APLIKACE S ClO2 NA PLICNÍ VIROVÁ ONEMOCNĚNÍvideo s praktickými návody a postupyDŮLEŽITÉ POZNÁMKY K VIDEU PRO ČLENY SKUPINY:Z dlouhodobých praktických zkušeností a z výzkumů od technologů na čištění pitné vody s ClO2 vychází jako nejstabilnější verze MMS připravená za pomocí hydrogensíranu sodného - NaHSO4 (HGS). Naopak příprava s HCl je nejméně stabilní a poradci od HB ji dokonce doporučují připravovat těsně před pitím, aby byla MMS s HCl dostatečně účinná.MMS připravené s HGS mi v létě i ve velkých vedrech vydrží týden až 10 dní. MMS připravená s kys.citrón. mi vydržela max. 3 dny.Quiton je určitě zajímavý produkt a video slouží tak trochu jako reklama na konkrétní e-shop s přípravky pro zdraví, které jsou poněkud dražší, než ceny u prodejců chemie. Pokud na Quiton nemáme peníze nebo ho nemáme po ruce, lze ho nahradit lékárenskou nebo domácí destilkou, či jinou kvalitní vodou a můžeme přidat 1% soli do roztoku - tedy 10 gramů soli na 1 litr vody nebo 1 g soli na 1 dcl vody. Sůl však není nutná. Navíc je lépe dělat roztok do očí ze CDS, která je čistějí, jak MMS. Dáváme koncentraci CDS 25-100 ppm. Do očí můžeme také použít hotový fyziologický roztok, avšak kvalitní obyčejná voda je dostačující.Pokud jde o koupel, také raději volím MMS připravené za pomoci HGS, avšak u této přípravy se vyvíjí mnohem více plynu ClO2, než u verze MMS s HCl a tak je NUTNÉ připravovat MMS ve vyšší lahvi s uzkým vyšším hrdlem, abychom se nenadýchali!! U HGS není možné to dělat v otevřené nádobě se širokým hrdlem a navíc u MMS s HGS je třeba počkat na reakci 2-3 minuty a teprve potom zalít vodou nebo ponořit do vody.  Lépe však zalívat studenou vodou ve flašce a nechat chvíli odstát - doreagovat - roztok je pak čistější.Ve videu se zapomnělo na velmi důležité a účinné PROSTOROVÉ INHALCE - ČIŠTĚNÍ VZDUCHU! To děláme nejlépe na noc a i velmi jemná prostorová inhalace udělá obrovský kus práce a pročistí kůži, oči, dýchací cesty, sliznice, plíce, oblečení, věci v bytě a viry nemají šanci na přežití.PROSTOROVÉ INHALACE S ClO2 - návod na čištění vzduchu a uzavřených prostor, bytu, věcí i lidí, zvířat, rostlin od patogenů :1 lžička chloritanu sodného 24,5% + 1 lžička HGS 28% do mističky nebo nízké skleničky a ihned bez čekání! zalít 2 lžičkami studené vody, kterou máme nachystanou po ruce! Pokud odpařování ClO2 cítíme silně a dráždí nás to na kašel nebo to dráždí moc oči, zvláště ve velmi malých uzavřených prostorech, přídáme další 1 až 2 lžičky vody, aby odpařování plynu ClO2 z misky bylo pomalejší. Dáme to na místo, kde se to nevyleje a kde na to nesvítí silné světlo /nejvíce vadí slunce/ a také to dáme dál od hlavy.https://www.youtube.com/watch?v=4NcRefD0Ppg&feature=youtu.be&fbclid=Aplikace s ClO2 na Koronavirus a plicní infekce:https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1531592143683146/VIRY ÚČINNĚ LIKVIDUJE OXID CHLORIČITÝ - CDS - CORONAVIRUSaplikace a studie na účinnou likvidaci coronaviruNová nákaza "záhadným" koronavirem - leden 2020Buďme však v klidu a nešiřme paniku - máme na to velmi účinný prostředek - oxid chloričitý! Je však velmi důležité ho včas a správně nasadit!Médii se šíří nové zprávy o nezvladatelné virové plicní nákaze CORONAVIRU, která propukla v Číně - Wuhanu, kde je nejvíce nakažených, jen nejsou dostupné přesné údaje, úřady je odmítají zveřejňovat. Jsou i mrtví. Šíří se to po okolních asijských státech a díky letecké dopravě jsou už první nakažení na jiných kontinentech, jako v USA a Evropě. Je otázka, zda je to přírozený přírodní vir, nebo umělý z laboratoří. Spekuluje se i o tom, že infekce měla za cíl oslabit čínskou ekonomiku a jsou i další teorie... Pokud jde o nás, tak kdyby někdo z vás či z vašich blízkých se dostal do blízkosti tohoto koronaviru, nezapomeňte na to, že viry CDS/MMS velmi účinně likviduje! Úspěch však může být zaručen především při včasném nasazení ClO2 a za využití více aplikací, hlavně těch, co jsou účinné na plíce, dutiny a sliznice.Zde bych při infekci či bezprostředním nebezpečím coronavirem ihned nasadil aplikace se CDS/MMS:1/ inhalace s MMS s HGS - přímé či prostorové2/ koupele v MMS s HGS nebo plastový vak3/ potírání plic a okolí s koncentrátem CDS 3000 pmm + 70% DMSO 3x denně v odstupu cca 6 h 4/ pití CDS o koncentraci 50-100 ppm půllitr až litr denně po 1-2 dcl. 5/ vhodné je kapání CDS do oka v koncentraci 25-100 ppm. Vždy je lepší rozumná prevence, včasné nasazení aplikací při setkání s infikovanými osobami, nebo při prvních příznacích, než pozdní aplikace při velmi pokročilém a rozjetém stádiu infekce. V okamžiku kdy se u nás infekce projeví, je nutné jít krátkodobě, do potlačení infekce, až do koncentrací CDS na pití 150 - 200 ppm a to litr denně a i ostatní aplikace dělat intenzivněji. Pití však nelze dělat ihned tak intenzivní a je třeba pozvolna navyšovat dávky a koncentraci, např. od 25-50 ppm 3x denně, až do koncentrace 150-200 ppm 10x denně.Na noc se mi osvědčila u viróz silnější dávka vitaminu C - kyseliny askorbové v rajčatové šťávě nebo rajčatovém salátu, kdy rajčata podporují mnohem účinnější vstřebávání Céčka do organismu. Velmi pomáhají koupele v MMS s hgs a kdo nemá vanu, lze použít aplikaci plastový vak!Na prevenci často stačí inhalace, ať přímé nebo prostorové doma, po návratu z veřejných prostor a koupele za pomoci MMS připraveného s HGS.Na viry současná medicína nemá dostatečně účinné léky. ATB jsou především na bakterie a také na všechny nezabírají dost účinně. Jsou antivirotika, avšak mají jen omezenou působnost na některé viry a na nové virové infekce se vždy složitě hledá nový lék a někdy se ani nazadaří udělat antivirotikum dost účinné, nebo není všem dostupné. CDS/MMS je v tomto vynikající a ojedinělé, že je velmi širokospektrální a když se včas použije, může zachránit zdraví i život.VČASNÉ NASAZENÍ JE U TAKTO AGRESIVNÍCH VIRŮ VELMI DŮLEŽITÉ! Pokud se viry usadí někde, kam se ClO2 nedostane, nebo jsou již silně napadeny a poškozeny vnitřní orgány, může být i na ClO2 pozdě. Takto to třeba probíhalo u Eboly, když už byla hodně rozjetá, tak šance na záchranu se velmi snižovala po rozkladu a silném poškození vnitřních orgánů, i když jinak Ebolu oxid chloričitý likviduje.P.S. Doufám, že i čínští lékaří a vědci včas uvedou své studie a výzkumy na oxid chloričitý do praxe... Velmi účinné by mohly být injekční aplikace naprosto čisté verze ClO2 (např. elektrolitická CDS), jen infúze a injekce by správně měli aplikovat lékaři a vyškolení zdravotníci.Velmi důležité jsou i tyto japonské vědecké studie na účinnost a bezpečnost ClO2 využitelné u plicních infekcí:https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1516591435183217/https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1521040268071667/Speciální studie na PubMed k použití ClO2 na CORONAVIRUS:https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1544495422392818/PŘEHLED STUDIÍ A VÝZKUMŮ NA OXID CHLORIČITÝ:https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1566757240166636/VĚDECKÁ STUDIE O ÚČINNOSTI ClO2 (CDS) Z JAPONSKATESTY NA LIKVIDACI VIRŮ U ZVÍŘAT POMOCÍ ClO2POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI ClO2 ( CDS ) a SAVA ( NaClO )Výzkum - studie dokazuje, že oxid chloričitý (ClO2 = CDS) je oproti SAVU - chlornanu sodnému (NaClO) 100 x až 10.000 x účinnější a bezpečnější! Takže mezi SAVEM a CDS je opravdu velmi velký rozdíl!Pokud je CDS až 10.000 x účinnější a bezpečnější, než je SAVO, nelze mezi tyto dvě sloučeniny dávat rovnítko. Velké, až stonásobné rozdíly v účinnosti CDS u jednotlivých testů jsou dány podmínkami pokusů, nastavením různých parametrů při experimentech - především koncentrací plynu ClO2, která byla při pokusech rozdílná a lišila se v množství ppm ve vzduchu ( začínalo se na 1 ppm a končilo na 10 ppm ClO2 a NaClO ve vzduchu ). Takže u maličko vyšších koncentrací ClO2 (CDS) ve vzduchu účinnost na likvidaci virů velmi rychle narůstala a u vyšších koncentrací NaClO (SAVA) se naopak výsledky zhoršovaly. Stejně tak byla prokázána účinnost i na celou řadu dalších mikrobů, jako třeba bakterií a to např. při pokusech v pitevně. Dokonce ClO2 (oxid chloričitý) likvidoval úspěšně i houby, plísně a roztoče.Přitom se jednalo o experiment s použitím plynného ClO2 vháněného do prostoru s pokusnými zvířaty i pitevny. A jak víme, je plynná forma ClO2 poměrně dost toxická pro plíce a dýchací ústrojí u lidí a zvířat. U inhalcí se vždy velmi varuje, aby se aplikace dělala velmi opatrně a nepřehnalo se to s koncentrací a dobou expozice. Přesto aplikace ClO2 zvířata přežila a ochránilo je to před silnými virovými infekcemi, kdy bez ClO2 zvířata virům velmi rychle podléhala a umírala, takže jim ClO2 (CDS) zachránilo život.Mnohem bezpečnější jsou aplikace ClO2 pitím, potíráním kůže, koupele, výplachy a aplikace injekční, které by se však u zvířat hůře aplikovala. I když prostorové inhalace při vyšší koncentraci ClO2 způsobují podráždění plic, tak přesto byly výsledky skvělé - zvířata většinou přežila a virové infekce je nezabily - viry byly ClO2 zlikvidovány. SAVO umí také likvidovat viry, jen velmi slabounce oproti ClO2 a s mnohem větším rizikem na zdraví a život pokusných zvířat.V pokusu figuroval i Chloritan sodný (NaClO2), který používáme na přípravu CDS a MMS, avšak ten neměl prakticky žádný účinek na likvidaci virů a pro zdraví zvířat je rizikový.Japonci testovali účinnost ClO2 (CDS) také v nemocnici, v pitevní místnosti, a zjistili obrovský úbytek mikrobů v prostoru pitevny po aplikaci ClO2 v plynné formě.Odkaz na originál studii z Japonska:http://www.seirogan.co.jp/en/research_dev/eiseidata.htmlOdkaz na studii z Japonska v českém překladu:https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fwww.seirogan.co.jp%2Fen%2Fresearch_dev%2Feiseidata.html%3Ffbclid%3DIwAR0d7LCyPsCSc5tERVfStUKaF6dSnz3geCB_hrXndW0YXvpDofBJZc5vjck
