
MMS Protokol - Priprava 

Standardni MMS Protokol 

 Opomba: Upoštevajoč spodnja navodila, imejte vedno na umu sledeče. Vedno aktivirajte 

MMS (Čudežni Mineral) kapljice z eno izmed prehrambenih kislin, bodisi je to čisti sok sveže 

iztisnjene limone ali limete, bodisi je to citronska kislina (da bi naredili raztopino citronske 

kisline, dodajte 1 jedilno žlico citronske kisline in 9 jedilnih žlic čiste vode. To raztopino 

potem shranite v neprodušno zaprti steklenički). Vedno uporabite 5 kapljic ene izmed pravkar 

naštetih kislin na 1 kapljico Čudežnega Minerala (MMS), rahlo premešajte v praznem, suhem, 

steklenem kozarcu in nato počakajte 3 minute. Zatem dodajte 1/3 do 2/3 (na velikost kozarca, 

ponavadi je to 2 dcl kozarec) vode ali soka, ki ne vsebuje C vitamina in to popijte. (Čakalni 

čas 3 minute lahko podaljšate tudi do 10 minut in zatem, ko ste dodali vodo ali sok, ki ne 

vsebuje C vitamina, lahko počakate tudi do 1 uro, preden to pripravljeno tekočino popijete). 

 

1. Vsi protokoli za uživanje Čudežnega Minerala (MMS) se začnejo z največ 1 ali 2 

kapljicama Čudežnega Minerala. Nikoli ne začnite z več kot 1 ali 2 kapljicama. Osebe, ki so 

zelo bolne in/ali občutljive, naj raje začnejo s 1/2 kapljice. Aktivirajte kapljice po zgornjih 

navodilih. 

 

2. Če se boste zatem, ko ste popili pripravljeno raztopino, počutili OK, to je, ne da bi občutili 

rahlo vrtoglavico ob prvem zaužitju, lahko ob naslednjem zaužitju povečate dozo na 2 kapljici 

Čudežnega Minerala. Popijte 2 dozi na dan, eno zjutraj in eno zvečer. Z vsakim zaužitjem 

povečajte dozo za eno kapljico Čudežnega Minerala. Če/ko opazite vrtoglavico, potem pri 

naslednjem zaužitju zmanjšajte dozo za 1 kapljico Čudežnega Minerala. Če opazite močno 

drisko, zmanjšajte dozo Čudežnega Minerala za 2-3 kapljice. Če/ko zmanjšate dozo 

Čudežnega Minerala, potem to isto, zmanjšano dozo užijte vsaj 1x do 2x, preden spet 

povečate dozo Čudežnega Minerala na količino, ki je povzročila vrtoglavico ali morda celo 

drisko. 

 

  Opomba: Če opazite drisko ali če pride do bruhanja, to NI slab znak. Vaše telo enostavno 

izloča strupe in se na tak način čisti. Vsi, ki so osebno izkusili bruhanje ali močno drisko 

(driska in bruhanje NI pravilo ob zaužitju MMS-a, temveč le redka izjema, do katere pride v 

primerih, da je bila zaužita prevelika doza MMS-a), pravijo, da so se zatem počutili veliko 

bolje.  

Če pride do driske, vam NI potrebno jemati nikakršnega zdravila ali pripravka proti driski. 

Driska je v tem primeru naraven so-pojav čiščenja telesa in bo izginila tako hitro, kot je prišla, 

torej, ne bo trajala dolgo. To pravzaprav niti ni klasična driska, saj se telo, kot smo že pravkar 

navedli zgoraj, samo čisti. Zatorej driska v primeru zaužitja prevelike količine MMS-a NI 

posledica bakterij ali virusov. Ko bo telo izločilo strupe iz telesa, bo tudi driska izginila sama 

od sebe. 

 

3. Nadaljujte s protokolom, ki je naveden pod številko 2 zgoraj, toliko časa, dokler ne 

dosežete količine 15 kapljic Čudežnega Minerala 2x na dan, ne da bi ob tem občutili 

kakršnokoli vrtoglavico. Ko dosežete to stopnjo, povečajte uživanje 15 kapljic Čudežnega 

http://www.cudezni-mineral.com/mms-protokol


Minerala na 3x dnevno. Uživajte raztopino Čudežnega Minerala 3x dnevno po 15 kapljic, vsaj 

1 teden in nato zmanjšajte dozo Čudežnega Minerala na 4 do 6 kapljic 1x NA TEDEN - za 

starejše ljudi, ter 4 do 6 kapljic 2x NA TEDEN za mlajše ljudi. 

 

  OPOMBA: Ko ste zaključili s protokolom, navedenim v 3. koraku, bo večina škodljivih 

virusov, bakterij in plesni izločena iz vašega telesa. Vaše telo bo čisto. Ni vam več potrebno 

skrbeti o tem, da morda v sebi hranite nakopičeno količino škodljivih mikroorganizmov. 

Diabetes bo izginil, zatorej vam ni potrebno več skrbeti glede sladkorja. Ne bo vam več 

potrebno skrbeti o tem, da bi vaša trebušna slinavka prekomerno delovala in s tem povzročala 

takoimenovane inzulinske šoke. Prav nasprotno, trebušna slinavka bo izločala ravno dovolj 

inzulina, da bi uspešno izravnala količino sladkorja v krvi (po zaužitju sladkarij ne boste več 

občutili zaspanosti in utrujenosti). Vaše telo bo tako spet postalo sposobno vsrkati vse 

vitamine in minerale in mnoga druga hranila, ki jih vse doslej morda ni zmoglo vsrkavati. S 

časom naj bi se počutili vedno bolje in bolje. NIKAKOR ne prenehajte jemati Čudežnega 

Minerala. 

 

  Za otroke: MMS Protokol je za otroke praktično enak. Začnite z 1/2 (pol kapljice) kapljice 

Čudežnega Minerala. Če se morda sprašujete, kako zaužiti le pol kapljice, naj povemo, da je 

to zelo enostavno. To storite tako, da, ko ste v suh, steklen kozarec kapnili 1 kapljico 

Čudežnega Minerala in mu dodali 5 kapljic sveže iztisnjenega limoninega soka, ter nato to 

rahlo pomešali (enostavno potresete kozarec, da se vsebina premeša - ni potrebno mešati z 

žlico) in pustili stati 3 minute, ter po 3 minutah dodali vodo v kozarec (vode dodajte za 1/3 do 

2/3 velikosti kozarca), enostavno odlijte polovico vsebine kozarca in to naj otrok nato izpije. 

  Potem z vsakim naslednjim zaužitjem Čudežnega Minerala, ki ga ponudite otroku, povečajte 

dozo za 1 kapljico, toda nikoli ne presežite količine 3 kapljic Čudežnega Minerala na 11.4 Kg 

telesne teže otroka. Pri dojenčkih ter pri zelo majhnih otrocih začnite s 1/2 (pol kapljice) 

Čudežnega Minerala in nato zmerno povečujte dozo na največ 1 do 2 kapljici Čudežnega 

Minerala, toda nikoli več kot to. 

  Vzemimo primer, da date otroku zjutraj 1/2 (pol kapljice) Čudežnega Minerala. Potem 

enostavno počakajte do popoldan, ko mu spet date 1 kapljico in nato naslednje jutro 2 kapljici 

Čudežnega Minerala. Če dete ali otrok postane vrtoglav, počakajte dodatno urico ali dve, 

preden mu spet ponudite naslednjo dozo, ki pa naj bo zato manjša od prejšnje (s tem se 

izognete vrtoglavici, saj ste zmanjšali dozo). Nato otroku dajajte zmanjšane doze toliko časa, 

dokler otrok ne zmore tolerirati močnejše doze, vendar NIKAKOR ne prenehajte s 

protokolom, naj otrok nadaljuje z uživanjem Čudežnega Minerala. 

- Jim Humble 

 
 
http://www.misteriji.net/forum/viewtopic.php?t=874 
 
 

Da ne bi smetila po drugih temah sem odprla posebno temo,kjer se lahko pogovarjamo o 
MMS kapljicah.  
Vse, ki mislijo, da je tema odprta zaradi reklame prosim, da te teme ne berejo! Hvala! 
 
Tole je prevod iz originalne strani človeka, ki je odkril, da bi lahko z navadnim razkužilom, ki 
se že desetletja uporablja v prehrambeni industriji in zdravstvu, očistil telo patogenih 

http://www.misteriji.net/forum/viewtopic.php?t=874


organizmov (virusov, bakterij, mikrobov, gob....). 
 
Kaj je Čudežni Mineral? 
 
Čudežni Mineral, v angleškem jeziku "Miracle Mineral Supplement" ali s kratico MMS, je 28% 
raztopina NaClO2, to je Natrij Dioksi Klorat v destilirani vodi. Lahko mu rečemo tudi Natrijev 
Klorit - NaClO2.  
NaClO2 ali Natrijev Klorit je zelo alkalna spojina in ko ga aktiviramo, s tem, da mu v pravem 
razmerju dodamo bodisi citronsko kislino, limonin ali limetin sok ali pa 5% naravni jabolčni 
kis, ga s tem nevtraliziramo, kar posledično privede do tega, da se prične sproščati klorov 
dioksid. Klorov dioksid je izredno močan oksidant, ki neusmiljeno pobije vse patogene 
organizme v telesu. 
Spodaj si lahko preberete, kaj MMS je in kako ga opisuje sam gospod Jim Humble: 
* * * 
Upam, da ne mislite, da je Čudežni Mineral (Miracle Mineral Supplement) le še eden zelo 
zanimiv prehrambeni dodatek, ki bi lahko pomagal ljudem, potem ko so ga jemali nekaj 
mesecev. To zanj ne drži. Čudežni Mineral v večini primerov deluje že v nekaj urah. Ubijalca 
št.1 na svetu - malarijo, uniči že v pičlih 4 urah. Žrtev, ki je obolela za malarijo, se lahko vrne 
nazaj k vsakodnevnim aktivnostim že naslednji dan. Če bi v bolnišnicah paciente tretirali s 
čudežnim mineralom, bi se 50% pacientov vrnilo domov že v roku enega tedna. 
Morda se zdi čudežnio, a če ga uporabimo pravilno, lahko imunski sistem uporabi ta izjemni 
uničevalec vseh patogenov na način, da napade samo tiste mikrobe, klice, bakterije, viruse, 
plesni in ostale mikro-organizme, ki so škodljivi za naše telo in zdravje, nikakor pa ne vpliva 
na telesu prijazne bakterije, ki vključujejo tudi črevesno floro, prav tako pa ne vpliva na 
zdrave celice v telesu. Čudežni Mineral ali skrajšano MMS je učinkovita rešitev za bolezni in 
zdravstvene tegobe človeštva.In kar je najpomembneje, Čudežni Mineral ni droga in ni 
farmacevtsko zdravilo. 
Če boste pozorno sledili vsebinam, ki jih ponujam javnosti, če boste prebrali mojo knjigo in 
mnoga pričevanja o uspehu, ki so na voljo vsem, potem verjamem, da boste dovolj 
prepričani, da bi Čudežni Mineral preverili tudi sami. 
To je vse, kar si želim. Do tega trenutka še nisem naletel na zdravnika, ki bi potem, ko je 
prebral mojo knjigo in si prebral na tisoče zgodb o uspehu rekel, da ne verjame v moč MMS. 
Razlog za to ni na tisoče zgodb o uspehu, saj lahko kdorkoli napiše svojo zgodbo o uspehu. 
Razlog je, da knjiga govori o kemiji Čudežnega Minerala. In kemija nikoli ne laže. Znanost je 
znanost in zdravniki imajo dovolj znanja in razumevanja o znanosti in kemiji, da vedo, da 
nima popolnoma nobenega smisla prerekati se o tem, da kemija Čudežnega Minerala ne 
deluje.  
Čudežni Mineral je najčistejša od vseh stvari, ki jih boste kdajkoli lahko 
poskusili.Farmacevtska zdravila in celo nekateri prehrambeni dodatki vsebujejo na ducate 
različnih kombinacij kemikalij in številne, različne elemente. Prav to je večinoma razlog za 
številne stranske učinke farmacevtskih zdravil. Obstaja še določeno število stvari, ki se lahko 
zgodijo zaradi jemanja določenega farmacevtskega zdravila ali celo prehrambenega 
dodatka. Samo poglejte katerokoli farmacevtsko formulo. Včasih je formula za farmacevtsko 
zdravilo dolga celo nekaj strani teksta. To nikakor ne velja za Čudežni Mineral. 
Čudežni Mineral je potem, ko je raztopljen v vodi, sestavljen samo iz dveh enostavnih 
elementov. 
Sestavljen je iz: 



 
1. tipa neškodljivega klora (enak se nahaja tudi v kuhinjski soli) 
in 
2. kisika 
 
Preden je raztopljen v vodi, vsebuje Čudežni Mineral tudi neznatno količino Natrija, toda ta je 
popolnoma neškodljiv, saj je količina praktično zanemarljiva. Poleg pravkar naštetega, 
Čudežni Mineral ne vsebuje ničesar več in prav ta kombinacija je najmočnejši ubijalec 
patogenov, kdajkoli poznan človeštvu. V uporabi je bil že kot ubijalec patogenov v mesno-
predelovalni industriji, uporabljali so ga za sterilizacijo tal in ostalih površin v bolnišnicah ter 
za uničevanje patogenov v vodi (vodovod), ne da bi pri tem uničili telesu prijazne in celo 
potrebne bakterije. Vse to v več kot 70 letih praktične uporabe. 
Danes se ta ista formula uporablja v telesu in prihaja do iste situacije. Nikakršna škoda ni 
povzročena telesu, toda telesu in zdravju škodljivi patogeni so uničeni. V vsej svoji močni 
kombinaciji je Čudežni Mineral Klor-Dioksid (angleško - chlorine dioxide), ki se po uporabi 
povrne nazaj v neškodljivi klorid (NE klor, ampak klorid) in nevtralizirani kisik. Za seboj 
praktično ne pusti nobene sledi, ničesar, kar bi se s časom lahko nakopičilo v telesu. 
 
Vzemite si čas. Poučite se o Čudežnem Mineralu. 
Preberite knjigo in spoznali boste, da prihaja nova doba za človeštvo. Nisem je jaz prinesel. 
Imel sem samo srečo, da sem odkril to, kar so mnogi že tako ali tako počeli, namreč, 
uporabljali so Čudežni Mineral, a pod drugimi imeni in za drugačen namen. Imel sem samo to 
srečo, da sem našel način, kako to informacijo predstaviti širši javnosti, namesto da bi le ta 
ostala neopazna nekje v bolnišnicah in klinikah, ne da bi jo kdajkoli praktično uporabili. 
No, pravzaprav sem odkril, da Čudežni Mineral lahko pozdravi malarijo. To se je zgodilo, ko 
sem bil v džungli. Kmalu zatem sem ugotovil, da so Čudežni Mineral (seveda pod drugim 
imenom) zmerno uporabljali tudi drugi za določene bolezni in zdravstvene tegobe, v razponu 
20 let in več. Dejstvo je, da Čudežni Mineral tretira skoraj vse bolezni, vključujoč 
takoimenovane neozdravljive bolezni.Sem enostavno vesel, da sem Čudežni Mineral lahko 
predstavil javnosti.  
 
Tako, zdaj pa sami raziskujte dalje. Upam, da se boste zadostno poučili o Čudežnem Mineralu 
na moji spletni strani.Prosim vas tudi, da tole spletno stran pošljete vsem, ki jih imate radi in 
so vam pri srcu. Tale informacija morda prav njim lahko reši življenje. 
Hvala vam. 
Jim Humble 
 
http://jimhumble.biz/ 
 
Tole pa je prevod originalnega protocola pri virusnih obolenjih, ki je namenjen našemu 

Haribolu, ki se trenutno poskuša ozdraviti z MMS kapljicami. Ker vem, da ima haribol težave 

z angleškim jezikom, sem si vzela čas za prevod. Je pa to uporabno za vse, ki bi si želeli 

zdraviti bolezni, ki so povzročene z virusi. Med njih spada tudi gripa. 

 

Uspešno zdravljenje ti želim,haribol. 

Tunga Vidya Dasi 

 

 

http://jimhumble.biz/


Protocol - virusna obolenja 

Virusi so tisočkrat manjši od bakterij in se ne ubijajo na enak način kot bakterije. Bakterije so 

ubite z eksplozivno reakcijo oksidacije, medtem ko se virusi ubijajo s preprečevanjem, da bi 

se virus skozi čas znova formiral. MMS prepreči rast proteinov virusa v končno konfiguracijo 

in tako virus odmre. Če so v telesu prisotne virusne bolezni, morate MMS ohranjati prisoten v 

telesu daljše obdobje, tako da virusi ne morejo naprej graditi svojih posebnih proteinov.  

 

Za virusne okužbe mora biti klor dioksid stalno prisoten v nizkih odmerkih najmanj 12 ur, 

včasih tudi dlje. To je v nasprotju z bakterijskimi okužbami, kjer jemljemo velik odmerek 

MMS zjutraj, opoldne in zvečer, kar učinkovito in hitro ubija bakterije.  

 

Zdaj vemo, da aktiviran MMS ostane prisoten v telesu samo približno 1 uro. To pomeni, da 

moramo jemati majhne količine MMS vsako uro in to daljše časovno obdobje, da virusom 

preprečimo njihovo oblikovanje ter da umrejo prej, preden dosežejo svojo zrelost.  

 

Vzemite toliko MMS, kolikor ga lahko, ne da bi pri tem še bolj zboleli ali občutili slabost. 

Začnite z eno kapljico in naslednjo uro vzemite dve kapljici, nato tri kapljice in tako povečujte 

količino kapljic. Če opazite slabost, zmanjšajte število kapljic za eno ali dve kapljici.  

 

Čez noč kapljic ni potrebno jemati, ampak jih spet začnite jemati naslednji dan, dokler se ne 

počutite dobro.  

Ne pozabite, vedno uporabljajte 5 kapljic citronske kisline ali nefiltriranega kisa za vsako 

kapljico MMS in počakajte tri minute pred dodajanjem vode ali soka! 

 
 
MMS Protokol proti prašičji gripi 
 

Bil sem eden prvih ljudi v Mehiki, ki so dobili prašičjo gripo. Takrat seveda nisem vedel, kaj 

je to bilo. Kmalu sem ugotovil, da je zelo močna. Nisem kašljal veliko. Imel sem samo vročino 

in počutil sem se zelo slabo.  

 

Sprva sem vzel preveč MMS in se zato počutil še mnogo slabše. Odločil sem se iti v 

bolnišnico, da bi izvedel, kakšna bo njihova diagnoza. Bil sem v Mehiki in njihove bolnišnice 

so zelo dobre. Eden od mojih zelo dobrih prijateljev me je odpeljal do vhoda v urgenco. Ko 

sem odprl vrata avtomobila so bile tam 3 medicinske sestre, ki so mi pomagale v invalidski 

voziček in me odpeljale na urgenco.  

 

Začeli so s standardnimi preiskavami, vendar glavna stvar je bil rentgen. Slikali so mi pljuča 

in vzeli nekaj krvi. Čez nekaj časa je zdravnik prišel z rentgensko sliko in mi jo pokazal. Moja 

pljuča so bila polna sluzi in bila so skoraj polna. Čeprav nisem imel bolečin in moje dihanje 

ni bilo zelo prizadeto, je ostalo le malo pljučnega področja za zbiranje kisika. Zdravnik je bil 

presenečen, ker nisem niti hudo kašljal, niti nisem tako težko dihal. Pravzaprav sem imel 

samo nekaj rahlih težav z dihanjem, ki jih navzven ni bilo videti.  

 

Domnevali so, da imam virusno pljučnico neznanega izvora. Morda niti ne veste, saj se to ne 

oglašuje na veliko, vendar sodobna medicina z vsemi svojimi zdravili ne razpolaga z ničemer, 

kar bi lahko vplivalo na virus. Ničesar nimajo, kar bi vam lahko dali v boju proti virusom. 

Vse kar lahko storijo je samo to, da vam dajo protibakterijsko zdravilo, ki bo preprečilo 

različnim bakterijam, da bi še poslabšale to virusno okužbo. Torej, ničesar vam ne morejo 

dati, kar bi lahko ubilo virus.  



 

Iz meni neznanega razloga se zdi, kot da jih sploh ne zanima dejstvo, da sta kemikaliji, ki ju 

proizvaja imunski sistem za boj proti mikroorganizmom, hipoklorove kisline in klor dioksid, 

sposobne ne samo ubiti bakterije, ampak lahko ubijejo celo viruse. Zdravnik je rekel, "Moram 

vam povedati, da je to zelo resno. Morali vas bomo zadržati tukaj, da vas bomo lahko naprej 

pozorno opazovali. Imamo opremo, s katero vam lahko rešimo življenje, če bi vas začelo 

dušiti. " Potem so me odpeljali v bolnišnično sobo.  

 

Tukaj pa nastopi moj MMS. Nadaljeval sem z jemanjem MMS kapljic vsako uro, ves čas moje 

budnosti v bolnišnici. Nisem jemal velike količine kapljic ampak sem jih jemal vsako uro. V 

začetku sem jemal samo po eno kapljico vsako uro. Imel sem jih pod posteljo, skupaj z 

drugimi svojimi stvarmi in nikoli jih nisem vzel,če je bila prisotna medicinska sestra. Čez 

nekaj časa sem šel na 2 kapljici na uro. Bil sem bolan, zelo bolan, vendar so moji prijatelji 

ostali z mano. Vedno je bil ob meni kakšen prijatelj, ki mi je zamešal kapljice in če ni bilo 

nikogar, sem si jih pripravil sam.  

 

Zdravnik je bil zelo presenečen nad mojih hitrim okrevanjem. Ves čas sem tudi jemal zdravila, 

ki so mi jih predpisali. Zakaj tudi ne, saj še nikoli nisem opazil nobene reakcije pri skupnem 

jemanju zdravil in MMS kapljic. Odpustili so me, ko sem imel 50% ozdravljenih pljuč in mi 

naročili ostati v postelji. Nekoliko sem povečal količino kapljic, vendar nisem ostal v postelji. 

Vsakih nekaj dni sem šel v bolnico in slikanje je pokazalo, da se stanje pljuč izboljšuje. 

 

Moj sodelavec je dobil isto gripo in trajalo je približno teden dni, da jo je premagal. Prašičja 

gripa je zelo močna, saj pri večini drugih grip traja samo 24 do 48 ur, da je premagana z 

MMS. Vendar jaz verjamem, da če bo kdo sledil protokolu, kot je naveden spodaj, da bo 

premagal gripo veliko hitreje, kot je to bilo pri meni. Jaz sem jemal preveč kapljic MMS, ker 

nisem natančno vedel, zakaj gre.  

 

Preveč MMS kapljic je ubilo preveč gripe naenkrat in odložilo preveč strupa v moj sistem. 

MMS kapljice so spremenile sluz v vodo in tako sprostile viruse, ki so bili prej zablokirani v 

sluzi. Enostavno jih je preveč hitro ubijalo. Torej, treba je paziti na to. Vedno imejte v mislih, 

da bi se po MMS morali počutiti bolje. Če se počutite slabše, to pomeni, da ste jih vzeli 

preveč. To se lahko zgodi kadar koli med 1/2 kapljic do 100 kapljic.  

 

MMS PROTOKOL ZA NOVO GRIPO, nekateri jo imenujejo H1N1:  

Protokol je preprost.  

 

1.Samo vzemite MMS vsako uro, začenši z 1 kapljico na uro. Zapomnite si, da je jemanje 

prevelike količine slabo. Jemljite po 1 kapljico tri ali štiri ure in opazujte, kaj se dogaja. Če se 

ne počutite slabše, lahko povečate količino na 2 kapljici vsako uro. Delajte tako dve ali tri ure 

in če se ne počutite slabše, povečajte količino na 3 kaplijce vsako uro. 

 

2. Če se vam stanje ne izboljšuje, potem res potrebujete več kapljic, če pa se počutite slabše, 

potem morate število kapljic zmanjšati. Ni dobro ostati predolgo na enem mestu. Gripa vas 

lahko premaga. Cilj je vzeti čim večje število kapljic na uro, brez da bi se počutili slabše. To 

je treba početi kontinuirano vsaj osem ur dnevno. Še bolje pa bi bilo, če bi to lahko počeli 12 

ur dnevno, vse dokler se ne bi počutili popolnoma zdrave.  

 

Morda boste rekli, to je preveč zapleteno, jaz grem raje v bolnišnico. No, tam nimajo niti eno 

samo stvar, ki bi bila vsaj približno tako močna kot MMS. V resnici nimajo nič, kar se lahko 



bojuje z virusi nasploh. V resnici tvegate svoje življenje, ko greste v bolnišnico. Tam vas bodo 

spravili v posteljo in priključili na respirator. Toda te stvari se ne morejo boriti z virusi. 

Respirator vas lahko samo ohranja pri življenju, ne more pa se bojevati z virusi.  

 

Glavni namen teh umetno ustvarjenih virusnih bolezni je, da se na milijone ljudi pripravi do 

tega, da sprejmejo cepivo proti gripi. Njihova skrb ni bolezen kot taka, ampak cepivo, ki vam 

ga želijo dati. S tem cepivom bodo zaslužili milijarde, nato pa boste bolni še mnogo let in oni 

bodo služili milijarde na teh ljudeh, ki so jih naredili bolne. In potem boste umrli mnogo prej 

in oni bodo služili milijarde, ker jim ne bo treba plačevati za vaše starostne pravice. To 

cepivo vsebuje živo srebro, aluminij in formaldehid in še en strup, ki je še bolj smrten kot živo 

srebro - Squalene. Poiščite ga v iskalnikih. Ostal bo ujet v vašem organizmu in delal škodo še 

naprej – še huje kot sindrom zalivske vojne, bo sčasoma okrnil in odstranil vašo odpornost in 

za to ni nobene pomoči več.  

 

Sam že mnogo let zdravim ljudi po vsem svetu. Obstaja na stotine bolezni, ki so bile 

ustvarjene v laboratorijih po vsem svetu. Ne znajo jih dobro skriti. Vedno se izve zanje. AIDS 

je bil ustvarjen v laboratoriju v ZDA. Obstaja na ducate drugih bolezni, ki so bile narejene in 

so zelo nevarne. Nekatere so še nevarnejše od drugih. Pozvati moramo ljudi po vsem svetu in 

v ZDA, da bodo potegnili svoje glave iz peska in se soočili s tem, kar se dogaja z njimi. Na 

stotine teh bolezni pred 150 leti nismo poznali. Imam več kot 150 bolezni na moji spletni 

strani. O mnogih nismo slišali prej kot v zadnjih letih. Bodite pametni. Ostanite varni. 

Poslušanje nikomur ne škodi. Izognite se cepivu proti gripi če je to le mogoče.  

 

Jim Humble 
 
 


