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Metoda Leczenia Raka MSM / Witaminą C 

Artykuł napisany przez Webstera Kehr, Independent Cancer Research Foundation, Inc. | 

Ostatnie uaktualnienie 10 Październik 2015 |  
Poprzedni artykuł 

Następny artykuł  

Nota Bezpieczeństwa #1: 

Nie bierz Organicznej Siarki, jeśli przyjmujesz wysokie dawki aspiryny lub 

jakiegokolwiek lekarstwa rozcieńczającego krew!! 

Nota Bezpieczeństwa #2: 

Ta procedura jest synergiczna z chemioterapią i sprawia, że chemioterapia jest bardziej 

skuteczna i mniej szkodliwa!! Jednak, jeśli jesteś na jakimkolwiek lekarstwie na 

receptę, NIE używaj Organicznej Siarki do czasu rozmowy z farmaceutą i lekarzem na 

temat użycia wysokich dawek (2 lub 3 ŁYŻKI STOŁOWE kryształów dziennie) wraz z 

Twymi lekami na receptę. Za to farmaceuci są płatni. 

Nota Bezpieczeństwa #3: 

Nie spożywaj żadnego rodzaju wody kranowej wraz z tą procedurą, ponieważ woda 

kranowa zawiera chlor, który może zneutralizować MSM. Użyj kurka z gorącą wodą, 

jeśli masz zamiar pić wodę kranową, lub, jeśli masz zamiar pić zimną wodę, odstaw ją 

na co najmniej jedną godzinę przed użyciem. 

 

NOTA: 

Osoby, które biorą Dietę Buldwiga (tj. Cellect-Buldwiga, procedurę Billa Hendersona, 

itd.) nie powinny używać MSM i Witaminy C w zakresie 3 godzin od Diety Buldwiga, z 

obu stron. Branie MSM i Witaminy C jest doskonale bezpieczne, lecz nie w zakresie 3 

godzin, obustronnie. 

 

 

1) Organiczna Siarka (Czasem nazywana MSM) 

Organiczna siarka JEST MSM, lecz MSM niekoniecznie jest organiczną siarką. Nie kupuj 

MSM, jeśli nie jesteś pewien, że jest on czystą organiczną siarką (tj. nie zawiera wypełniaczy 

ani chemikalii). Ta strona internetowa wspiera sprzedawcę “Organicznej Siarki,” który 

sprzedaje czysty MSM. 

„Woda z Organicznej Siarki” robimy dodając 16 ŁYŻEK STOŁOWYCH prawdziwej 

organicznej siarki do galona oczyszczonej wody (która ma w sobie ZERO chloru) lub w do 

wody destylowanej. 

http://www.cancertutor.com/msm_liph/
http://www.cancertutor.com/freqgenerators/
http://www.cancertutor.com/recommends/MSM
http://www.cancertutor.com/recommends/MSM
http://www.cancertutor.com/recommends/MSM
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Jeśli używasz wodę destylowaną, może to faktycznie pomóc w detoksykacji, takiej, jak 

usuwanie metali ciężkich. 

Jeśli używasz wodę kranową, albo użyj wody kranowej z „gorącego” kranu (i pozwól jej 

ostygnąć) lub odstaw wodę na co najmniej godzinę przed włożeniem do niej jakiejkolwiek 

ilości organicznej siarki!!! 

NOTA: MSM jest prawie tak bezpieczne do picia jak woda (w oparciu o LD-50). 

Dorosłą osoba może brać podwójne, potrójne czy nawet poczwórne dawki „Wody 

MSM” podane w tym artykule i być wciąż doskonale bezpieczna!!  

Dawki “Wody MSM” (wziętej z galonowego pojemnika z wodą z dodatkiem MSM) są 

omówione poniżej. 

Osoby, które miały chemioterapię, lub są obecnie na chemioterapii, powinny brać „Wodę 

MSM” każdego dnia, by pomóc chemioterapii nacelowywać komórki raka. Zostanie to też 

omówione poniżej.  

Prawdziwa oganiczna siarka może poradzic sobie z bólem (bo przenosi tlen do wnętrza 

komórek) i ze stanami zapalnymi z tego samego powodu. Lecz ten tlen może też zabijać 

mikroby wewnątrz komórek raka, co z kolei może zmienić komórki raka w normalne 

komórki. Zobacz artykuł „Co Powoduje Raka,” który ma link na lewostronnym menu, które 

jest kolumną linków po lewej stronie większości stron. 

Organiczna Siarka może też, co 12 godzin, wynieść „odpady” z komórki. Może też pomagać 

w pozbywaniu się metali ciężkich, co jest ważne dla wielu pacjentów raka i dla większości 

pacjentów z chorobami mózgu. Znaczy to też, że pacjenci raka z mgłą mentalną mogą 

skorzystać z tego leczenia, zależnie od tego, co powoduje mgłę mentalną. 

Podczas, gdy sama organiczna siarka jest wspaniałym sposobem leczenia, dodanie Witaminy 

C jest jak dodanie polewy czekoladowej na lody waniliowe. 

Sprzedawca MSM 

Różnica pomiedzy prawdziwą “organiczną siarką” i gorszego rodzaju MSM jest tak 

ważna, że może znaczyc różnicę pomiedzy życiem i śmiercią, gdy używamy tej 

procedury!!! 

Powietrze jest w 21% tlenem. Woda ma 89% tlenu. Tlen z powietrza dostaje się do płuc, do 

serca i mięśni. Jednak to tlen z wody powinien się dostać do wnętrza komórek zarówno po to, 

by uczynic je zdrowymi, by dać im energię i by zabić mikroby w komórkach. 

Prawdziwa organiczna siarka jest tym, co wychwytuje tlen z wody i transportuje tlen do 

wnętrza komórek. To tworzy przypływ tlenu w komórki raka. 

Brak słów, by opisać znaczenie prawdziwej organicznej siarki w leczeniu raka, chorobach 

mózgu i wielu innych stanach zdrowia!! Każda część ludzkiego ciała (łącznie z mózgiem) 

jest zbudowana z komórek. Wprowadzenie siarki i tlenu do wnętrza tych komórek jest istone 

dla wszystkich aspektów zdrowia!! 

http://www.cancertutor.com/recommends/MSM
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Organiczna siarka jest sprzedawana w jednofuntowych (1 funt = 0.45 kg – p.tł.) torebkach. 

Bardziej opłacalne jest kupienie dwu funtów na raz (tj. dwóch torebek). Tu jest aprobowany 

sprzedawca prawdziwej „organicznej siarki:” 

H2O Air Water America 

2) ZERO Spożycia Chlorowanej Wody 

W ŻADNYM momencie i pod ŻADNYM pozorem, nie powinieneś pić żadnej wody ani 

innego płynu zawierającego chlor!!! 

Chlor zawarty w wodzie niweczy skuteczność prawdziwej organicznej siarki. Tym, co 

powoduje chlor, jest niedopuszczenie, by tlen dostał się do wnętrza komórek. Konieczne jest 

zagwarantowanie, że nie spożywasz żadnej ilości chloru. 

TEN ROZDZIAŁ DOTYCZY CAŁEGO DNIA, NIE TYLKO, GDY ROBISZ WODĘ Z 

PRAWDZIWĄ ORGANICZNĄ SIARKĄ!!! 

Jest parę sposobów dla upewnienia się, że nie spożywasz chlorowanej wody. 

Po pierwsze, pij wodę wyłącznie z „gorącej” strony kranu, nawet, jeśli woda jest zimna. 

Chlor, który był zawarty w wodzie, która pochodzi ze zbiornika gorącej wody, jest 

rozłożony, nawet, jeśli jest ona zimna. 

Ważne jest też, by, do momentu, gdy woda popłynęła przez parę sekund, nie brać wody ze 

strony „gorącej wody” kranu, dla upewnienia się, że niema już żadnej zimnej wody w rurach. 

Drugim sposobem pozbycia sie chloru jest wyciśnięcie soku z jednej lub dwu cytryn w wodę 

kranową i odstanie jej, na co najmniej 20 minut!! To też zapewni, że chlor jest rozłożony. 

 

3) Pij Wystarczającą Ilość Nie-Chlorowanej Wody 

Na każdy funt (funt amerykański) weź połowę tej ilości, w uncjach, niechlorowanej wody. 

Na przykład, jeśli pacjent waży 200 funtów, powinien on wypić co najmniej 100 uncji 

niechlorowanej wody, by pomóc tej procedurze. 

Przyp. tłum. – Dla podanego przykładu, na 200 funtów, czyli 90 kg weagi ciała, należy wypić 

100 uncji, tj. 2835 ml (2.8 litra), czyli praktycznie 3 litry niechlorowanej wody. 

Picie tej wody powinno być rozciągnięte na cały dzień. 

 

4) Wyjdź na Słońce na 30 Minut Dziennie 

http://www.cancertutor.com/recommends/MSM
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Światło ultrafioletowe ze słońca jest ważne w tej procedurze. Jako minimum, twarz i 

odsłonięte ramiona powinny być wystawione na słońce przez pół godziny każdego dnia. Czas 

ten zaliczamy też za pochmurne dni, za wyjątkiem, gdy są bardzo gęste chmury. 

Osoby, które nie mogą wyjść na słońce z powodu stanu zdrowia lub pogody, mogą użyć 

ultrafioletowej Lampy A dla wnętrza. NIE używaj ultrafioletowej Lampy B lub 

ultrafioletowej Lampy C. 

Przyp. tłum. Osobom, które nie znają pojęcia „czarnego światła” polecam obejrzenie: 

https://www.youtube.com/watch?v=2cNY2iYFCMI. Jest tam też wyjaśnienie ultrafioletu typu A, 

B i C. 

NIE polecam “skręcanych” “ żarówek “czarnego światła,” bo nie jestem przekonany, że są 

one prawdziwymi lampami ultrafioletowymi. Użyłbym raczej „lamp barowych” (bar lamps) 

(tj. bezpośrednich świateł) reklamowanych jako „czarne światła,” które są używane na 

zabawach nastolatków. 

Sa one dostępne wszędzie tam, gdzie produkty na zabawy nastolatków są sprzedawane. Są 

one też sprzedawane na internecie. 

Na przykład, ktoś może się położyć na podłodze lub na łóżku i mieć to światło w pobliżu 

obnażonej nogi, z boku lub ponad nią. Całe czarne światło powinno być z boku lub ponad 

ciałem. 

Nie używałbym go też tam, gdzie sa obawy dotyczące głowy, że uwolniony zostanie 

amalgamat w plombach w zębach. Użyj nogi, ramienia lub ciała, o ile jest to poniżej szyi. 

Jeśli ktoś używa lampy ultrafioletowej typu A, martwię się też odwodnieniem (na ICRF 

dokonywaliśmy badań nad światłem ultrafioletowym, więc rozumiemy sprawy 

bezpieczeństwa). Połóż wilgotny materiał na skórze na parę minut PO użyciu lampy 

ultrafioletowej. 

 

5) Weź codziennie ½ łyżeczki DO HERBATY “prawdziwej soli”  

„Prawedziwa sól” jest szczególna marką handlową soli załadowanej ogromną ilością 

naturalnych minerałów, które są ważne dla transportu tlenu i z wielu innych powodów. 

By zakupić ten produkt, zobacz tę stronę internetową (dawka wynosi ½ łyżeczki DO 

HERBATY dziennie): 

Strona Internetowa Prawdziwej Soli 

 

6) Jedna lub dwie krople 5%-towej Jodyny Lugola 

Food and Drug Administration ograniczyła dostęp społeczeństwa do pewnych stężeń i 

pojemności jodyny. 

https://www.youtube.com/watch?v=2cNY2iYFCMI
http://www.cancertutor.com/recommends/RealSalt
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Dawką jest jedna lub dwie krople dziennie. Ja wkroplił bym to do małej szklanki 

oczyszczonej wody. 

Sprzedawca Jodyny Lugola 

 

 

Metoda Leczenia Raka MSM/Witaminą C 

Do końca tego artykułu, do wspomnianej powyżej “organicznej siarki,” będziemy się odnosić 

jako do „MSM.” 

Przy wysokich dawkach (dwie łyżki stołowe kryształów), sam MSM jest bardzo wspaniałą 

metodą leczenia raka, dla pacjentów w zaawansowanym stanie, z powodu jego możliwości 

pozbywania się kwasu mlekowego z krwiobiegu, zabijania mikrobów, itd. 

MSM mozna przyjmować do niemal nieograniczonych dawek (zobacz jego LD-50 używając 

Google). 

Jednak, w tej procedurze wysokie dawki Witaminy C (jej wersji Liposferycznej (Lypo-

Spheric)) są dodane do MSM dla sprawienia, by ta procedura mogła też zmieniać komórki 

raka w normalne komórki. Zobacz ten artykuł: 

Artykuł na Temat Liposomalnej Witaminy C w Kapsułkach  

Lipo-sferyczna lub Lipo Sferyczna lub liposferyczna Witamina C oraz Liposomalna 

Witamina C (są one w dużym stopniu tym samym) może zostać zakupiona na internecie lub 

możesz je zrobić w domu. Po prostu użyj Google do znalezienia „Lipo Sferycznej” Witaminy 

C (co może być marką handlową). 

Zobacz też: 

Wspaniały Artykuł na Temat Liposomalnej Witaminie C 

Artykuł o tym jak Zrobić Liposomalną lub Lyposomalną Witaminę C 

Przyp. tłum.: Na internecie można znaleźć też sporo materiałów na temat Liposomalnej 

Witaminy C, łącznie z metodami jej robienia , po polsku, na przykład: 

http://www.akademiawitalnosci.pl/liposomalna-witamina-c-jak-zrobic-w-domu-i-do-czego-

sluzy/  

Dr. Mercola (www.mercola.com) ma doskonałą wersję Liposomalnej Witaminy C, lecz 

możesz potrzebować użyć Google, lub skontaktować się z nim przez jego stronę internetową. 

Jest tu inny artykuł na temat jak zrobić Liposomalną Witaminę C używając myjki 

ultradźwiękowej: 

Robienie Liposomalnej Witaminy C Przy Pomocy Myjki Ultradźwiękowej 

Ta metoda leczenia przy pomocy “MSM/Witaminą C” ma za cel: 

http://www.cancertutor.com/recommends/LugolIodine
http://www.michaelmooney.net/DidLiposomalVitaminCCureCancer.html
http://www.qualityliposomalc.com/
http://www.akademiawitalnosci.pl/liposomalna-witamina-c-jak-zrobic-w-domu-i-do-czego-sluzy/
http://www.akademiawitalnosci.pl/liposomalna-witamina-c-jak-zrobic-w-domu-i-do-czego-sluzy/
http://www.quantumbalancing.com/liposomalC.htm
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1) Zablokowanie cyklu kwasu mlekowego (tj. cyklu wyniszczenia), przez usunięcie kwasu 

mlekowego z krwiobiegu (kwas mlekowy, cykl wyniszczenia, zabija około 40% wszystkich 

pacjentów raka). 

2) Przedostanie kluczowych składników odżywczych (np. Witaminy C) przez blokadę kwasu 

mlekowego, dla dania pomocy komórkom. 

3) Pomóc w oczyszczeniu krwiobiegu z mikrobów (co pomaga wprowadzać zabijające 

mikroby substancje do komórek raka przez „oczyszczenie ścieżki” w krwiobiegu) i pomaga 

budować system immunologiczny. 

4) Pomaga przedostać substancje zabijające mikroby (w tym wypadku Witaminę C i tlen) do 

wnętrza komórek raka, gdzie mogą one zmienić komórki raka w normalne komórki, 

5) Sprawienie, że urządzenia elektromedyczne (które mają „falę nośną”) są bardziej 

skuteczne (np. urządzenia Procedury Wysokiej Częstotliwości RF). 

Nota: By zrozumieć jak #4 jest możliwy, przeczytaj artykuł „Co Powoduje Raka,” który 

ma linka na lewostronnym menu i pamiętaj, że pewna ilość MSM zmienia się w DMSO i 

otwiera wejścia komórek raka. 

Ta procedura może być dodatkową metodą dla innych bardzo skutecznych metod leczenia 

raka lub można dodać szczególne metody do procedury „MSM/Witaminy C” dla sprawienia, 

że będzie ona kompletną procedurą antyrakową. 

 

Na Temat Tej Metody 

MSM jest znany pod następującymi nazwami: 

MSM 

methylsulfonylmethane 

methyl-sulfonyl-methane 

DMSOO 

DMSO2 i inne nazwy. 

MSM jest naturalnym produktem znajdowanym w naturze. MSM jest niesłychanie 

bezpiecznym produktem. Faktycznie, jest on niemal tak bezpieczny jak oczyszczona woda!! 

LD-50, który jest standartowym pomiarem dawki produktu, która zabiłaby połowę ludzi, 

którzy ją przyjęli, dla MSM wynosi 2,000 gramów dziennie. Jest to astronomiczną dawką i 

wskazuje, że MSM jest w pełni bezpieczny!! 

Dawki MSM w tej procedurze wynoszą około 24 gramów dziennie (tj. dwie łyżki stołowe 

kryształów). Dzieci powinne brać proporcjonalnie niższą dawkę. 



7 
 

MSM jest stosowany dla bardzo, bardzo szerokiego zakresu problemów zdrowotnych. Jest on 

głównie używany, jako środek transportu tlenu, dla usunięcia kwasu mlekowego z 

krwiobiegu, jako środek przeciwbólowy oraz jako produkt dla zwiększenia krążenia. 

Jak jej kuzyn, DMSO (dimetylosulfotlenek) może przenikać przez skórę, lecz odmiennie od 

DMSO, nie przenosi on z sobą innych substancji poprzez skórę. Nie powoduje on też 

żadnego zapachu ciała, który jest powodowany przez DMSO. 

Jeśli chodzi o raka, jest on używany na następujące sposoby: 

1) Dla transportu tlenu, 

2) Dla zabijania mikrobów w krwiobiegu, z kilku powodów, 

3) Dla dania pomocy w usunięciu kwasu mlekowego z krwiobiegu, dla zapobieżenia 

wyniszczeniu. 

4) Dla wprowadzenia zabijających mikroby substancji (takich jak Witamina C), by pomóc w 

zmianie komórek raka w normalne komórki. 

5) Dla zmniejszenia obrzęków i stanów zapalnych (np. dla raka mózgu) oraz 

6) By pomóc w zmniejszeniu bólu (przez usunięcie kwasu mlekowego z krwi). 

Radzenie sobie z kwasem mlekowym (który często jest główna przyczyną bólu) i cyklem 

wyniszczenia oraz radzenie sobie z mikrobami w krwiobiegu powinno być GŁÓWNYM 

priorytetem po ustabilizowaniu pacjenta (i szczerze mówiąc, od pierwszego dnia po 

zdiagnozowaniu raka)!! 

Sprzedawca MSM 

“Cykl kwasu mlekowego” (tj. wyniszczenie) jest spowodowany przez następujące czynniki: 

1) Glukoza wnika w komórki raka i jest przekształcona w kwas mlekowy i zostaje uwolniona 

do krwiobiegu, 

2) Kwas mlekowy (przez krwiobieg) dostaje się do wątroby i wątroba przekształca go w 

glukozę, 

3) Glukoza powraca do komórek raka i cykl rozpoczyna się na nowo (przejdź do Kroku 1). 

Oba punkty końcowe tego cyklu spożywają ogromne ilości energii. 

Jest szereg sposobów radzenia sobie z śmiertelnym cyklem wyniszczenia: 

1) MSM usuwa kwas mlekowy w krwiobiegu, zatem kwas mlekowy nie może dostać się do 

wątroby, 

2) Siarczan Hydrazyny blokuje przekształcenie kwasu mlekowego w glukozę w wątrobie, 

http://www.cancertutor.com/recommends/MSM


8 
 

3) Cokolwiek, co zabija komórki raka, pomaga blokować cykl (mniej raka znaczy mniej 

kwasu mlekowego), 

4) Cokolwiek, co zmienia komórki raka w normalne komórki pomaga też (tak samo) 

blokować cykl. 

Jest to procedura dla elementów #1 oraz #4. 

Dodatkowo, cykl kwasu mlekowego sprawia, że pacjenci raka są osłabieni, powoduje 

ogromny ból i może dlatego zmniejszyć wolę życia!! 

Kwas mlekowy może byc równie niebezpieczny jak komórki raka!! 

Podczas, gdy siarczan hydrazyny wykonuje doskonałą pracę z zatrzymaniem produkcji 

kwasu mlekowego, niewiele osób prawdopodobnie go użyje, z powodu licznych ostrzeżeń 

bezpieczeństwa, co znaczy, że musi on być używany prawie sam. 

Witamina C dodana do MSM szczególnie po to, by zmienić komórki raka w normalne 

komórki (element #4, powyżej), lecz zabija ona też mikroby w krwiobiegu. 

Ta “Metoda Leczenia MSM/Witaminą C” jest w szczególności zaprojektowana dla radzenia 

sobie z wyniszczeniem, z mikrobami w krwiobiegu, zmianie komórek raka w normalne 

komórki, itd., i robi to bez użycia siarczanu hydrazyny. 

 

OSTRZEŻENIE  OSTRZEŻENIE 

Mały procent ludzi będzie miało wysypkę na skórze, jeśli wezmą MSM wewnętrznie. 

Wysypka na skórze jest nieszkodliwa, lecz swędzi i wskazuje, że osoba nie może używać tej 

procedury z powodu uczulenia na MSM. 

By przetestowac na okoliczność tej wysypki, weź TYLKO 1 łyżeczkę DO HERBATY 

„Wody MSM (znanej też jako „Woda z Organicznej Siarki”), co jest bardzo małą ilością 

MSM. Jeśli dostaniesz wysypke na skórze nie powinieneś brac tej procedury. 

Jesli nie masz wysypki na skórze w zakresie dwu godzin, weź 1 łyżkę STOŁOWĄ „Wody 

MSM.” Jeśli nie dostaniesz wysypki w następnych dwu godzinach, możesz wziąć tę 

procedurę. 

 

Jak Zrobić “Wodę MSM” 

By zrobić “Wodę MSM” weź galon (1 galon = 3.78 litra – p.tł.) wody, która ma w sobie 

ZEROWĄ zawartość chloru. Użyj albo oczyszczonej wody kranowej, pobranej z kranu na co 

najmniej godzinę przed jej użyciem. 

Włóż w jeden gallon wody 16 ŁYŻEK STOŁOWYCH „Organicznej Siarki” (MSM). 
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Może zająć godzinę, zanim organiczna siarka zupełnie się rozpuści. Dla przyspieszenia tego 

procesu wstrząsaj galonowy pojemnik, co parę minut. 

Gdy organiczna siarka zupełnie się rozpuści i nie widzisz już żadnych kryształów na dnie 

pojemnika, znaczy to, że „Woda MSM” została zrobiona. 

Można wkroplić w galonowy pojemnik 30 do 40 kropel „Cell Food” (Pokarmu dla Komórek) 

(śladowy suplement mineralny) jako sposób dla wprowadzenia do ciała nieco śladowych 

minerałów. Jest to zalecane, lecz nie jest wymagane. 

Nie wstawiaj jej do lodówki, pozostaw ją w temperaturze pokojowej. 

 

Dodawanie Lipo-Sferycznej Witamin yC do “Wody MSM” 

Podczas, gdy sama woda MSM może być w stanie zmienić komórki raka w normalne 

komórki, najlepiej jest być po bezpiecznej stronie i dodać inne rzeczy do procedury, która 

zdecydowanie może zmienić komórki raka w normalne komórki. 

Zatem, Liposferyczna Witamina C, wysokiej jakości, bardzo łagodny rodzaj Witaminy C, 

zostaje dodana. Witamina C zabija mikroby, a część MSM, która przekształca się w DMSO 

(a być może i część samego MSM) „otworzy” wejścia komórek raka pozwajając na 

wniknięcie zabójczych dla mikrobów substancji do wnętrza komórek raka. 

Nie możemy rozpocząć od wysokich dawek wody MSM, ponieważ żołądek danej osoby nie 

jest przyzwyczajony do jej picia. Zatem, instrukcja dla używania wody MSM jest bardziej 

skomplikowana niż możnaby się spodziewać. 

 

(NOTA #1: Powinno się zawsze brać Witaminę C na pół godziny PO MSM. Pozwala to 

na otwarcie wlotów komórek raka, by Witamina C mogła w nie wniknąć.) 

(NOTA #2: LIPH (zobacz MSM/LIPH) jest często brana wraz z MSM. Podobnie, 

„Sekretny Produkt” (zobacz “Tanią Procedurę”) jest często brany z Liposferyczną 

Witaminą C. Zatem, powyższa procedura będzie bardziej skuteczna, gdy zoatanie 

wykonana w ten sposób: 

 MSM/LIPH, następnie w pół godziny później: Witamina C wraz z Sekretnym 

Produktem (robione dwa razy dziennie). 

Jest tu informacja na temat “Sekretnego Produktu” 

Username = no 

Password = link 

“Sekretny Produkt” info 

 

Dawkowanie Wody MSM (I ich zwiększanie) – Dla osoby dorosłej 

http://www.natural-product.info/Product01/Product01.html
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Jak wyżej wspomniano, powinno się rozpocząć od 1 łyżeczki DO HERBATY wody MSM 

dla sprawdzenia alergii. 

Dwie godziny później możesz rozpocząć zwiększanie dawek. 

Dzień 1 Zwiększania Dawek: 

Weź 4 łyżki STOŁOWE “Wody MSM” („Woda MSM,” którą dopiero co zrobiłeś, pochodzi 

z galonowego pojemnika). 

W tym punkcie sprawdź czy niema nudności lub wysypki spowodowanych przez wodę 

MSM. Pół godziny później weź 1 gram Liposferycznej Witaminy C, 

Trzy godziny później weź 6 łyżek STOŁOWYCH wody MSM, po czym, w pół godziny 

później, 1 gram Liposferycznej Witaminy C. 

To wszystko na dzień 1. Są dwa cele dla dnia pierwszego. Pierwszym było przyzwyczajenie 

swego żołądka do przyjmowania MSM. Drugim, równie ważnym, jest unikanie zbyt dużego 

Herksheimersa. Herksheimers, mimo to, że jest niegroźny, może sprawić, że osoba poczuje 

się bardzo chora i może ją odstraszyć przed braniem dalej MSM. Jest on powodowany przez 

wymieranie ogromnych ilości mikrobów w krwiobiegu. Gdy mikroby wymierają, wydalaja 

toksyny. Jeśli jest zbyt dużo toksyn we krwi, może to sprawić, że osoba poczuje się chora 

i/lub spowodować „mgłę mentalną.” 

Zauważ też, że dana osoba powinna każdego dnia pić mnóstwo oczyszczonej wody lub 

„ozonowanej” wody lub „jonizowanej” wody. 

Dzień 2: 

1) Weź 8 łyżek STOŁOWYCH wody MSM (ZAWSZE Z GALONOWEGO 

POJEMNIKA), plus, ½ godziny później, 2 gramy Liposferycznej Witaminy C. 

2) Trzy godziny później weź 10 łyżek STOŁOWYCH wody MSM plus, ½ godziny później, 2 

gramy Liposferycznej Witaminy C. 

3) Trzy godziny później weź 11 łyżek STOŁOWYCH wody MSM, plus, ½ godziny później, 

2 gramy Liposferycznej Witaminy C. 

Dzień 3 i Następne (tj. stała dawka): 

1) Weź 12 łyżek STOŁOWYCH MSM/LIPH (co oznacza 12 łyżek STOŁOWYCH zarówno  

MSM i LIPH), 1/2 godziny później, 2 gramy Lipo-Sferycznej Witaminy C, plus Sekretny 

Produkt, 

2) Dwie lub trzy godziny później weź 12 łyżek STOŁOWYCH wody MSM, plus, ½ godziny 

później 2 gramy Lipo-Sfericznej Witaminy C, 

3) Dwie lub trzy godziny później weź 12 łyżek STOŁOWYCH MSM/LIPH, plus ½ godziny 

później, 2 gramy Lipo-Sfericznej Witaminy C, Plus Sekretny Produkt, 
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4) Dwie lub trzy godziny później weź 12 łyżek STOŁOWYCH wody MSM, plus ½ godziny 

później 1 gram Lipo-Sferycznej Witaminy C. 

5) Dwie lub trzy godziny później weź 12 łyżek STOŁOWYCH wody MSM, plus ½ godziny 

później, 1 gram Lipo-Sferycznej Witaminy C. 

Nota #1: Zauweaż, że MSM/LIPH jest brany pięć razy dziennie oraz zauważ, że Sekretny 

Produkt jest brany dwa razy dziennie. Bezpieczna dawka MSM jest prawie nieograniczona. 

Nota #2: Osoby, które przeszły chemoterapię lub wciąż są na chemioterapii, powinny 

zwiększyć dawkę w dniu 4 i następnych do 16 łyżek STOŁOWYCH wody MSM, plus ½ 

godziny później, 4 gramy Liposferycznej Witaminy C, i kontynuować z tą dawką. 

 

Inne Ważne Komentarze 

Od Ciebie zależy ile wody MSM bierzesz dziennie, ale dawka 44 lub 64 łyżki STOŁOWE 

wody MSM dziennie, jest doskonale bezpieczna dla wszystkich, z wyjątkiem małych dzieci. 

Ludzie różnie reagują na wyższe dawki. Czasem mają dziwne uczucie w głowie 

(spowodowane przez zalanie mózgu przez tlen singletowy – co jest czymś dobrym). 

Stopniowe zwiększanie dawki jest istotne!!! 

Procedura “MSM/Vitaminy C” może zostać użyta, jako bardzo skuteczna procedura 

suplementalna dla innych procedur. Jednak, czasem trzeba zrobić małą modyfikację. 

 

Użycie Procedury “MSM/Witamina C” z Chemioterapią 

Ta procedura POWINNA być użyta z chemioterapią. Ta procedura pomoże chemioterapii 

nacelować komórki raka i uczyni w ten sposób chemioterapię bardziej skuteczną i 

zabezpieczy wiele z nierakowych komórek!! 

Jednak, z powodu wysokich dawek chemioterapii, zwykle stosowanych przez ortodoksyjną 

medycynę, powinno się osobno zwiększać dawki MSM używanego z chemioterapią dla 

zapewnienia, że niema niechcianych skutków ubocznych, spowodowanych przez użycie 

MSM wraz z chemioterapią. Użyj takiego samego zwiększania dawki, jak ktoś, kto nigdy nie 

używał MSM. 

Co do innych leków na receptę (tj. nie-chemioterapia), zauważ, że mała ilość MSM brana w 

tej procedurze przekształci się w DMSO. DMSO może zwiększyć skuteczność  lekarstw na 

receptę, zatem pacjent raka może w rzeczywistości przedawkować swoje lekarstwa na 

receptę. Zastosuj stoniowe zwiększanie dawki dla tej sytuacji, lecz wpierw zapytaj 

farmaceutę o branie jakiegokolwiek lekarstwa z wyjątkiem chemioterapii wraz z MSM. 

Podobnie, osoby na lekarstwach z opóźnionym działaniem, proszę o zwracanie uwagi na 

skutki uboczne podczas zwiększania dawki, przy użyciu tej procedury. 
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Dalsza Lektura 

Na temat MSM napisano szereg książek. Między nimi są: 

MSM – The Definitive Guide, by Stanley W. Jacob, M.D., F.A.C.S. and Jeremy Appleton, 

N.D. 

The Miracle of MSM – The Natural Solution For Pain, Stanley W. Jabob, M.D., Ronald M. 

Lawrence, M.D., Ph.D., oraz Martin Zucker 

The Power of MSM, Dr. Earl Mindell 

The MSM Miracle, Enhance Your Health With Organic Sulfur (broszura), by Earl L. 

Mindell, R.Ph., Ph.D. 

Methyl Magic – Maximum Health Through Methylation, Craig Cooney, Ph.D. oraz Bill 

Lawren 

MSM and Mineral Ascorbates (The True Vitamin C) (broszura), Beth M. Ley Jacobs, PhD 

MSM: On Our Way Back To Health with Sulfur!, Beth M. Ley Jacobs, PhD 

Na temat DMSO napisano szereg książek. Między innymi: 

DMSO – Nature’s Healer, Dr. Morton Walker 

DMSO – The New Healing Power, Morton Walker, D.P.M. z Williamem Campbell 

Douglass, M.D. 

The Persecuted Drug – The Story of DMSO, Pat McGrady, Sr. 

The DMSO Handbook, Bruce W. Halstead, M.D. i Sylvia A. Youngberg, R.N. 

Związane Artykuły 

 Jak Zabić Mikroby w Krwiobiegu oraz w Ciele (Budowanie Odporności) 

 Procedura „Triku Wodnego" 

 Beta Glucan dla Pobudzenia Systemu Immunologicznego 

 Klinika - Dr. Hayle Aldren, M.D., M.D. (H) 

 Suplementalna Procedura Etapu IV MSM / Srebra Koloidalnego 

 

 

Źródło: http://www.cancertutor.com/faq_msm/ 
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