
Очаквайте 
скоро… 
 
Книгата описва как 82 деца се 
възстановяват след диагноза 
аутизъм за 26 месеца. 
 

Потърсете книгата на адрес: 

www.MMSAutism.org  



Медицинско опровержение 
Представената на този сайт информацията няма намерение или не 
предполага да замести професионалния медицински съвет, диагноза 
или лечение. Цялото съдържание, включително текст, графики, 
изображения и информация,  съдържащи се или достъпни чрез този 
уеб- сайт, е предназначено само за общо информиране. Kerri Rivera, 
Autismo2 и съдружниците им не твърдят и не поемат отговорност, 
юридическа или друга, за точността на информацията, съдържаща се 
или достъпна чрез този уеб-сайт, а такава информация е обект на 
промени без предупреждение.  Насърчаваме ви да подкрепяте всяка 
информация, достъпна на или чрез този сайт, чрез други източници и 
да разглеждате цялата информация относно всяко медицинско 
състояние или терапия заедно с вашия личен лекар. 
Вие сте  единствено отговорни за вашия собствен избор по 
отношение на вашето здраве и това на вашите деца. 

 



Преставя: 

Kerri Rivera 
Directora 

Clínica Autism02 
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico 

52 (322) 223-2006 
www.MMSAutism.com 

  

ЛЕЧЕНИЕ 
НА АУТИЗМА 



DAN! (Defeat Autism Now!) 
• Dr. Bernard Rimland основава Defeat Autism Now! (Победете аутизма сега!) 

през 1995. Той основава ARI (Autsim Research Institute – Институт за 
изследване на аутизма) през1967.  Той носи отговорност за книгата “Infantile 
Autism” (“Детски аутизъм”), където развенчава мита за аутизма, породен от 
названието “майки от хладилника” (“Refrigerator Mothers”). 

• Биомедицинските интервенции, познати първоначално под името “Defeat 
Autism Now!”, лекуват частично или напълно аутизма при 38-40% от случаите 
посредством диети, добавки, биомедицинска терапия за патогени, терапия 
чрез АВА (Applied behavior analysis – приложен поведенчески анализ), 
хелиране и  кислородна барокамера. 



Dr. и Mrs. Bernard Rimland заедно с 
HBOT Bob and Kerri 



•Вируси 
•Бактерии 
•Кандида (гъбички) 
•Паразити 
•Тежки метали 
•Инфекции 
•Хранителни алергии 

Що е аутизъм? 



Начин на хранене 

 
Ваксини 

Токсини 

Антибиотици 

Паразити 

Генетика 

Откъде идва аутизмът?? 



Разстройства от аутистичния 
спектър  

 • 1 от 3 деца е с наднормено тегло 

• 1 от 5 деца има разстройство с дефицит на вниманието 

• 1 от 11 деца има алергия 

• 1 от 16 деца има астма 

• 1 от 54 момчета има аутизъм 

• 1 от 88 деца има аутизъм 

• 1 от 38 момчета в Обединеното кралство има аутизъм 

• 1 от 2 деца в САЩ е хронично болно 



Какво представлява 
биомедицинският протокол? 
• Диета 
• Добавки 
• Третиране на патогени/паразити 
• Терапия 
• Хелиране 
• Кислородна барокамера 



Аутизъмът е спектър от разстройства. 
Разстройствата, които се повлияват 

положително от биомедицинска 
интервеция, са:       

•ADD/ADHD (разстройство с дефицит на 
вниманието или с хиперактивност) 
•Астма 
•Алергии 
•Цьолиакалия 
•Синдром на Аспергер 
•Церебрална парализа 
•Аутизъм 
•Синдром на Даун 
 



    Аутизмът може… 
 

•Да се избегне 
•Да се третира 
•Да се лекува 



ПРОТОКОЛЪТ: 
ДИЕТА  

MMS  
ОКЕАНСКА ВОДА 

ПРОТОКОЛ ЗА ПАРАЗИТИ 
ДРУГИ ДОБАВКИ 

БИОФИЛМ 
ХЕЛИРАНЕ 

КИСЛОРОДНА БАРОКАМЕРА 



ПРОТОКОЛЪТ: 
Стъпка #1  
• Диета 
 
Стъпка #2 
• MMS 
• Океанска вода 
 
Стъпка #3 
• Протокол за паразити 

 
 

Стъпка #4 
• Theralac - пробиотици 
• L-Carnitine 
• Omega 3,6,9 
• GABA 
• Ензими 

 

Стъпка #5 
• Защита от биофилм 
 

Стъпка #6 
• Biochelat 
• Кални бани 
• 5HTP 
• L-Theanine 
• DMG/TMG 

 

Стъпка #7 
• Кислородна барокамера 

Стъпки 1-3 са 
основни, стъпки 4-
7 варират в 
зависимост от 
детето. 



СТЪПКА #1 

ДИЕТА 



Първата и най-важна част от 
пъзела към възстановяването… 

ДИЕТА!!! 
Безглутенова 
Безказеинова 

Без соя 
Без захар + 



Връзката между мозъка и 
червата 

Протеини 

Казеоморфин и 
глутаморфин 

Инфекция 

Диета, ензими, пробиотици, 
HBOT (терапия чрез кислородна 

барокамера) 



‘‘Няма голямо значение, ако прекъсваме 
диетата от време на време за кратко”    

Не е вярно!   
 Всеки път, когато прекъсвате диетата, се 

предизвиква допълнително инфектиране в 
мозъка и червата. Когато протеините от 
глутена и казеина достигнат мозъка, 
резултатът е глутаморфин и казеоморфин.  
Отнема 3 дни, за да се изхвърли казеина ,  а 8 
месеца, за да се отстрани глутена от 
организма. 



БГ/БК/БС/БЗ + 
Благоприятни 

храни 
(без глутен/без казеин/без соя/без захар) 



Протеини 
• Говеждо месо 
• Свинско месо 
• Пилешко месо 
• Пуешко месо 
• Риба: дребна, не едра 
• Раци, стриди  
• Яйца 
• Органичните са по-добри, 

но не се препоръчват 
• Без фабрично обработени 

или замразени храни 



Плодове 
• Всички плодове са допустими, без цитрусовите и ананас 
• Не са позволени плодови сокове 
• Замразени плодове без сметана или захар са приемливи 
• БЕЗ консервирани плодове  
• Внимавайте със сушените плодове, тъй като много от тях 

съдържат захар 
 



ЗЕЛЕНЧУЦИ 

• Всички зеленчуци!!! 
• Това включва пържени картофи...обаче не 

замразени и не такива от заведения за бързо 
хранене, те съдържат брашно.  

 



ЯДКИ 

• Кашу 
• Орехи 
• Бадеми 
• Лешници 
• Кокосов орех 
• Всички! 
• Включително млека от ядки 
 

 



ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 
• Царевица 
• Ориз 
• Амарант 
• Киноа 
• Тапиока 
• Ксантанова гума 
• Сорго 
• Елда 
 

 



ВАРИВА 

• Всички варива – ОСВЕН соя 
• Нахут 
• Леща 
• Фасул 
• Фъстъци 
• Какао 
 

 
 



ПОДСЛАДИТЕЛИ 

• Ксилитол 
• Стевия 
• Мед 
• Сироп от агаве 
• Кленов сироп 
• Захар  



Кога да се консумират 
плодове 

 Плодовете не трябва  да се консумират 
след други храни, например като 
“десерт” след хранене. Тъй като 
плодовете преминават бързо през 
сомаха, по-добре е да се приемат 
отделно или половин час преди 
хранене. Ако се косумират заедно с 
други храни (напр. боб, месо и т.н.), 
плодовете започват да ферментират в 
стомаха, произвеждайки газове и 
подуване (болки). 



ДИЕТА: Всичко или нищо  
• 100%-ва диета или изобщо не я 

провеждайте. 
 

• Човек трябва да притежава 
самоотверженост и дисциплина, както и 
вяра, че вашето дете ще се възставнови от 
аутизма.  Отнасяйте се към всяка 
интервенция така, като че ли 
възстановяването на вашето дете зависи от 
нея, защото  тя може това много добре. 
 



са позволени 
• Царевичен сироп 
• Газирани напитки 
• V8 зеленчуков сок 
• Шоколадово мляко 
• Естествени оцветители 
• Мононатриев глутамат 
• ADES 
• Соев сос 
• Пуканки в микровълнова фурна 
• Макаронени изделия 
• Бонбони 
• Овесени ядки 
• Захар 
• Splenda (фабрична марка на 

декстроза+малтодекстрин) 
• Краве мляко под  всякаква 

форма, дори такова без лактоза 

• Супа с фиде 
• Кетчуп 
• Майонеза 
• Кубчета бульон 
• Corn flakes 
• Соево мляко 
• Фабрично обработени храни 

(кренвирши, шунка, наденички, 
замразени продукти) 

• Тестени изделия 
• Хляб 
• Царевични питки (тортиля) 
• Оцветители 
• Желирани бонбони и желатин 
• Консерванти 
• Маргарин 

 
 

 



НИКАКВО КРАВЕ МЛЯКО 
• НИТО БЕЗ КАЗЕИН 
• НИТО БЕЗ ЛАКТОЗА 
• НИТО ОРГАНИЧНО 
• НИТО 

КОНДЕНЗИРАНО 
• НИКАКВО, НИКАКВО, 

НИКАКВО КРАВЕ 
МЛЯКО 

• ВСЯКО КРАВЕ МЛЯКО, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА 

КАКВО Е ОТСТРАНЕНО 

ОТ НЕГО, ПРЕДИЗВИКВА 

ХРЕМА И ИНФЕКЦИИ. 

(които са отговорни за 

подхранването на 

патогени) 



РЕЦЕПТИ ЗА МЛЯКО 
БАДЕМОВО МЛЯКО 
• 1,5 чаши бадеми 
• 3 чаши вода 
• подсладител за 

овкусяване 
• Поставете всички 

съставки в блендер, 
разбивайте 2-5 минути и 
прецедете. Сервирайте 
изстудено или топло. 

КОКОСОВО МЛЯКО 
•  сърцевината на един 
кокосов орех 
•  вода в достатъчно 
количество да покрие 
кокосовия орех в блендера 
•   мед за овкусяване 
• Поставете всички 

съставки в блендер, 
разбивайте 2-5 минути и 
прецедете. Сервирайте 
изстудено или топло. 

 



РЕЦЕПТА ЗА БИСКВИТИ 
 
• 300 g оризово брашно 
• 300 g царевично брашно 
• 1 яйчен жълтък 
• 200 g сироп от агаве 
• 250 g кокосово олио 
• Пече се 20 минути 



Експертите по хранителни алергии 
твърдят, че той не е алергичен към 

глутен или казеин… 
Това няма значение…ако вашето дете има аутизъм или е от 
спектъра, то трябва да избягва глутена, казеина и соята. 
DAN! също така казват да наблюдавате вашето дете 
внимателно, след като добавите нова храна или храна, 
която то не е приемало известно време. В един конкретен 
случай, въпреки че детето не даваше положителна реакция 
за алегрия към портокали, то показа симптоми на 
алергична реакция, след като изяде един портокал. Трябва 
да помним, че организмът ни се променя постоянно и че 
всяко изследване е в сила само няколко месеца, ако изобщо 
е в сила. 

 



СКРИТИ СЪСТАВКИ 
• Filtered Water, Rice Flour, Tapioca 

Starch, High Oleic Safflower Oil, Pear 
Juice Concentrate,Yeast,Organic 
Tapioca Syrup, Methylcellulose,Orange 
Citrus Fiber, Salt, Sodium 
Carboxymethylcellulose, Calcium 
Phosphate., Glucono Delta 
Lactone.Enriched with Thiamin, 
Riboflavin, Niacin, Iron and Folic Acid.  
 

Филтрирана вода, оризово брашно, 
нишесте от тапиока, пълномаслено 
олио от шафран, сок от круша, 
концентрати, мая,органичен сироп от 
тапиока, метилцелулоза, цитрусови 
фибри от портокал, сол, натрий-
карбоксиметилцелулоза, калциев 
фосфат, глюконо-делта-лактон (E575). 
Обогатени с тиамин, рибофлавин, 
ниацин, желязо и фолиева киселина. 



ПРОБЛЕМАТИЧНИ СЪСТАВКИ 
• ЗАХАР 
• МАЯ 
• КАРАГЕНАН (E407)  
• СОЯ 
• ЧИСЛА (E260) 
• КОНСЕРВАНТИ 
• ОЦВЕТИТЕЛИ 
• ЗАХАРНА ТРЪСТИКА 
• МАЛЦ 
• ЦАРЕВИЧЕН СИРОП 

 



      ЦАРЕВИЧЕН СИРОП/МАЛЦ 
ГАЗИРАНИТЕ НАПИТКИ, някои сокове и сиропът за 
подсладяване Karo съдържат царевичен сироп или 
високо-фруктозен сироп от царевица. Независимо че 
царевицата е позволена в диетата, царевичният сироп 
се произвежда чрез токсичен процес, при който се 
използва живак, който не може да се изолира напълно 
от царевичния сироп. Съществуват много начини да се 
скрият нещата.  
 
KELLOGG’S/NESTLE’S CORN FLAKES съдържат 
МАЛЦ, а малцът е глутен. Съществуват марки Corn 
Flakes, които не съдържат малц и те са приемливи, 
напр.  марките Nature’s Path и Envirokids. 

 



 
• Идете веднага при всеки лекар, който ви казва, че ще помогне 

на вашето дете, дори и да мисли, че аутизмът е нелечим.  
Единственият въпрос, който трябва да зададете на лекаря, е 
колко деца деца е излекувал от аутизъм...ако отговорът е 
нула...продължавайте да търсите!   

• Диетата е доброволна, никой не печели пари, ако вашето дете е 
на диета, приложете я. Нямате какво да губите, а можете само 
да спечелите. Обаче ако изберете да не я прилагате, може в 
бъдеще да изгубите здравето или дори живота на детето си. 
Доверете се 100% на протокола и вашето дете може да стане 
едно от тези 40% от децата, които оздравяват само с помощта на 
протокола на Defeat Autism Now!  

 



‘‘Опитахме диетата, но Джони не 
стана по-добре’’ 

 Диетата е само една част от пъзела. Обаче тя е основата 
на всичко, което ние имаме намерение да правим. Без да 
поддържаме диетата е трудно да се разбере коя 
интервенция действително помага.  
 Гъбичките Candida са унищожени и реакцията спрямо 
диетата е на Яриш-Херцхаймер . Трабвя да отидем отвъд 
диетата, за да лекуваме аутизма, но диетата е най- 
съществената част. 
 Аз винаги откривам грешки у родителите при 
пирлагането на диетата без глутен/без казеин/без захар - 
диетата не се проваля, а прилагането й е неправилно. 



“Трябва да изключа глутена и казеина 
от храната на моето дете постепенно.” 

НЕ!!! 
Изключете ги от храната веднага и вижте как вашето 
дете се подобрява пред очите ви. Храните, които 
предизвикват алергии към гама- или имуноглобулин 
предизвикват много други проблеми в организма, 
включително  инфекции, бактерии и психотично 
поведение, дължащи се на глутаморфина и 
казеоморфина. Колкото по-скоро изключите тези храни, 
толкова по-бързо ще се поправи вашето дете. 



ИЗБЯГВАЙТЕ! 
Кутиите TETRA PAK са облицовани отвътре с 
алуминий - тежък метал, който се абсорбира 
от продукта в кутията. Не трябва да 
добавяме повече токсини в организма, 
които той не може да обезвреди както 
трябва. 
 
Оцветителите съдържат тежки метали, а 
овкусителите и консервантите увреждат 
нервите.  
 



Tetra pak 





Отвъд  “Диетата”… 

За някои деца така описаната диета 
просто не е достатъчна. Ако вашето дете 
продължава да страда от диария, запек 
или има различни алергии, трябва да 
разгледате следните възможности: 
•  Специфична въглехидратна диета 
• Ограничаване на фенолите 
• Ограничаване на салицилатите 

 



Специфична въглехидратна 
диета 

Списък от позволените храни при специфичната 
върлехидратна диета 

ПРОТЕИНИ 
ПОЗВОЛЕНИ: Всякакво месо, прясно или замразено, агнешко, свинско, птиче, риба, 

ракообразни, яйца и домашно подквасено кисело мляко. 
НЕ СА ПОЗВОЛЕНИ: Кренвирши, замразени готови храни, наденица, пуешки 

колбас, шунка, маринована риба, месни консерви, ако съдържат добавена 
захар или нишесте (като лактоза, захароза, суроватка и т.н.) 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 
ПОЗВОЛЕНИ: Пресни или замразени (тъй като те нямат добавена захар или 

нишесте). Артишоки, аспержи, червено цвекло, бял боб, леща, броколи, 
брюкселско зеле, зеле, карфиол, моркови, целина, краставици, патладжан, 
чесън, къдраво зеле, всички видове марули и салати, зелен фасул, гъби, 
маслини, лук, магданоз, грах, тиквички, спанак, фасул, домати,  ряпа, пореч. 

НЕ СА ПОЗВОЛЕНИ: никакви консервирани зеленчуци. Никакви зърнени култури, 
като ечемик, пшеница, царевица, просо, овес, ориз, ръж. Никакво брашно, 
семена, макаронени изделия, нишесте или изделия от тях. Картофи (бели, 
жълти), маниока,  пъщърнак. Фрижоле (черен боб) и бобови, соеви зърна, 
леблебия. Нито брашно от амарант (щир), артишока, киноа, или всички 
заместители на зърнените култури, като памучно семе, тапиока, морска трева 
или саго. 



                                                     
ПЛОДОВЕ 
ПОЗВОЛЕНИ: Пресни, сурови, сварени (сготвени), замразени или изсушени. 

Ябълки, авокадо, кайсии, презрели банани, ягоди, малини , къпини, боровинки, 
череши, пресен или изсушен кокосов орех, незалепени помежду си фурми, 
грейпфрут, грозде, киви, лимони, лимети, манго, нектарини, портокали, папая, 
праскови, круши, ананас, сливи, стафиди, ревен, мандарини. 

НЕ СА ПОЗВОЛЕНИ: Плодови консерви (компоти), сушени плодове, обилно 
поръсени със захар или царевичен сироп, като например сушени бананови 
филийки. Меласа, кетчуп (освен домашно приготвеният), агар-агар, конфитюри 
и желета. 

СЕМЕНА 
ПОЗВОЛЕНИ: бадеми, американски орехи, бразилски орехи, лешници, орехи, 

сурово кашу 
НЕ СА ПОЗВОЛЕНИ: печени орехи или пакетирани солени фъстъци, готово 

смесени ядки, бадеми, захаросани ядки 
НАПИТКИ  
ПОЗВОЛЕНИ: доматен сок и зеленчуков сок, портокалов сок, гроздов сок, ананасов 

сок, някои търговси марки ябълков сок, ментов чай и мента. Сок, извлечен от 
всеки позволен плод или зеленчук. 

НЕ СА ПОЗВОЛЕНИ: краве мляко, козе мляко, соево мляко, оризово мляко, 
консервирано кокосово мляко, разтворимо кафе, сметана за кафе, 
безалкохолни напитки 

 



“Моето дете е алергично само към 
казеин и глутен.’’ 

Понякога децата са алергични и към други 
храни. Във всички случаи трябва да 
избягваме соята.   
 
Възможни алергени: 
 Феноли 
 Салицилати 
 Оцветители 
 Овкусители 
 



• Оцветители 
• Домати 
• Ябълки 
• Фъстъци 
• Банани 
• Портокали 
• Какао 
• Оцветени 

плодове 
• Манго 
 

• Бадеми 
• Мед 
• Мента 
• Лют червен пипер 
• Ябълков оцет 
• Обработено месо 

(колбаси) 
• Орегано (риган) 
• Кокосово масло 
• Естествена дъвка 

 

ОГРАНИЧЕТЕ ФЕНОЛИТЕ 
• Мандарини 
• Ябълки 
• Стафиди 
• Ананас 
• Портокал 
• Фурми 
• Череши 
• Авокадо 
• Пъпеш 



‘‘Моето дете не може да е алергично 
към плодове и зеленчуци.” 

Ако забележите странно поведение, след 
кано дадете на вашето дете плод или 
зеленчук, който то не е приемало известно 
време, изключете го от менюто му за 3-7 дни 
и наблюдавайте поведението му. Ако 
състоянието му се подобри, детето ви може 
би е чувствително към феноли или 
салицилати. 
 



Манго! 
• Мангото, както и няколко други плодове, съдържа 

феноли. 
• От началото на сезона на мангото аз чух 5 

различни истории за деца, които са регресирали 
по “незнайни” причини. 

• След като семействата изключиха мангото от 
менюто на децата си, прогресът беше 
възстановен. 

• Ние трябва да следим за поведението на нашите 
деца, когато добавяме нови храни. Или на такива, 
които те не приемат редовно. 



Лекувайте детето, не 
лабораториите 

Ако забележите нежелана реакция, след като 
дадете на детето определена храна, 
изключете я от менюто му. 
Също така, ако забележите подобрение (по-
добра близост с околните, например) след 
изключването на въглехидрати от храната на 
вашето дете, то продължавайте да избягвате 
въглехидрати. 



СТЪПКА #2 

MMS 
Океанска вода 

 



“Цялата истина преминава през 
три етапа. 
Първо, тя се осмива.  
Второ, тя яростно се отхвърля.  
Трето,  тя се приема като 
очевидна.” 
~Arthur Schopenhauer 



Аутизмът НЕ е липса на добавки. 

Аутизмът е излишък на патогени. 

 
Изолирането на вирусите, бактериите, 
паразитите и гъбичките от организма ще му 
позволи да функционира по-добре и да 
започне да оздравява. Това също така 
намалява натоварването на имунната 
ситема. 



Аутизмът не е липса на добавки, а 
излишък на патогени 

Добавките са бизнес и всяка от тях звучи 
внушително…LDN, transfer factor, DHEA, 
Zeolites, Glutathione, и т.н.…. 
Обаче ние постоянно трябва да помним, че 
аутизмът е съставен от вируси, бактерии, 
кандиди, паразити, тежки метали, инфекции 
и хранителни алергии. 
Аутизмът не е липса на добавки. 
 



 
Липсващата част от пъзела 



 
Аутизмът се предизвиква от патогени; това, което е 
общо за всички хора с аутизъм, са следните патогени…. 
•ВИРУСИ 
•БАКТЕРИИ 
•КАНДИДА 
•ПАРАЗИТИ 
•НЕУТРАЛИЗИРА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ 

•MMS убива патогените чрез окисляване. 
• FDA (Food and Drug Administration – Администрация за 
храни и лекарства, САЩ) използва хлорен диоксид 
(chlorine dioxide - MMS) от десетилетия за унищожаване 
на патогените в месото, плодовете и зеленчуците.  
 



Какво е MMS? 
• MMS е смес от две съставки, първата от които е натриев хлорит (NaClO2), а 

другата е  лимонена киселина (C6H8O7). 
• Когато се добави към натриевия хлорит, лимонената киселина  понижава 

нивото си на pH под 5, което прави натриевия хлорит нестабилен, вследствие 
на което се освобождава хлорен диоксид (ClO2). 

• Хлорният диоксид е окислител с по-ниска способност за окисляване от всички 
други окислители в човешкия организъм. 

• Хлорният диоксид е предпочитан метод за дезинфекция на водата в градския 
водопровод. 

• Хлорният диоксид се използва от години против гъбички и бактерии. 
• MMS има положителен заряд, както и човешкият организъм, а патогените 

имат отрицателен заряд; следователно MMS се привлича от тях, докато 
здравите човешки тъкани го отблъскват. 

____________________________ 
Заб. Понастоящем (февруари, 2013 г.) вместо лимонена се използва 5% солна 

киселина. 



Какво извършва MMS? 
УНИЩОЖАВА… 
• ВИРУСИ 
• БАКТЕРИИ 
• КАНДИДА 
• ПАРАЗИТИ 
• НЕУТРАЛИЗИРА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ 
• ПРЕМАХВА  БИОФИЛМА 
• СТИМУЛИРА ИМУННАТА СИСТЕМА 



Окислители 
• Силата на окислителя се измерва във волтове. 
• Всеки окислител има различен потенциал. 
 
• Ключови окислители и техните потенциали… 

Озон   =  2,07 волта 
Диводороден пероксид  
(водороден прекис, H2O2,перхидрол) =  1,8 volts  
Кислород   =   приблизително. 1,30 volts  
Хлорен диоксид (MMS)   =  0,95 volts  



НЕ ДАВАЙТЕ ЛЕКАРСТВА! 
Аз включих тази секция, за да покажа как ние 
лекуваме децата, без да се връщаме отново 
към лошия навик да се използват лекарства, 
които само вредят на нашите деца. 
Ние използваме MMS за (почти) всичко!   
Много от лекарствените протоколи могат да 
бъдат извършени с помощта на алтернативни 
методи.  



MMS / FDA 
 

Хлорният диоксид (MMS)  се използва от FDA (U.S. 
Food and Drug Administration – Администрация за 
храни и лекарства на САЩ) в ежедневието за 
унищожаване на патогените в месото, пилетата, 
плодовете и зеленчуците. Той се използва повече 
от 70 години за пречистване на водата, без да 
навреди на полезните бактерии. Понастоящем  
това същото съединение се използва за човешкия 
организъм със същите сериозни резултати, без да 
вреди на организма.   



MMS и митохондриите 
• Митохондриите са електростанциите на 

клетките 
• MMS променя електрическия потенциал на 

мембраната на митохондриите  
• Води до повишаване на енергията във всяка 

клетка на организма, включително на 
клетките от имунната система 

• И аутизмът, и ракът са свързани с липсата 
на митоходриална активност 



Видове лимонена 
киселина 

10% лимонена киселина:  използвайте пет 
какпки лимонена киселина за всяка капка 
MMS и оставете 3 минути за активиране. 
 
50% лимонена киселина:  използвайте 1 
капка лимонена киселина за всяка капка MMS 
и оставете 20 секунди за активиране. 



Активиране на капка 

+ + + + 

В чиста 
суха 
водна 
чаша 

Капнете 
капки 
MMS 
(NaClO2) 

Добавете 
капки 50% 
лимонена 
киселина 
за 
активиране 

Изчакайте 
20 секунди 
за 
активиране 

Добавете 
пречистена 
вода в 
чашата, за да 
спрете 
активирането 



MMS протокол 
• През устата: 8-16 дози на ден, на разтояния от 

един час. Използвайте метода на бебешката 
бутилка, за да определите максималната доза 
за вашето дете в зависимост от теглото му 

• Клизма: може всеки ден за 1-5 минути 
• Бани: през ден, 20-60 активирани капки, 

накисване за 20 минути 
• 72/2 протокол: една доза на всеки 2 часа 

непрекъснато в продължение на 72 часа, 
включително през нощта 



НИКАКВИ СОКОВЕ!!!! 



Пълна доза през устата (килограми) 



Метод на бебешката бутилка 

+ + + + + = 
В чиста 
суха 
стъклена 
водна чаша 

Капнете 
капки 
MMS 
(NaClO2) 

Добавете 
капки 
активатор 
лимонена 
киселина 

Изчакайте  20 
секунди за 
активиране 

Добавете 
активираните 
капки към 8oz 
(250 ml) вода 
в бебешка 
бутилка 

Затворете 
бебешката 
бутилка с 
предпазния 
диск 

Пие се по1oz 
(30 ml) всеки 
час, общо 8 
дози, добавете 
вода, ако е 
необходимо 



Инструкции към метода на 
бебешката бутилка 

• Първият ден добавете една активирана капка MMS в 8oz 
(250 ml) вода във вашата бебешка бутилка.  Давайте на 
детето да пие по веднъж на всеки час в продължение на 8 
часа.  Вашето дете получава 1/8 капка с всяка доза. 

• Вторият ден добавете две активирани капки MMS в 8oz 
(250 ml) вода във вашата бебешка бутилка.  Давайте на 
детето да пие по веднъж на всеки час в продължение на 8 
часа.  Вашето дете получава 1/4 капка с всяка доза. 

• Продължете да увеличавате дозата, докато достигнете 
вашата максимална доза спрямо теглото. 



Досигане на пълната доза 

• Когато достигате вашата пълна доза в 
рамките на 2-3 капки, трябва употребите по 
3 дни за всяка капка и да наблюдавате 
детето. 



Клизма 
2 капки MMS във всеки 100ml топла вода, 1-
5 минути всеки ден, ако е възможно.  

Ако видите с клизмата да излизат 
глисти/паразити, направете следващи 
клизми, докато водата започне да излиза 
без глисти или паразити; това може да 
изисква 2 до 3 клизми.  

Ние искаме да избегнем да бъдат 
асимилирани останките от мъртви паразити 
през храносмилателната система, ако е 
възможно.  



Възможности за клизма 
Използвайте катетер с пластмасови спринцовки, 
многофункционален иригатор за клизми/промивки 
или изпразнете  готови торбички за клизма за 
еднократна употреба. 



Хидротерапия на дебелото черво 
“Когато извършвате прочистване на дебелото черво, вие 
прочиствате не само червото, но могат да се разтоварят и 
ЧЕРНИЯТ ДРОБ и ЖЛЪЧКАТА. 70% от лимфната система се 
намира в дебелото черво, ето защо, когато правите клизма, 
ще видите ЛИГАВИЦА. Обвивката на червата се сваля и на 
всеки три или четири дни израства нова обвивка. Така 
можете да видите как нашият организъм си дава възможност 
да се възстановява. Също така 70-80% от нашата имунна 
система се намира в ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО.  Червата и мозъкът са 
свързани. Когато червата са в равновесие, в равновасие е и 
мозъкът. “ 
(От лицензиран хидротерапевт на дебелото черво) 



Бани с MMS 
Баня на краката: 10-30 

активирани капки в малък 
съд, пълен с гореща вода. 
Киснене  в продължение 
на 20 минути. 

 
 
Бани:  20-80 активирани капки 

във вода, достатъчна да 
покрие детето (търпимо 
гореща). Да лежи във 
ваната 20 минути. 

 



Парна баня 
Капнете 20 активирани капки във 
вана със запушен отвор за 
изтичане. Пуснете душа и 
оставете горещата вода да тече 
върху капките, докато се напълни 
ваната. Затворете вратата на 
банята, за да не излезе парата.  
След като ваната се напълни, 
спрете душа  и поставете детето 
във ваната.  Отлично средство за 
астма, бронхити, алергии, 
настинки, грип, синузит и др. 



Кандида, бактерии,  
обсесивно-компулсивно разстройство (OCD-ОКР) 

педиатрични автоимунни невропсихиатрични разстройства, 
свързани  със стрептококови инфекции (PANDAS/PANS- 

ПАНР) 
Ако забележите избухване, тревожност, смях или плач 
без причина, или всякави раздразнения, добавяйте 3 
допълнителни капки в бебешката бутилка в течение на 2-
3 дни и наблюдавайте.  
Само след няколко дни или колкото е необходимо. 
При ПАНР използвайте 2 бебешки бутилки на ден. Ако 
вашата максимална доза е  една бутилка от 8oz (250 ml) и 
има ПАНР избухвания, пригответе 2 бебешки бутилки с 8 
капки във всяка и давайте по една доза всеки час в 
течение на 16 часа. 

        
 



Тези неща убиват MMS… 
От тези неща трябва напълно да се въздържате, когато използвате 

MMS: 
• Ананас 
• Всички цитрусови плодове 
• Витамин C и други антиоксиданти (CoQ10, ALA, E, etc.) 

 
• Разделяйте MMS от останалите хранения с минимум 15-30 минути, 

най-добре е един час 

MMS трябва да се приема с вода! 
НЕ го смесвайте със сок, оризово мляко, 
кокосово мляко и т.н., смесвайте го само 

с вода! 



MMS … не е белина 
Хлорната белина е 5% натриев хидрохлорит, 5% NaClO. 
MMS е натриев хлорит плюс лимонена киселина, 
химичната му формула е NaClO2. Заедно те стават 
хлорен диоксид ClO2. 
За 60 минути MMS (хлорният диоксид) е зрънце сол в 
организма. В никакъв случай не е белина. Докато 
химичните формули са сходни, двете химични 
съединения са различни. По същия начин кислородът 
(O2) е необходим за живота и се вдишва без опасност. 
Озонът (O3) е токсичен, ако бъде вдишан, и уврежда 
тъканите на белия дроб. Докато химичните формули са  
сходни, тяхното въздействие в организма е напълно 
различно. MMS има силата само да унищожава 
патогени, не може да наруши чревната флора, само 
окислява патогените и разрушава биофилма. 



Дозиране на активността 
 

• MMS е АКТИВЕН в организма за приблизително 1 
час 

• Ежечасните дози водят до НАЙ-ДОБЪР напредък 
• Колкото повече MMS получава организмът, без 

да предизвиква повръщане или диария 
(реакция на Нerxheimer), толкова ПО-БЪРЗО 
MMS съдейства за ускоряване на лечението 



Други начини на използване на 
MMS 

• Неутрализиране на тежки метали 
• Зъби 
• Очи 
• Нос 
• Ухапвания и ужилвания 
• Наранявания 
• Кожа 
• И т.н. 
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Тежки метали 
Факти за детоксикацията: 

 

• Как тежките метали се изхвърлят от организма:  
• Хелатите обграждат металите и ги извличат. Това 

отнема време. 
• MMS разрушава металните съединения бързо; 

след това сътавките им могат да напуснат 
организма незабавно.   



MMS спрей 
• На всеки 30 ml добавете 10 капки 

активиран MMS. 
– Четка за зъби 
– Кожа  
– Пърхот 
– Драскотини 
– Порязвания 



Очи, уши и нос 

• Очи – зачервени очи, възпаление 
• Нос – хрема, запушеност 
• Уши – болки, инфекция 
Терапевтичен метод: 
• Капнете една активирана капка в 30 ml 

вода. Прилагайте по една капка от този 
разтвор върху засегнатата област всеки час. 
При остри сътояния всеки 15 минути. 
 



Ухапване от комар 
•1 капка активиран MMS пряко върху мястото на ухапване. 
Прекратява сърбежа след 1 минута 
•Напръскване на дюшеци против вредни насекоми 

Скорпион 
1.Неактивиран MMS  върху мястото на ухапване 
всеки 15 минути 
2.10 активирани капки всеки 15 минути във вода 
3.Напръскайте ухапаното място. Не разрязвайте 
ухапаното от змия място и не го изстисквайте 

Ухапвания от насекоми 



Запекът и диарията означават едно и също: 
нарушение на чревната флора. Следователно, ние 
трябва да направим две неща: да възстановим 
полезната чревна флора и да унищожим патогените 
(вируси, бактерии, кандида), заедно с отстраняване 
на металите.  

Запек: Прилагайте клизми с MMS и 8-12 дози MMS 
през устата, за да унищожите патогените, които 
предизвикват проблема. След като започнете да 
лекувате червата, запекът и диарията ще отшумят. 
Патогените предизвикват нарушения на чревната 
флора. 



Настинки, грип, хрема, кашлица 
При първия признак или непредвиден 
симптом (хрема, кашлица и т.н.) започнете да 
давате дози MMS през устата всеки час, 
докато тези симптоми са налице, заедно с 
клизми и бани всеки ден. Когато кризата 
премине, върнете се към клизмите и баните 
през ден с 8-16 дози през устата всеки ден. 
MMS спомага всяко остро заболяване да бъде 
съкратено и сиптомите му да създават по-
малко проблеми. 
 



Копривна треска, обриви, пъпки 
Кожата е най-големият орган в организма и 
представлява средство за детоксикация. 
Когато се използва MMS е често срещано да 
се видят пъпки, обриви или копривна треска 
върху кожата. Когато един родител ми пише, 
за да ми съобщи, че детето му се е събудило 
с някакъв сърбеж, аз съм убеден, че се 
движим в правилната посока. Това е 
нормален признак, че вирусите напускат 
организма. 



Реакция на Herxheimer  
• Когато унищожаваме патогените в организма, те 

освобождават токсини в кръвообращението. Това може 
да доведе до кратко влошаване на състоянието на 
пациентите, дължащо се на факта, че изхвърлянето на 
патогените произвежда определено количество отрови 
в организма. 

• Фактът, че има реакция на Herxheimer потвърждава, че 
пациентът страда от претоварване с токсини. 

• Германският дерматолог Dr. Karl Herxheimer е първият 
описал тези симптоми, ето защо неговото име е дадено 
на тази група симптоми. 



1. Хълцане 
2. Изсушаване на  

синусите - парене 
3. Умора 
4. Промени в съня 
5. Изчервяване 
6. Сърцебиене 
7. Оригване 
8. Метеоризъм 
9.   Гадене 
10. Повръщане 

 
 

Детоксикация/Herxheimer 
11. Диария 
12. Газове 
13. Подуване 
14. Втрисане – 
токсините напускат 
организма 
15. Главоболие - 
обезводняване 
16. Пришки (херпеси)– 
отварят се и изтичат 

 

 



Контролиране на реакцията 
на Herxheimer 

Ако са налице някои от тези симптоми, 
преустановете даването на следващите дози 
MMS за останалата част от деня. Следващият 
ден се върнете към броя дози, които сте 
давали, когато човекът е бил стабилен. 
Ако при прилагането на MMS се появи 
реакция на Herxheimer, можете да използвате 
витамин С или портокалов сок. Всеки от тях 
ще прекрати ефектите от MMS.  







Информация от Andreas 
Kalcker  

 
www.medicasalud.com 

www.AndreasKalcker.com 
 

Youtube – Salud Prohibido 
(Forbidden Health – dubbed) 

 
Образовайте се и вземайте свои собствени 

решения! Ще бъде най-доброто, което сте правили 
за себе си и за обичаните от вас хора.            





Към… JIM HUMBLE 
С цялата си обич, уважение и признателност. Ти 
плуваше срещу течението толкова дълго, а аз 
съм тъй щастлива, че ти ме чакаше. Аз ще 
продължа да възстановявам тези поколения 
деца, жертви на безсмислена епидемия. 
Каквото правеше ти,  това ще правя и аз. Не 
можем да променим миналото, но бъдещето е 
наше. Ти даде светлина там, където  я нямаше. 

Благодаря, 

Kerri 

 



ОКЕАНСКА ВОДА 



QUINTON: ОКЕАНСКА ВОДА 
• 90 МИНЕРАЛНИ ВЕЩЕСТВА 100% биологично достъпни 
• Балансира минералните вещества 
• Укрепва имунната ситема 
• Освобождава от отрови клетките вътрешно и външно 
• Намалява страха и стреса 
• Подобрява проводимостта 
• Ревитализира и реминерализира клетките 
• Стабилизира хомеостазиса 
• Ревитализира клетките 
• Почти идентичен с кръвта 
• С прилагането на морска вода можем да отстраним добавките, 

като витамини, минерални мещества и мултивитамини. 
Организмът усвоява морската вода много по-добре, отколкото 
синтетичните добавки. 



Стъпка #3  
Протокол за паразити 

Деатомит (микроскопичнен), Rompepiedras (Lepidium latifolium), Neem (Azadirachta indica) 



Andreas Kalcker 

Протоколът за паразити е откъс от книгата 
“Parasites: The Silent Enemy” (“Паразитите: 
тихият враг”) от Andreas Kalcker и Miriam 
Carrasco. 
 
Ще бъде в продажба по-късно тази година на 
адрес: 
 www.voedia.com 



1 Pamoato Pyrantel (Combantrin) ENEMA 7 Mebendazol   CASTOR OIL 13 DE   
  DE   CASTOR OIL   DE     Neem   
        Mebendazol     DE   
  DE   ENEMA   DE         

2 Mebendazol   ENEMA 8 Mebendazol   ENEMA 14 DE   
  DE     DE     Neem   ENEMA 
  Mebendazol     Mebendazol     DE   
  DE   ENEMA   DE   ENEMA       

3 Mebendazol   CASTOR OIL 9 Mebendazol 500mg CASTOR OIL 15 DE   CASTOR OIL 
  DE   ENEMA   DE     Neem   
  Mebendazol     Neem      DE   
  DE   ENEMA DE         

4 Mebendazol   ENEMA 10 DE     16 DE   
  DE     Neem     Neem   
  Mebendazol     DE     DE   
  DE   ENEMA             

5 Pamoato Pyrantel (Combantrin) ENEMA 11 DE   ENEMA 17 DE   
  DE   CASTOR OIL   Neem     Neem   ENEMA 
        DE     DE   
  DE   ENEMA             

6 Mebendazol   12 DE   CASTOR OIL 18 DE   CASTOR OIL 
  DE       Neem     Neem   
  Mebendazol     DE     DE   
  DE   
      Продлъжавайте с диатомита 365 дни в годината 

    Клизма с MMS се прави в деня нула 
DE = Диатомит   Денят нула е 3 дни преди пълнолуние 
ENEMA =задължителна клизма 
ENEMA =Клизма по желание 
Ден 9 = 500mg Mebendazol 
cможе да се раздерли на 3 
дози при малки деца 



Препоръки към протокола за паразити 
(предписаните медикаменти могат да се използват само под лекарско 

наблюдение) 
• Изпълнявайте протокола всеки месец в продължение на една година. 
• Всеки член от семейството трябва да изпълни протокола, включително домашните 

любимци.  
• Combantrin: (Pyrantel): 10 mg на килограм 
• Mebendazol: 100 mg за малки деца, 200 mg за по-големи деца и възрастни. Една 

таблетка сутрин и една вечер.  
• Диатомит: Една чаена лъжичка два пъти дневно заедно или не с храната, размит във 

вода. 365 дни в годината. 
• Рициново масло: една чаена лъжичка за деца от 25 до 50 фунта (12 до 25 kg) и 2 чаени 

лъжички за деца над 50 фунта (25 kg ) и за възрастни.  Давайте рициновото масло 2-3 
часа след  Сombantrin или Mebendazol.  

• Neem: “Azadirachta Indica”  3 чаени лъжички билка в 1 литър вода. Варете 5 минути. 
Приемайте в зависимост от теглото:  

• 12 kg = 100ml разделени на 4 дози 
20 kg = 200ml разделени на 4 дози  
40 kg = 600ml разделени на 4 дози  
Възрастните изпиват по един литър, разделен на 4 дози. 

– Ако се използват капсули, следвайте указанията за дозиране върху опаковката. 
• MMS клизмите се прилагат за предпочитане сутринта след закуска през първите 5 дни 

от протокола, клизмите от 6 до 18 ден е по-добре да се правят вечер. 

 



Изследване за паразити 
• В момента изследванията са ненадеждни. 
• Обаче микроскопът може да покаже 

присъствие на паразити. 
• Анализът на изпражненията, извършен в 

лабораториите, показва неверни 
отрицателни реакции, дори когато 
паразитите видимо присъстват. 

• С използването на клизми с MMS се 
отстраняват следните паразити. 
 



Фотографии на паразити/глисти 















След 3 пълнолуния 

• Ако детето все още има аутизъм, тогава ще 
трябва да планираме какво да правим по-
нататък и да продължаваме да 
надграждаме нови интервенции. Ще 
продължим с MMS и протокола за паразити 
още 12 месеца, дори ако детето вече няма 
диагноза. 



Стъпка #4 
Други добавки 

• Theralac - Probiotic 
• L-Carnitine 
• Omegas 3 & 6 
• GABA 
• Enzymes 
• P5P 
• 5HTP 
• L-Theanine 



Всеки протокол е индивидуален за всяко 
дете, няма два еднакви протокола. Някои 
деца се възстановяват  само с MMS и без 
добавки, докато има други, които се нуждаят 
от продължително “пощипване”, за да се 
поддържа подобряването. 

 Индивидуализирани протоколи 



Добавки 
• По-малкото е повече.  
• Никога не трябва да даваме на организма повече 

информация, отколкото може да възприеме; ако 
направим това, той регистрира излишен шум и 
спираме да се придвижваме напред. Да не говорим, 
че така семействата разхищават пари и време по 
пътя към възстановяването. 

• Трябва да питаме защо моето дете има нужда от тази 
добавка, каква е нейната функция, кое парче от 
пъзела на аутизма е тя? 

• Няма нужда да подкрепяме недостига, трябва да 
третираме излишъка. 



Добавките са и за патогените 
• Трябва да имаме предвид, че когато даваме 

добавки на нашите деца, ние също така 
подхранваме патогените и паразитите. Важно е да 
имаме контрол върху патогените/паразитите чрез 
добър протокол за паразити, преди да започнем 
да даваме добавки. 

• Витамин B12, цинкът, витамин А и желязото 
подхранват паразитите. 

• Причината, поради която много деца имат ниски 
нива на цинк, витамин B12 и желязо, е тази, че 
паразитите ги изяждат от организма. 



Нашият фокус 

• Протоколите, които са фокусирани върху 
недостига, не ни дават желания резултат, 
ще трябва да се съсредоточим върху 
излишъците. По-специално: върху 
излишъка на патогени/паразити.  



Ензими 
Ако вашето дете може да поглъща капсули, 
дайте на детето 15 минути време преди 
хранене, това е необходимо, за да се даде 
възможност на капсулата да бъде усвоенна, 
така че ензимите да могат да влязат в 
контакт с храната. Ако вашето дете не може 
да поглъща капсули, отворете капсулата и 
поставете ензимите направо върху първата 
хапка от храната. 



НЕ започвайте всички нови 
добавки/интервенции в един и същ 

ден. 
Ако започнем повече от една нова интервенция в 
един и същ ден и детето има положителна или 
отрицателна реакция, ние няма да знаем коя 
добавка е отговорна за промяната. Единственият 
начин, следователно, е да изключим и двете 
добавки, да изчакаме няколко дни и след това 
отново да ги добавим една по една , което е загуба 
на време и пари.  Изчакавйте по 3 дни между 
добавянето на нови добавки/интервенции. 



 Магнезий и калций 
• Магнезият и калцият  могат да подхранват 

бактерии и други патогени. 
• Съдбоносно е да се използва биологично 

достъпната форма на тези минерални 
вещества, т.е. Quinton: океанска вода. Тя 
съдържа 90 минерални вещества и организмът 
може да ги използва всичките изцяло. 

• Можем да използваме калций и магнезий, 
когато вече сме установили контрол върху 
патогените. 



Theralac 

www.theralac.com 

• THERALAC® капсулите 
гарантирано съдържат 
минимум 30 милиарда CFU 
(колонии микроорганизми) 

• THERALAC® пробиотиците 
оцеляват при 
преминаването  си през  
острата киселинност на 
стомаха и достигат живи до 
червата. 

• THERALAC® съдържа 
хранителни пребиотици за 
започване на растеж и 
размножаване. 



Растителни 3,6,9 незаменими 
мазнини 

Професорът от M.I.T. Brian Peskin 
документира, че омега-мазнините от 
животински поризход (например рибеното 
масло) не са здравословни, както бяхме 
убеждавани да вярваме. Неговата препоръка 
е равни части Omega 3 и 6 от растителни 
източници. Аз използвам ленено масло, а 
вечер масло от иглика.  
                 www.yes-supplements.com 

Youtube – Brian Peskin 

http://www.yes-supplements.com�


Реч 
• L-Carnosine 
• GABA 
• TMG 
• DMG 
• B6/P5P с магнезий 
• L-Carnitine 

 



 
DMG или TMG . 

DMG  и TMG се приемат на празен 
сотмах сутрин, задено с всички други 
добавки. Когато избираме между DMG и 
TMG, най-лесният известен начин е да 
опитаме, ако след един месец няма 
повече бебешко гукане или реч в 
сравнение с преди, преминете на 
другото. Ако  забележите хиперактивност, 
преминете на другото. Нашата цел, 
когато даваме DMG или TMG, е повече 
реч или бебешко гукане. 



40% ОТ ДЕЦАТА С АУТИЗЪМ ИМАТ ПРИПАДЪЦИ 

MCT 
HBOT 1.75 ATA 
SCD диета  
L-carnitine 
P5P(B6) и магнезий 
Carnosine  
GABA  
DMG 
Taurine 
MMS 



Антоагресия и припадъци 
Да НЕ се консумират 
 
 Оцветители 
 Яйца 
 Домати 
 Свинско месо 
 Шоколад 

 

Добавете 
 

 MCT масло 
 Магнезий и витамин 

B6(P5P) 
 L-Taurine 
 Carnosine 
 Gaba 
 Pycnogenol 
 DMG 

 



ПРИПАДЪЦИ 
Какво предизвиква припадъците 

      Много лекари нямат представа, някои казват, че 
това е вирус в мозъка, тежки метали, инфекция 
или патогени/паразити. Доколкото никой не 
казва определено, това, което забелязваме, е, че 
с използването на MMS децата, които имат 
разстройство с припадъци, имат намаляване на 
броя или пълно прекратяване на припадъците.  
Наблюдава се и по-нататъшно подобрение с 
добавянето на протокола за паразити към 
използването на MMS. 



Стъпка #5  
Хелиране 

• Bio-Chelat 
• Бани с глина от бентонит 



Лекуване на червата, преди да се 
започне хелирането 

Звучи чедусно и би било доре, ако това беше 
толкова просто. Обаче аутизмът започва в червата 
и завършва там.  Очевидно ние трябва напълно да 
ликвидираме запека чрез клизми с MMS или 
витамин C, и да унищожим патогените, които 
живеят там и унищожават чревната флора.  Когато  
определим подходящия основен протокол, което 
означавва, че унищожаваме вирусите, бактериите 
и кандидата, в този момент започваме да 
отстраняваме тежките метали. Децата, които са се 
възстановили и са страдали от запек или диария, 
напълно се възтановяват  от тези симптоми, преди 
да се освободят от диагнозата си. 



НЕ хелирайте при запек 

По време на хелирането ние отстраняваме 
тежките метали чрез урината и 
изпражненията, следователно, ако вашето 
дете има запек, първо трябва да раздвижим 
червата чрез клизми с MMS или през устата. 
Всичко това ликвидира запека посредством 
подходящи дози. 
 

 



IV хелирането НЕ е единтвеният начин за 
лечение на аутизма.   

История на един случай: 
Момиче на 8 години, 122 IV хелрания, без да се 
споменава за някакво подобрение и промяна. 
 
С използването на Biochelat, кални бани и MMS 
постигнахме бавно и непрекъснато хелиране. Най-
важното е да помним, че трябва да унищожим 
виновните патогени, когато хелираме, защото 
вирусите, бактериите и кандидата  виреят в 
биофилма заедно с тежките метали. 



Стъпка #6 
Биофилм 

www.kirkmanlabs.com 



Биофилм 
   В червата на хората с аутизъм има тънка мрежа, съставена от вируси, 

бактерии, кандида, паразити и тежки метали, известна като 
биофилм. Dr. Anju Usman възстановява много деца посредством 
унищожаване на патогените, разположени в биофилма. Известно е, 
че MMS разрушава връзките, които съединяват тези патогени с 
тежките метали, като окислява самите патогени и неутрализира 
тежките метали. 

Вируси  
Гъбички 

Тежки метали 
Бактерии 

Паразити 



Протокол за биофилм 
• Защита от  биофилм 
• MMS 
• Протокол за паразити 



Паразити #1 (най-големите) 
Гъбички #2 

Бактерии #3 
Вируси #4 (най-малките) 

 
 

Ако започнем най-напред да унищожаваме най-
големите патогени (паразити/глисти), можем да 
освободим организма от по-малките патогени 

(бактерии, гъбички, вируси).  
 



Стъпка # 7  
Кислородна барокамера 



Кислородна барокамера 
• Кислородната барокамера спомага за намаляването на инфекциите, 

повишава  кръвоснабдяването на мозъка и  облекчава стреса. 
• Намалавя мозъчните и чревните възпаления. 
• Стимулира развитието на стволовите клетки. 
• Подобрява речта, познавателните способности и социалните умения. 

60%  
подобрение 



Камерата може да направи 
чудеса, АКО… 

• Детето има готовност 
• Когато се прилага в правилна 

последователност 
• Когато се прилага правилно с правилна 

наситеност. 
• Много деца се освобождават от диагнозата 

си аутизъм, след като завършат терапията с 
кислородна барокамера (HBOT). 



Протокол за кислородна 
барокамера 

 
• Възможност  #1: 20 сеанса по 90 минути с 

налягане 1.75 атмосфери. След това, на всеки 
3 месеца 10 сеанса по 90 минути с налягане 
1.75 атмосфери. 
 

• Възможност  #2: 40 сеанса по 60 минути с 
налягане 1.75 атмосфери.  След това,  на всеки 
3 месеца 20 сеанса по 60 минути с налягане 
1.75 атмосфери.  





Въздействайте върху  детето, 
не върху изследванията 

 
 
 
 

 

 
• Използване на атибиотици в 

миналото = кандида 
• Диария, газове, запек = 

кандида 
• Ниска енергия = кандида 
• Липса на фокус = кандида 

 

• Ходене на пърсти = 
храносмилателно нарушение 

• Мазане или ядене на 
изпражнения = паразити 

• Скърцане със зъби = паразити 
• Хиперактивност = патогени 

и/или олово 
• Тих глас = липса на L-Carnitine 
• Натрапчивости = 

вируси/токсини 
• Хронични инфекции = 

кандида/паразити 



ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist – справка за 

оценката от терапията на аутизма  

Извършвайте това поне на всеки три месеца! 
Безплатно е! 

Чрез прилагането на ATEC ние можем да кажем 
какво от това, което използваме, за да 

помогнем на нашите деца, действително 
действа. Понякога не можем да видим 
напредък при нашите деца, защото ги 

виждаме всеки ден или е възможно те да  
тъпчат на едно място и е време да се сменят 

протоколите. 
 www.autism.com 

http://www.autism.com/�


Те са преди всичко деца и имат аутизъм. 
Аз вярвам, че диагнозата на всички деца ще 

изчезне и те напълно ще се възстановят, а след 
като хиляди са се възстановили, няма причина 

да се счита всички да не се възстановят. 

Те не са “аутистични” 



 

ABA (Аpplied Вehavior Аnalysis -
приложен поведенчески анализ) е 

единствената терапия за дете с аутизъм  

НЕ Е ВЯРНО!!! 
 
Dr. Ivar Lovaas през 1987 ръководи официално изследване 
на 19 деца с аутизъм.  Той сам подбира деца за 
изследването и назначава10 часа АВА седмично за едната 
група, 20 часа седмично за втората група, 30 часа 
седмично за третата група и 40 часа седмично за 
последната група. Той установява, че групата, получаваща 
40 часа седмично, се възстановява от аутизма. DAN!  
харесват статистиката и поради това подкрепят ABA, но 
хиляди деца се възстановяват от аутизъм без нито един 
час АВА. Общувайте с детето си, това е неоценимо. 



ABA (приложен поведенчески анализ) 
Floortime (игрова терапия) 

Occupational Therapy (трудова терапия) 
DIR (Developmental, Individual-Difference, 

Relationship-Based model) 
TEACCH 

SON-RISE 
Prompt (подсказване) 

Sensory (сетивен подход) 

Различни възможности за 
терапия 



За дом без токсини 
 
 



 

 

 

 

Почистващи препарати без токсини 
За почиствне на пода: В кофа вода добавете една чаша бял оцет и сода за хляб 
(ако желаете, можете да впръскате и течен сапун) 
Освежител на въздуха: За да отстраните миризмите от килимите, наръсете ги със 
сода за хляб и след това почистете с прахосмукачка. Оставете карамфил или 
канела да поври във вода за освежаване на въздуха. Отстранете миризмата от 
тоалетната с боракс  
Кофи за смет: Поръсете дъното на кофата със сода за хляб, след това 
напръскайте за дезинфекция с разтвор на боракс във вода 
Сапун за съдове: Аз използвам течен сапун за миене на съдове и бял оцет за 
отстраняване на мазнини. Ако купувате сапун за съдове, убедете се, че той е 
биоразградим 
Дезинфектанти: Боракс във вода е отличен дезинфектант, или напръскайте с MMS 
Прах за пране: Накиснете прането за един час в бораксов сапун, преди да го 
поставите в пералнята 
Почистване на фурни: Разтворете две супени лъжици сапун (не прах за миялни) и 
две супени лъжици боракс в топла вода в количество, достатъчно да напълни 
бутилка за спрей (пулверизатор) 
Прозорци и огледала: газирана вода в бутилка за спрей (пулверизатор) 
Тоалетни чинии и вани: Сода за хляб с ябълков оцет 
Помещения на тоалетни и бани: 96% спирт с гореща вода унищожава паразитите 



НЕ Е ВЯРНО!!!  
Има изследвания, извършени в Куба, които 
показват, че прекаленото гледане на телевизия 
преди 3 годишна възраст може да предизвика 
аутизъм.  Когато децата, които показват признаци 
на аутизъм, престанат да гледат телевизия, 
симптомите изчезват. Тези изследвания откриват 
също така, че телевизията предизвиква 
неврологични  процеси в мозъка. 

 Предавания като “Brainy Baby”, “Baby Einstein” и 
др.под. не са подходящи за развитието на мозъка. 



Температурна терапия  
Dr Bock: Пътят на имунитета 
• Повишената температура отдавна е призната за важно средство в процеса на 

лечение. Процесът на загряване на тялото се нарича “хипертермия”.  Хипертермията 
или обикновената повишена температура може да бъде много ефективна  против 
раковите клетки, различни патогени или нашествия от микророрганизми, които не 
“понасят топлина”. Хипертермията може да не унищожи патогените в организма, но 
може да намали броя на нашествениците до управляемо за имунната система ниво. 
Хипертермията може също така да е отговорна за стимулирането на имунната 
система да произвежда цитокини, производството на антитела и да освобождава 
токсините от мастните клетки. 

• На практика, ако вашето дете повиши температура, това не е отпадане на организма, 
което изисква поправяне, а механизъм, който доближава организма до оздравяване. 
Вместо да понижавате температурата чрез Tempra или някакво друго лекарство, 
наложете влажни кърпи върху челото и тила и оставете организмът сам да свърши 
своята работа. Бъдете винаги бдителни температурата да не се повишава твърде 
много или твърде бързо и да предизвика гърчове, трябва да използваме нашия здрав 
разум и нашата интуиция. 



Моите любими сайтове 
www.MMSAutism.org 
www.autismo2.com 
www.curandoelautismo.com 
www.venciendoelautismo.com 
www.frentealautismo.com 
www.909shot.com 
www.hboinfo.com 
www.pecanbread.com 
www.pecanbread.com/pandenuez/10preguntas.html 
www.autism-recoveredchildren.com 
www.vaccinetruth.org 
www.autismtreatmentratings.com 
www.autismdiet.com 
www.autism.com 
www.nvic.org 
www.medicasalud.com 
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Ако вашият път 
е аутизъм, вие 
никога няма да 
вървите сами 

148 148 



Това не е спринт… 
 

Това е МАРАТОН 



 
kerririvera@yahoo.com 

 
Puerto Vallarta, Mexico 

52(322)223-2006 

Kerri Rivera 
Director 

Clínica Autism02  

www.MMSAutism.org 
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Ако искате да ми пишете… 
Изпратете ми е-мейл на адрес: 
kerririvera@yahoo.com 

В полето “Subject” напишете, моля, страната, 
където живеете и възрастта и теглото на 
вашето дете 
Например: US, 8 yrs, 65 lbs 

В основния текст на писмото опишете цялата 
информация и въпросите, свързани с 
протокола 

mailto:kerririvera@yahoo.com�


  



Потърсете я на адрес: 

www.MMSAutism.org  
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