Ц Д С – ПРОТОКОЛ 2000 – се отнася до рак и други животозастрашаващи заболявания.
В основата е да се приема такова количество ЦДС на час, при което да не се изпитва
неразположение / тук не влизат лечебните кризи /. Това се прави в продължение на 10 часа / може
да се стигне и до 15 часа/ на ден, на всеки час, 3-4 седмици или до пълно възстановяване.
Може да се започне от 1 мл ЦДС на час и постепенно да се увеличава с 1 мл на прием.
Максималната доза по този протокол може да достигне / и дори е препоръчително, ако организмът
го позволява /до 6 милилитра на доза, 10 – 12 -15 пъти на ден.
Примерна схема: 9ч.-ЦДС, 9.30 ч.-капсула, 10ч. -ЦДС, 11ч. – ЦДС. 11.30ч. – капсула и т.н.
Може да се започне и с капсулите. Въпрос на предпочитание. Продължава се така, докато не се
изпълнят 10-те приема ЦДС на всеки час и 5-те приема ММС 2 през 2 часа!

Приготвяне на 10 часова доза ЦДС Задължително в бутилка с по-голяма винтова капачка
1-ви ден – Слагаме 10 мл ЦДС в 700мл вода. Отливаме по 1/10 част от количеството на всеки час.
Добавяме по 2 капки ДМСО към всяка доза поотделно, непосредствено преди да я изпием.
2-ри ден - 20мл ЦДС в 1 л вода. Добавяме по 4 капки ДМСО, към всяка доза.
3-ти ден - 30мл ЦДС в 1.5л вода. Добавяме по 6 капки ДМСО, към всяка доза.
4-ти ден - 40мл ЦДС в 1.5л вода. Добавяме по 8 капки ДМСО, към всяка доза.
5-ти ден -50мл ЦДС в 2л вода. Добавяме по 10 капки ДМСО, към всяка доза.
6-ти ден - 60мл ЦДС в 2л вода. Добавяме по 12 капки ДМСО, към всяка доза.
Капките ДМСО не се слагат към предварително приготвения разтвор на ЦДС, а се прибавят / в
чашката / непосредствено преди всеки прием ЦДС. Може да си намерите стъклено 5-10мл шише
за ДМСО. Възможно е да си приготвите ЦДС +ДМСО заедно в 500мл бутилка ако излизате за2-3 часа
Ако ДМСО е кристализирал, оставете го на стайна температура или го поставете в съд с топла вода.
След 3 дни трябва да прибавите ММС 2 капсули БЕЗ да се разтварят във вода.Пие се в КАПСУЛА.
1-ви ден - Изпийте половин капсула ММС 2 два пъти на ден, след хранене с поне с 300гр. вода.
2-ри ден - Изпийте 1 капсула ММС 2 преди обяд и още 1 капсула следобед.
3-ти ден - 3 капсули през 3 часа / по 1 капсула през 3 часа. 3 пъти на ден /
3-ти ден - 4 капсули през 2 часа / по 1 капсула през 2 часа. 4 пъти на ден /
5-ти ден - 5 капсули през 2 часа / по 1 капсула през 2 часа. 5 пъти на ден /
След достигането на максимален прием си продължавате така до края на курса Всяка капсула
ММС 2 се приема с поне 250мл вода. При стомашно неразположение да се пие повече вода.
Добре е капсулите да се приемат след или по време на хранене с вода за да не ви се доповръща.
Протокол за клизми с ЦДС
WWW.CLO2.TV , WWW.CDS-MMS.COM
Обикновено се използва същата доза, която приемаме през устата. Започва се от 1 мл ЦДС, които
се разтварят във водата за клизмата. Количеството е по желание, но с по- малко вода е поефективна. Ако няма неразположения на всяка следваща процедура можем да увеличаваме
количеството ЦДС с по 1 мл Можем да достигнем до 7-8 мл ЦДС на доза.
При нужда, може да се прилага на всеки час.

Протокол за дамски душ с ЦДС
Добавяме 2 мл ЦДС към 250мл вода. Процедурата се прави веднъж на ден, най- добре вечер преди
лягане.По желание, можем да добавяме по 2капки ДМСО, на всеки 1 мл ЦДС.
ЦДС задължително се съхранява в хладилник и защитен от пряка слънчева светлина!
Трайност – минимум 6 месеца при правилно съхранение / колкото по- малко въздух оставяте в
бутилката, толкова по- дълго разтвора ще се съхрани / .
След изтичане срока на годност от 6 м. може да се ползва двойно количество ЦДС заради
намаляване на концентрацията от 3000 ppm. на приблизително 1500 ppm

Горещо Ви препоръчваме филмите: 1)Рик Симпсън http://medicalmarijuana.bg/istoriqta-na-rik-simpson/
2) Cancer Is Curable NOW (Ракът е лечим СЕГА) (2011) https://www.youtube.com/watch?v=lNH2ElJen1o
3) Forks Over Knives / Вилица или скалпел? (2011)
4) Food Matters (Храната е от значение) доказващ, че витамин "С" унищожава РАКА
Може да ги свалите свободно от тук: http://www.kolibka.com/2.html
Най-ценната книга за излекуване за всички видове РАК я има само онлайн http://vaksini.eu/Rakyt_da_oceleesh.html Книгата е заличена от пазара!!!

