LIKVIDACE RAKOVINOVÝCH NÁDORŮ POMOCÍ ClO2Vědecká studie a patent z roku 2016, kde se aplikuje ClO2 přímo do nádoru a roztok ClO2 je stabilizován močovinou, thiomočovinou nebo monomethylmočovinou.Odtajněno 2.5.2020, údajně díky prezidentu Donaldu Trumpovi.Často k rozpuštění rakovinného nádoru s ClO2 stačí počáteční injekce nebo více injekcí najednou. Rakovina je často eliminována (jak dokládá remise) v období několika málo dní až asi dvou, třech měsíců a již se neobnovuje.Ve studii se hovoří o tom, že sice v minulosti bylo již vynalezeno a vyzkoušeno více látek, které se aplikovaly přímo do rakovinových nádorů k jejich likvidaci, avšak žádná z nich nebyla dostatečně bezpečná. U aplikací oxidu chloričitého se ukázalo, že je pro lidský organismus při správných koncentracích a dávkách relativně bezpečný a nepoškozuje okolní zdravé tkáně.[0001] Předkládaný vynález se týká použití kompozic oxidu chloričitého pro léčení rakovinových nádorů. [0001] Předkládaný vynález se týká kompozic a způsobů léčení rakovinových nádorů, včetně naivní, metastatické a recidivující rakoviny. Kompozice obsahují oxid chloričitý v účinném množství, které je injikováno do rakovinného nádoru alespoň jednou a často alespoň několikrát v průběhu léčby. Kompozice oxidu chloričitého jsou injikovány přímo do rakovinného nádoru a výsledný nádor je účinně eliminován z pacienta nebo subjektu po dobu jednoho až několika dnů až několika týdnů, často po jedné injekci nebo více injekcích v jedné relaci do nádor. K rozpuštění rakovinného nádoru často stačí počáteční injekce nebo více injekcí v jedné relaci.https://patents.google.com/patent/US10105389B1/enStudii si můžete dát do automatického překladače v prohlížeči se vám ukáže realtivně slušný překlad do češtiny, slovenštiny, či jiných jazyků.P.S. Komplikace s likvidací rakoviny :Od roku 2011 se mi doneslo několik desítek úspěšných příběhů, kdy lidem CDS/MMS pomohlo zlikvidovat rakovinu. Mnozí z těch lidí jsou dodnes vpořádku. Někdy to však není až tak jednoduché a očista se nezdaří. Komplikují to vnější negativní vlivy, celá škála různých koinfekcí a také psychosomatika a duchovní příčiny. Jeden z hlavních faktorů, co komplikuje likvidaci onkologického nálezu jsou paraziti, na které ClO2 nestačí a zhruba 2/3 rakovin paraziti ve větší míře provází, nebo to jsou jen parazitální zátěže, které jsou zaměněné, vydávané za rakovinu.
