittesten. Han-
del naar eigen gezond verstand is hier het 
credo. Ook de hoeveelheid druppels blijft 
per individu altijd verschillend. 

•  Kinderen en baby’s: Natuurlijk hebben 
kinderen en baby’s minder druppels no-
dig dan volwassenen. De formule voor 
kinderen en baby’s is 2 tot 3 druppels. 
Gebruik 3 druppels voor elke 11,4 kilo 
lichaamsgewicht. Dit geldt voor zowel 
mens als dier.

•  Malaria: Start altijd met 15 druppels en 
geef een tweede dosis na 1 a 2 uur. De 
meeste symptomen zijn in 4 uur verdwe-
nen na de 2e dosis. Geef een 3e dosis als 
de symptomen na 4 uur niet verdwenen 
zijn. Alle malaria parasieten zijn dood 
na de 2e dosis. Als de patiënt nog steeds 
ziek is, is het niet van malaria. In dat ge-
val geeft men 2 maal per dag 15 druppels 
totdat de ziekte wel weg is. 

•  Ontstoken tandvlees: Gebruik 15 drup-
pels MMS met dezelfde hoeveelheid Ac-
tivator in een glas, wacht 3 minuten en 
voeg een kwart glas water toe. Gebruik 
deze oplossing om de tanden te poetsen. 

Gebruik een nieuwe dosis voor de vol-
gende dag. Laat het niet langer dan 30 
seconden in je mond. Je kunt in 4 uur 
tijd pijnvermindering van het ontstoken 
tandvlees verwachten. Alle mondinfec-
ties zijn over het algemeen in 1 week 
tijd over. Losse tanden zitten over het 
algemeen in 2 weken tijd rotsvast in het 
tandvlees. In minder dan 3 weken tijd 
heeft men een volledig gezonde mond 
zonder infecties of losse tanden. Aldus 
Jim Humble.

•  Hepatitis A. B en C en anderen: De pa-
tiënt heeft uiteindelijk 2 maal 15 drup-
pels per dag nodig, maar begin daar 
niet meteen  aan, want het lichaam zal 
nog niet tolereren. Start met 2 druppels 
en als dat hem niet misselijk maakt, ge-
bruik dan 3 druppels met de volgende 
dosis later op de dag, etc. Net zolang de 
dosis opvoeren indien men niet mis-
selijk wordt. Maar wees voorzichtig dat 
men niet te snel gaat en heel erg misse-
lijk wordt zodat men gaat stoppen met 
inname en er niet meer mee doorgaat.

•  Herpes: Start met 2 druppels en dage-
lijks opvoeren totdat men 15 druppels 
aankan voor een week lang. Dat betekent 
dat de herpes in 2 weken weg kan zijn.

•  Kanker en leukemie: De theorie is 
hetzelfde. Chloordioxide geeft het im-
muunsysteem de nodige boost om de 
kwaadaardige cellen aan te vallen. Ver-
schillende ervaringen van mensen heb-

ben bewezen dat de kanker verdween of 
minder werd na het nemen van MMS. 
Hoewel er nog niet genoeg onderzoek is 
in dit gebied is het beter dan een stan-
daard medische behandeling. Veel erva-
ringen hebben echter aantgetoond dat 
huidkanker opdroogt en eraf valt binnen 
een week met het nemen van 2x15 drup-
pels per dag. Twijfel niet om met zware 
gevallen 30 druppels MMS 2 x per dag te 
nemen, of 15 druppels 4 x per dag wan-
neer nodig. Onthoudt dat MMS geen 
medicijn is en er zijn geen gevaren zo-
als bijwerkingen. MMS geneest tenslotte 
geen kanker, je eigen immuunsysteem 
doet dat voor je omdat de weg vrij ge-
maakt wordt. Sommige soorten kanker 
zijn erger dan andere, in dat geval kan 
men naast MMS ook Indian Herb pro-
beren indien men geen positieve resulta-
ten boekt na 2 weken. Verschillende er-
varingen van mensen met Indian Herb 
hebben positieve resultaten opgeleverd. 
Kijk op de website en lees de ervaringen. 
(www.lifelinewater.com/herb.html).

•  Astma: MMS heeft regelmatig een ast-
ma aanval kunnen stoppen in meestal 
minder dan 10 minuten, maar het werkt 
niet iedere keer. MMS werkt het beste 
als men het een periode inneemt zodat 
het alsnog na verloop van tijd verdwijnt. 
Start met 6 druppels 2x per dag na een 
maaltijd. Als men niet misselijk wordt 
kan men naar 8 druppels de volgende 
dag gaan. Voer het constant op totdat 
men 15 druppels 2 x per dag aankan. 

De (on)mogelijkheden van MMS
In de afgelopen twee edities van Frontier Magazine (14.2 

en 14.3) hebben we aandacht besteed aan het Miracle 
Mineral Supplement (MMS). Dit is niet onopgemerkt ge-

bleven! Vele lezers hebben in de tussentijd kennis gemaakt 
met de MMS-druppels. We hebben iedereen gevraagd om 
de ervaringen met ons te delen, zodat het doorgegeven kan 
worden aan andere gebruikers. In dit derde en tevens laatste 
deel over MMS zullen we een aantal ervaringen van gebrui-
kers uiteenzetten. Daarnaast plaatsen we een overzicht van 
de aandoeningen of ziektes waar MMS voor te gebruiken is. 

Door opgedane ervaringen zal deze lijst verder uitgebreid 
worden. Wij adviseren u om MMS eventueel via uw arts, na-
tuurgenezer of therapeut aan te schaffen. Uit ervaring blijkt 
dat het soms belangrijk is om onder begeleiding gebruik te 
maken van MMS. Degene die nu zelf experimenteert doet 
dat op eigen risico. MMS is een niet geregistreerd (hulp) mid-
del. Het is niet door de gezondheidsdienst of andere contro-
lerende instantie getest of vrijgegeven. Hoe de farmacie hier 
op gaat reageren is nog geheel onduidelijk. Het gebruik is 
dan ook volledig voor eigen verantwoordelijkheid. 
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Auteur: Frits BakkerDe (on)mogelijkheden van MMS (deel 3)

Maar de dosis blijft per persoon ver-
schillend. 

•  Insectenbeten: Doe 10 druppels MMS 
en Activator in een glas, wacht 3 minuten 
en wrijf het mengsel daarna direct op de 
beet. Binnen 5 minuten zal het jeuken-
de gevoel verdwenen zijn. Afspoelen is 
niet nodig bij een dergelijk klein plekje 
op het lichaam. (Het is alleen raadzaam 
om bij grotere gebieden van het lichaam 
een half glas water aan het mengsel toe 
te voegen).

•  Brandwonden: MMS heeft een wonder-
baarlijk goed effect bij brandwonden, 
zeker wanneer men direct de brand-
wond behandeld. Gebruik alleen de 
MMS en géén Activator. Doe dus alléén 
de MMS over de brandwond en wrijf 
het zachtjes uit over de gehele wond en 
wacht minimaal 30 sec tot maximaal 1 
minuut en was het onmiddellijk af met 
water. Wacht absoluut niet langer dan 1 
minuut anders wordt de brandwond er-
ger. De brandwond zal snel helen indien 
men dit op een correcte manier doet. 

Opmerking: Gezonde mensen kunnen 
deze druppels nemen zonder misselijk 
te worden, zeker na een maaltijd. Alleen 
zieke mensen zullen misselijk kunnen 
worden wanneer men de druppels neemt. 
Hoewel misselijkheid een goede indicatie 
is dat de druppels werken en dat het im-
muunsysteem aan de slag gaat om de gif-
stoffen af te voeren.

MMS ervaringen en resultaten
Er is aan de personen, die MMS gebrui-
ken, gevraagd om de ervaringen door te 
geven aan de makers van MMS om zo de 
ervaringen met de andere gebruikers te 
kunnen delen. De algemene ervaring is 
dat er een mogelijkheid van diarree en/
of misselijkheid kan ontstaan. In dat ge-
val is het verstandig om de dosis met 2 
of 3 druppels te verminderen. Diarree of 
braken is géén slecht teken. Het lichaam 

reinigt zichzelf en gooit alle gifstoffen uit 
het lichaam. Meestal voelt men zich be-
ter na de diarree. De diarree verdwijnt 
net zo snel als het is gekomen en is van 
voorbijgaande aard. Wanneer het gif is af-
gevoerd is de diarree verdwenen. Na een 
week MMS gebruikt te hebben heeft men 
het gevoel meer energie te hebben. Ook 
geestelijk heeft het effecten, men voelt 
zich helderder en opgeruimder. In het al-
gemeen kan gezegd worden dat de beno-
digde sterkte van de dosering per persoon 
en klacht duidelijk verschillend kan zijn. 
Het is dus uiteindelijk niet noodzakelijk 
om op 15 druppels uit te komen. 
Hieronder volgen een aantal willekeurige 
voorbeelden van mensen die hun ervarin-
gen naar de makers opgestuurd hebben. 

Wortelkanaal ontsteking
Beschrijving van het verloop van de ontste-
king in het wortelkanaal van mijn kies en 
het gebruik van MMS. Donderdag kreeg 
ik plotseling kiespijn, vooral tijdens het 
kauwen van iets. Vrijdag om 11.30 naar de 
tandarts gegaan die constateerde, na het 
nemen van een foto, dat een wortelkanaal 
was ontstoken onder een kroon en schreef 
mij een penicillinekuur voor. Daar stond 
ik niet om te trappelen en besloot om eerst 
MMS te gaan proberen. Vrijdagavond van-
uit Utrecht doorgereden naar mijn dochter 
in den Haag om daar het flesje met MMS 
op te halen. Ook daar meteen ingenomen: 
5 druppels (21.00uur). Zaterdagmorgen 
(9.30) weer ingenomen: 4 druppels even-
als ’s avonds 20.30: 5 druppels. Zondag 
morgen voelde ik veel minder pijn, en 
nog minder na het hardlopen. Om 9.30 
weer 5 druppels ingenomen. Om 11.30, 
38uur na de eerste keer inname was de 
pijn voor 75% weg! Het is bijna ongeloof-
lijk! Later na de lunch werd de pijn weer 
groter. Uiteindelijk gedurende ca. 4 dagen 
en 10 innamen was de pijn helemaal weg! 
Amazing! Ja echt, ongelooflijk. Afz: Dick 

Keelklachten
Nadat ik eind november 2007 de flesjes 

MMS ontvangen had, ben ik onmidde-
lijk met het gebruik ervan begonnen, op-
bouwend van 2 naar 15 druppels per keer 
(ochtend en avond). In het begin een klein 
beetje misselijkheid, daarna niet meer, na 
een week waren veel van mijn klachten, 
o.a. keelklachten, een stuk verminderd 
en voel ik me veel energieker. Op dit mo-
ment gebruik ik een onderhoudsdosis van 
6 druppels per dag, en voel me daar goed 
bij. Afz: Hans 

Leishmania
Door zandvlieg overgebrachtte onsteking 
die maar niet wilde genezen. De onsteking 
was al 1,5 jaar een grote zorg, niets hielp. 
Sinds een week inname van MMS. Misse-
lijkheid bij de eerste keer inname van 15 
druppels. Hoewel er net een andere kuur 
was afgelopen, is de indruk toch dat MMS 
de doorslag heeft gegeven. De wond is 
dicht. 

Huisdieren
Een vriend van mij heeft een hond met 
terminale keel kanker en zou afgelopen 
woensdag ingeslapen worden, ik heb hem 
een flesje EM gegeven die hij 2x daags toe-
gediend krijgt. Daarnaast heb ik zelf op 
aanwijzing van nulpuntenergie.net MMS 
aangemaakt. Het resultaat na 14 dagen 
EM en 4 dagen MMS is dat hij levendiger 
is en niet meer of nog maar weinig rochelt. 
Ik wacht het resultaat af. Afz: H

"Zwak" immuunsysteem
Nou ervaringen genoeg. Ik ben met 
mensen in aanraking gekomen die al 
geruime tijd met MMS bezig zijn. Van-
uit een healing centrum worden daar 
al vele mensen behandeld/ondersteund 
met MMS. Mensen die een "zwak" im-
muunsysteem hebben reageren goed en 
snel. Symptomen van verkoudheid zie je 
binnen vier tot zes uur verdwijnen (met 
een dosis van maar een paar druppels). 
Buik klachten/griep heeft iets langer no-
dig maar gaat vrij snel. Mensen met psy-
chische klachten ervaren vaak na enige 
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en een mooie huid in mijn gezicht inder-
daad.. geen zwarte puntjes meer, ondanks 
dat ik rook. Een reactie op de homeopa-
tische druppels.. ook ik heb een keer ge-
spuugd.. Maar ik heb toen de volgende 
keer iets minder genomen en daarna opge-
bouwd en toen ging het goed. Afz: Carola 

Bereidingswijze MMS
Indien men MMS zelf wil gaan maken ra-
den wij iedereen aan eerst zelf deel 1 en 
deel 2 van Jim Humble zijn boek te lezen 
alvorens je hieraan gaat beginnen. Down-
loaden kan via www.miraclemineral.org 
of www.nulpuntenergie.net. In deel 2 staat 
exact hoe u MMS moet bereiden en wat u 
wel en niet moet doen. Lijkt me toch wel 
veilig en vooral wijs als u de gehele ach-
tergrond van dit product kent als u het 
gaat gebruiken. Het is tevens verstandig 
om dezelfde gebruiksaanwijzing, verhaal, 
lijst met ziektebeelden en etiketten te gaan 
gebruiken. Eenheid en duidelijkheid lijkt 
ons niet alleen het beste maar ook vooral 
de veiligste manier, ook juridisch gezien! 
Wij zijn constant met elkaar in overleg om 
verbeteringen rond de gebruiksaanwijzing 
c.q. voorlichting rond MMS aan te bren-
gen. Simpelweg om te voorkomen dat het 
verkeerd gebruikt gaat worden waardoor 
de werking teniet gedaan kan worden. 
De kwaliteit van het middel is belangrijk, 
maar ook zeker het gebruik en de voor-
lichting ervan. Want zodra men misselijk 
wordt geeft men al snel op is onze ervaring 
tot nu toe. Dus ondersteuning is ZEER 
belangrijk! Dus leest u eerst goed in! En 
neem je verantwoordelijkheid hierin. En 
weet u wel heel zeker dat u het zelf wilt 
gaan maken. Met nadruk melden we dat 
het maken van MMS niet zonder risico is. 
Alleen als u ervaring heeft in het werken 
met chemie kunt u eventueel overwegen 
MMS zelf te produceren. In andere geval-
len raden we u aan MMS kant-en-klaar 
aan te schaffen. Via de websites www.
nulpuntenergie.net en www.ecolodgeic.nl 
kunt u informeren waar MMS verkrijg-
baar is.  �

dan ook niet uit. Ook voelt mijn lichaam 
ruimer aan. Mijn advies tot nu toe voor 
langdurige chronische zieken: Beginnen 
met een halve druppel en om de dag met 
1 druppel vermeerderen, dus niet elke dag. 
Geef je lichaam de tijd om te herstellen en 
te wennen aan de nieuwe situatie die het 
vermoedelijk al heel lang niet meer kent.

Veratrum
Leuk nieuwtje m.b.t. MMS; ik ben erach-
ter gekomen dat het homeopatische mid-
del Veratrum erg goed helpt om de misse-
lijkheid in de maag te ondervangen tijdens 
inname. Ik heb het mijn oma van 95 jaar 
gegeven en ze gaf geen krimp, zonder Ver-
atrum was ze vreselijk misselijk. Ook een 
klasgenoot zegt dat ze nergens last van 
heeft met de combinatie MMS/Veratrum 
terwijl zij toch een leverpatient is, en ze 
zit al op de 14 druppels, dus ik heb een 
vermoeden dat Veratrum de maag flink 
rustig houdt. Het is nog een try out maar 
ik heb zo'n idee dat het helpt. Naast Verat-
rum zullen ook Nux Vomica, Mucosa, Di-
arrheel en Vomitusheel wellicht een goede 
zoniet betere mogelijkheid kunnen zijn om 
de maag rustig te houden tijdens inname 
van MMS. Dit zal nog uitgeprobeerd moe-
ten worden. Ik ga binnenkort kijken wat ik 
nog meer kan vinden van 'Heel' homeopa-
thische druppels. Ik blijf me verbazen hoe 
snel mensen opknappen van dit spul, mijn 
zus huppelt weer vrolijk rond, mijn oma 
van 95 is al na 1x3 druppels flink opge-
knapt. En wat me heel erg opvalt, iedereen 
krijgt heel snel een mooie strakke huid in 
z'n gezicht. Ik zeg er nu wel constant bij 
dat ze eerst even door de 'zure appel' heen 
moeten bijten (Maar ik hoop dat dit nu 
beter kan in de toekomst). Een ding weet 
ik nu heel zeker. Onbalans (dysbiose) in de 
darmflora veroorzaakt de meeste proble-
men, zelfs autisme, lees vooral eens Me-
disch Dossier van okt. en je weet dat MMS 
hier voornamelijk z'n 'job' doet. Afz: R.  
 
Huid
Geweldig spul hoor.. ik heb meer energie 

tijd (rond de 8 tot 11 druppels) het wat 
helderder worden van het denken en het 
toenemen van energie. Dit heb ik zelf ove-
rigens ook gemerkt. Ik kon makkelijk het 
aantal druppels opvoeren naar 15. Geen 
diaree, niet misselijk geworden maar kreeg 
wel meer energie. Voor het activeren van 
MMS gebruiken we overigens geen azijn 
meer. Citroenzuur blijkt toch bij de mees-
te mensen beter aan te slaan. 

ME (chronische vermoeidheid)
Vijftien Minuten na inname van de eerste 
druppels werd mijn lichaam heel warm en 
begon enorm te tintelen. Vooral in de lin-
ker arm die later over ging in hevige pijn. 
10 Minuten later was de warmte weg en de 
tinteling werd minder behalve in mijn lin-
ker arm. Ben me echt rot geschrokken. In 
verband met de heftige reactie ben ik over-
gegaan naar een halve druppel en niet zoals 
aangegeven een uur later maar 2 uur later. 
Aan het einde van de dag: licht misselijk, 
rommellende darmen en nog steeds tinte-
lingen en een pijnlijke arm. Heftig goedje. 
De tweede dag voel ik dat er van alles in 
mijn lichaam gebeurt. De pijn in mijn arm 
is bijna weg. Eén van de ziekteverschijn-
selen van ME kan zijn: het altijd steen en 
steen koud zijn. Ik kan mij ook niet zonder 
hulpmiddelen warm houden; mijn ther-
mostaat werkt namelijk niet meer. Voor 
het eerst niet midden in de nacht wakker 
geworden van de kou, omdat de kruik af-
gekoeld was maar pas ‘s morgens. Wauw…
Vanaf de zevende dag kan ik mij nu iets 
makkelijker door het huis begeven zonder 
steeds op adem te moeten komen. Heb bij-
na geen beslagen tong meer. Op de veer-
tiende dag kan ik sinds lange tijd weer in 1 
keer douchen zonder uit te rusten en bij het  
aankleden heb ik nu nog maar 1 keer een 
kleine tussenstop nodig. Op de vijftiende 
dag kreeg ik last van mijn nieren. Vermoe-
delijk kunnen ze de massale gifstoffen die 
nu vrij komen niet aan en ben daarom 
naar een lagere dosis gegaan. Maar er zit 
verbetering in mijn gezondheid en een 
dag meer of minder maakt op die 15 jaar 
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