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  :הערות
  
 חפש מילה זו בשמות, על תוותר, מוצא פה  אם הגעת הנה בעזרת מילת חיפוש שאינך.1

     בוודאותוכמעט , טשבשורת התפרי השונים המופיעים תחת הנושאים, המאמרים השונים
  .תמצא מילה זו בשמו של אחד המאמרים

  
    חבל שתפסידו עדכונים .הרישום בצד ימין למעלה או בשמאל למעלה :הרשמו לאתר. 2

ולמנוע מכם , להרחיב את הבנתכם, כםי שיכולים להציל את חי,ומאמרים חשובים ביותר
ט לקבלת הודעות על חומר חדש ופר , אינו כרוך בשום התחיבותשוםיהר .טעויות חמורות

 . באתרנו לא תקבלו חומר נוסף
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  ספור המעשה
  
  ושאלה אותי לדעתי  על,אתר שלישנכנסה ל, פנתה אלי במייל בחורה החיה בבוליביה לפני כחודשיים .1

 החומר ואף כתבה בחה אתישהבחורה  .Miracle Mineral Supplementאו  MMSשמה ותרופת פלא 
ואף שלחה לי את  מלא עדויות של החלמות מהירות למדי מכל מיני סוגי סרטן כולל סרטן ערמוניתלי שיש 

  : הקישורים הבאים
rg8UCvSOb7b=v?watch/com.youtube.www://https 

gs7bizEG5l_=v?watch/com.youtube.www://https 
TvSRTzJZCeQ=v?watch/com.youtube.www://https 

                                   videos/MMStestimonials/user/com.youtube.www://https 
  

להביא לידיעתי את קיומו של פתרון פשוט ומוצלח ושעולה ו ,פניתה היתה במגמה חיובית ומתוך רצון לעזור
  : ואני מצטט את דבריה כמו שהם ללא שום תיקון או צנזורה, כותבת היא ביננויות בהמשך ההתכתבו:בזול

  
אבל , בראש שאני צריכה לנסות את זהזה תמיד היה לי  . נחשפתי ממקרה של חברה באיביזהMMSאני גרה בבוליביה ול"

. כל התרופות שלקחתי לא עזר כלום .קבלתי הרעלת מזון נוראית בבוליביה, עד שיום אחד. לא היה לי צורך בשביל מה
 שהחברה MMSעד שנזכרתי ב .הייתי בטוחה שבאותו יום אסיים את חיי, זה היה כל כך חמור. כולל אשפוז בבית חולים

.  בבוליביהMMSבאופן בהול שלחתי את בעלי למצוא  .ל פרזיטים ופתוגנים שהם הגורמים למחלותהסבירה לי שהוא מחס
  ".והכל עבר כלא היה..  טיפות2לקחתי בסך הכל , אחרי שהוא מצא

  
 שהרי כבר ניסיתי בעבר כמה תרופות,  על אף ספקנותי החלטתי לבדוק את הנושא ואולי אף לנסותו.2
המציעים או ממליצים על המוצרים ,  שיש כבר אתרים בארץמכיוון .גם לא הזיקוואף שלא הועילו הרי " פלא"

החלטתי לכתוב עליו במיוחד במה , ומכיוון שכבר בדקתי את הנושא, ויש מטפלים המציעים אותם, הללו
   .שקשור לסרטן

גם  על מנת שיוכל להגיע ,או ספרדית/אשמח מאוד אם מישהו יהיה מוכן לתרגם מאמר זה לאנגלית ו
 לאור העומס הקיים עלי ורשימת המאמרים הארוכה ,אני אישית לא אוכל לעשות זאת. ל"לקוראים מחו

  .הנמצאת באמתחתי ומחכה שאגיע לכתיבתם
  
  

  2MMS ו 1MMSי "רשימת המחלות המטופלות ע
 
.  עליהם נסביר בהמשךMMS2 ו MMS1שני החומרים העקריים הנמצאים בבסיס הטפולים נקראים . 3

 מחלות 160  יש רשימה של למעלה מ List_Malady=title?php.index/is.mmswiki://http: הבאבקשור 
ביניהם תמצאו את . הפרוטוקולים שלו מרפאים, ים המבל'ג" ארכיבישופ"ה, שלטענת המגלה והמפיץ
כח , אפילפסיה, דיסלקציה ,איידס ,סרטן, אוטיזם,  אלצהיימר , ADHD, אבולה :המחלות המענינות הבאות

 אם יש למישהו . ועוד רשימה ארוכה מלאה בכל טובפסוריאזיס, אנמיה , הרפס,  פיברומיאלגיה, גברא
לאור העובדה שהוא טוען שהחומרים . מחלה כלשהי הוא מוזמן לעיין ברשימה ויש סיכוי טוב שימצא אותה

אני מניח שיש עוד הרבה מחלות שהוא טוען שהוא מרפא ולא ,  מהמחלות שיש בעולם95%שלו מטפלים ב
  . מחלות בעולם175-180כי לא נראה לי שיש רק כ , כלולות ברשימה

  
   וצורת הטפול,המגלה, החומרים

  
היו לי  לכן, ימיים המשמשים לחיטויכמדובר בשני חומרים התברר לי שו ,התחלתי ללמוד את הנושא. 4

   היזם שהייתי חייב לבדוק אצל התמיכה של, נוצרו כמה אי בהירויות,מרוב שפע החומר שמצאתי .ותחשש
is.church2genesis@support ,ובמיוחד  , הגעתי להרבה מאד חומר,בחיפושי . שענו לי במהירות וברצון

 שהינם בעקרון חומרים ,ות של החומרים הפשוטים בהם משתמשיםעם עדויות על הצלחות מדהימ ,ביוטיוב
כללו  , שלחלק מהן הבאנו קישורים למעלה,העדויות. 'בריכות וכד, מאגרים, המשמשים לחיטוי מקורות מים

את הדיון הבסיסי בנושא ניתן למצוא בקישור הבא  .מחלות סרטןגם עדויות על ריפוי מהיר מ
Page_Main=title?php.index/is.mmswiki://http שנקרא המדע הבסיסי של ה MMS  או לחילופין 

  MMS.הבסיס המדעי של ה
  
  :החומרים בהם משתמשים הנם בעקרון שניים .5
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לאחר המסתו .  זהו גז המסיס מאוד במיםCLO2ימית הינה כשנוסחתו ה  Chlorine Dioxideהאחד . א
  .הטעם חמצמץ עם ריח של כלור, המתאימים ניתן לשתות אותובמים ברכוזים 

כשחומר זה מומס במים טעמו נוראי .  HCLO שנוסחתו Hypochlorous acid החומר השני הינו .ב
  .לכן לוקחים אותו בתוך קפסולות או בצורת כדורים שמניחים על הלשון ובולעים עם מים, ובלתי נסבל

  
 The Miracle Mineral שפרסם ספר בשם Jim Humbleים המבל  ' הינו אדם בשם גגלהפיץ והמהמ. 6

Solution of the 21st Century  ובהמשך הוציא גרסה מצומצמת יותר בשםChlorine Dioxide 
Solution (CDS)   

 שלו חומר המבל מסביר כיצד ה,שבהםאחרון כשב, ם כמה וידאויש ג us.church2genesis://httpsבקשור 
 )(alkaline ולא פוגע בתאים ומיקרואורגניזמים טובים שהם בסיסיים ,על תאים וגופים שהם חומציים עובד

  .מחסל פרזיטים ופתוגנים שהם הגורמים למחלות, כדברי אותה בחורה מבוליביה, והחומר
  
אותם ניתן  4000ו , 3000, 2000, 1000פרוטקול : ול במחלות השונותלטיפקיימים מספר פרוטוקולים . 7

פרוטוקול וב, מיועד כנגד סרטן הם אומרים שהוא 2000כאשר בפרוטוקול , למצוא ללא קושי באינטרנט
  :  שם נאמר בפרוש כך, מצויין לסרטן הם אומרים שגם הוא 4000

on some 1 k almost as well as MMS in that it seems to worfantasticThis protocol is 
 -- on at least one thing 1and better than MMS, identically as well on many, diseases

.prostate problemsor other cancer  whether it be ,prostate problems  
  

  .ית היכול לרפא סרטן ערמוניש לנו פה משהו יוצא מן הכללובכן שימו לב להדגשה 
  נוספים פרוטוקולים3 הנותנים  PDF קבלתי שני קובצי MMS2וה  MMS1כמו כן בעקבות הרכישה של ה 

את אותם קבצים קבלתי גם בעקבות הפניה לתמיכה של .  הוא למחלות החמורות ביותר3כאשר ,  3 ו 2 1
 כל MMS2  הוא אומר לקחת כדורי, המחלות החמורות יותרשמיועד כנגד ,3 בפרוטוקול ".כנסיה"ה

  . כדורים בכל לקיחה4 ל1כאשר יש לקחת בין , שעתיים
  

   שעשיתיהטיפול
  
 פעמים 12 עד 10 ,או האבקה או הכדורים כל שעה/הפרוטוקולים השונים מדברים על לקיחת הטיפות ו. 8

 ואז , בדרך זו או אחרת עד שאתה מרגיש לא נוח, ובעקרון כמה שיותר, בכמויות המומלצות על ידם,ביום
      5 בין  MMS2 ו ביום טיפות54 ל45 בין MMS1 אני לקחתי כמויות גדולות של החומרים .הפחית מעטל
 לאורך כמעט מחצית ,הרעיון הוא ליצור רצף של כמויות של החומר בדם.  שזה המון,קפסולות ליום 7.5 ל

  .טוקוליםו מסיבות שאדבר עליהן בניתוח של הפר וזאת,היממה
ולכן ,  ימים שבה לא ראיתי שום דבר יוצא דופן6 עשיתי בדיקה לאחר .  יום25 לקחתי את החומר במשך

  : יום עשיתי בדיקה נוספת ונידהמתי מהתוצאות19לאחר עוד המשכתי הלאה ו
שזו העלייה הגבוהה  PSA יחידות 0.21והעלייה האבסולוטית היתה  25% יום ב 19 שלי עלה תוך  PSAה

 כנראה שנגרם לי נזק ,בקצור . השנים מאז הניתוח8.75לאורך כל י שהיתה ל ,ביותר ובצורה משמעותית
   . ולמען האחריםלמעני, לאור התוצאות החלטתי לבדוק את הנושא באופן יסודי  .משמעותי

  
  ?בכל הנוגע לסרטן, האם יש הגיון ועקביות בהמלצות של המבל

  
  :ספיק לקראם ברפרוףשממאמרים קצרים אני מפנה לשני  ,על מנת להבין את הניתוח הבא .9

  :באה שמופיע בקישור  and Dissociation EquilibriumPKa .  א
  

  html.intro/2929/lctalk/lib/support/hplc/an/com.shimadzu.www://http  
  
  : שמופיע בקשור הבאISINFECTION IN AQUATIC FACILITIESTHE EFFECT OF PH ON D  .ב
  
1=siteID&pdf./6786/pdf=file?aspx.aobjectifyMedi/scripts/library/au.gov.nt.health.www://http

pdf.Disinfection20%and20%pH=title_str&  
  
 או כל )HCL(כאשר מוסיפים  חומצה הידרוכלורית : נאמר משפט פשוט ' א 9מאמר שב בתחילת ה. 01

כך  ,HCLO הרי ככל שניקח יותר , זה חומצה HCLOמכיוון ש .  יורדתPH חומצה אחרת למים רמת ה
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 PHולה ככל שה ע HCLO)  ( MMS2 במאמר השני מובהר שיעילות החיטוי של ה .PHאת ה  יותרנוריד 
 דם בPHנו מחזיק את רמת ה גופ. PH כלומר על מנת ליצור מצב חיטוי אפקטיבי עלינו להוריד את ה ,יורד

 למשל בקיבה היא ,במקומות מסוימים החומציות הרבה יותר גבוההכאשר  7.45 עד 7.35של ברמה של 
   .3.5סביביות ב

הלקיחה הרצופה  . בדםPH היא חומצה הרי כשאנו לוקחים חומר זה אנו מורידים את הHCLOמכיוון שה 
גופנו מחזיר את .  מתחת לנורמליPHיוצרת מצב שאנו מורידים את ה ,חצי מהיממהכלאורך , של החומר

  .מצב חומצי בגוף של רצף אנו ממשיכים ליצור  הרצופה  אך בלקיחה ,מצב לקדמותו מהר מאדה
  

ישנם הרבה הגורסים שעל מנת להתגבר על הסרטן לכן  ,ידוע לכל שסביבת תאי הסרטן היא חומצית. 11
ר "וישנה גם הפרקטיקה של ד,  בדםPH על מנת להעלות את רמת ה זאת ,עלינו לאכול מאכלים אלקליים

שבה הוא " דה לשתייה ואלוורהסו–תרופות הפלא למלחמה בסרטן"יני אותה הזכרנו במאמר 'טוליו סימונצ
  .מחדיר תמיסת סודה לשתייה שהיא אלקלית לאזורים הנגועים בסרטן

  
ביחס לצורך במזון אלקלי בכדי  סותרות את הדעה הרווחת 4000ברור אם כן שהטענות של פרוטוקול . 12

  .ואני לא קובע פה עמדה מה נכון,  להתגבר על הסרטן
 Introducing Miracle" במאמר .המבל טוען כך" ארכיבישופ"ה שגם  הינה העובדהמפתיעאולם מה ש

Mineral Solution Two "המופיע בקשור הבא:  
htm.202%MMS/Health/Links/com.worldglobetrotters.www://http  

   : ובינהם המלצות כמהבסוף אותו מאמר הוא נותן. בפרוסטטה ) מרחוק(ל על הצלחת טיפו ר המבל"דמספר 
 Cut down on eating animal products such as meat, fish, chicken, milk.  They create an 
acidic body in which cancer and AIDS thrive. 

הם יוצרים גוף חומצי שבתוכו . לבח, עופות, דגים,  כמו בשרהפחת באכילת מוצרים מין החי: ובעברית
   .הסרטן והאיידס משגשגים

שבעקבותיו הסרטן  ,שהוא עצמו טוען , ממליץ על פרוטוקולפרוש הדבר שהוא? האם אנחנו קוראים נכון
 יוצרים בגופנו מצב חומצי לאורך ,הפרוטוקולוקיום  ,מפני שהחומר שהוא ממליץ עליו ,והאיידס משגשגים

    .תקופה ארוכה מאוד
  

 ברשימה זה 9מספר .  סיבות מדוע לא מבריאים בעזרת החומר שהוא מוכר29 רשימה של ר"דיש ל. 13
מבלי לקחת אחריות על , ואני מעתיק את דבריו,  המיועדת לבנות את המערכת החיסונית שלךדיאטה

  :האנגלית
We recommend to build the immune system foods such as: 
a .Raw milk 
b .Raw butter 
c .Raw cheese 
d .Fresh organic beef liver, chicken liver and red meat with the fat esp. red meat. 
e .Raw honey 
f .Moringa leaf (high in antioxidants) only to be used after daily protocols. 
g .Fresh organic fruits and vegetables. Juicing raw is great! 

Note: If one is doing the protocols and follows an unhealthy diet then the results could be 
effected. 

,  ממוצרים מין החי מבשרמנע למעלה הוא אומר לה?האם אין סתירה בין זה לבין מה שצטטנו למעלה
  .  בשר אדום עם השומןו, כבד עוף, כבד בקר, ומדברי חלב ואילו כאן הוא אומר לצרוך דברי חלב, מעוף

 את השני אין שום בעיה להמליץ על דברים הסותרים אחד" ארכיבישופ"לאור האמור לעיל ברור של.14
להצלחה וגם אין לו בעיה להמליץ לחולי סרטן ואיידס על פרוטוקולים המזיקים להם ולטעון , הלוך וחזור

  .פנטסטית
  

  נורות אזהרה
   

 , הבחנתי ושאמרו לי שמשהו לא בסדרןובחלק,  לא הבחנתיןשבחלק, היו בדרך מספר נורות אזהרה .15
 ואם לא יועיל הרי לפחות , אם אקח את החומר ממשישלא יגרם לי נזקמחשבה  מתוך , התעלמתי מהםאך

  :אזהרההנורות  להלן רשימה חלקית של .לא יזיק
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              Genesis II Church of Health and Healing:הוא מאורגן ככנסיה ששמה הרשמי הוא. א
ולעובדיו יש , "ארכיבישוף" הוא נתן לעצמו את התואר /us.urchch2genesis://httpsהאתר שלה הוא  ו 

  . אחריםועוד  כומר  ,"בישופ"תוארים כנסיתיים כמו 
 10% והם אומרים ש"לחם הקודש" כלומר SACRAMENTהם קוראים לחומרים שהם מוכרים בשם 

 לכנסיה ישירות ניתן לתרום . תרומה לכנסיהי הספקים המורשים שלהם זה" שנמכר עמהמחיר של החומר
  ."לחם הקודש"והם ישלחו לך את 

לחם " אתתקבל הבקשה שלהם לתת תרומה לכנסיה ובתמורה לתרומה , ההתארגנות בצורת כנסיה
 התארגנות כזו יכולה לבוא מכמה סיבות ואחת הסיבות ?מה פתאום כנסיה, מעוררת סימני שאלה" הקודש

ב וכנראה " משוחררות ממס בארה לכנסיותשהתרומותמפני ,  היא מטעמי מיסוי,שהיא כנראה גם העקרית
 שלא יעיזו , השניה הינהסיבהוה /org.procon.churchesandtaxes://http: גם במקומות אחרים וראה 

 משתדלים לא להתערב ב"ובארה, "לחם הקודש" שהרי זה , ימיים שלוכלמנוע ממנו מלספק את החומרים ה
  .עצם צורת ההתארגנות מצביעה על מוח נכלולי .בעיניני כנסיות

  
  ,הטענות על הטווח הנרחב של המחלות שניתן לטפל בהם בעזרת חומר פשוט ביותר שעלותו לא גבוהה. ב

 פשוט בלתי הן,  כאן3ובמיוחד אותן מחלות המופיעות ברשימה החלקית שצטטתי והמופיעה בסעיף 
גם טוען שבעזרת הפרוטוקולים " ארכיבישופ"ה. חייבות להעלות ספק ברצינות הטענות ו, על הדעתתמתקבל

,  אלו טענות שוואלפחות ביחס לחלק מהמחלותש ברור לחלוטין . מהמחלות הידועות95%שלו ניתן לרפא 
   ?אפילפסיה? סרטן? דיסלקציה? אוטיזם? הוא מסוגל לרפא אלצהיימר

  
 מנסים למצוא  שככל שיש יותר כשלונות ,ברור.  סיבות לכשלון29ם רשימה של באותו אתר מופיעה ג. ג

שכאורך הרשימה  ,המסקנה הינה . לא היתה מופיעה רשימה בכלל,אילו זה היה מצליח תמיד, יותר סיבות
הוא כולל אך , אני לא אעבור לנתח את כל הרשימה .מפני שצריך למצוא הסבר לכולם ,כך אורך הכשלונות

 מכיוון שזה נמצא .הוא מדבר על כך שצריך לחזק את המערכת החיסונית : כגון משונים דבריםברשימה
 ברור לחלוטין שכל סרטן מצביע על חולשה של כי, נוצר פה אבסורד,  הסיבות לכשלון הטפול29ברשימת 

? יחשעד שלא נחזק את מערכת החיסון הפרוטוקול שלו לא יצל?  אז מה הוא רוצה לאמר, מערכת החסון
את הפרוטוקולים לא נצטרך , אבל אם נחזק את המערכת החיסונית כך שהיא תוכל להתגבר על הסרטן

להווצרות אלה סיבות , מדבר על קרבה לקרינה הוא 28ובסיבה , הוא מדבר על לחץ נפשי 11בסיבה . שלו
 12מספר   סיבהכהוא מציין , לא עוזרת" פלא" והן אינן יכולות להיות סיבה לכך שתרופת הותמחלה

attitude) (נו זה , פטימיסטיםו מאנשים לא א בזמן הטפולוהוא ממליץ להתרחק, עמדה, גישה, כלומר יחס
האם לא זאת ,  בגוף הוא מציין זה קיומם של פרזיטים10בסיבה  ? בגלל זה הטפול שלו לא יצליח?רציני

מן של פטריות שעמידות הוא מציין קיו 22סיבה וכסיבה נוספת ?  לחסל את הפרזיטיםMMSמטרת ה 
 לוקח שנים לחלותאנו יודעים ש,  הוא מדבר על זהום סביבתי19בסיבה . ממש חומר פלא, לחומרים שלו

   כאן והוא עצמו מספר,  שבועות כדי להחלים מסרטן3כ מספיקים " לטענתו בדבגלל זהום סביבתי אבל
htm.202%MMS/Health/Links/com.worldglobetrotters.www://http  

 אז הזיהום הסביבתי . יום25תוך   והאדם החלים מסרטן הפרוסטטה MMS2 כדורים 100 שהוא שלח 
 ? שבועות למקום בלי זהום סביבתי אזי אחלים3ואם אעבור ל? בתקופה הקצרה של הטיפול מונע החלמה

קווי מתח גבוה שיכולים להפריע להחלמה ואומר לשקול מעבר להוא מדבר על קרבה למיקרוגל ו 28בסיבה 
 הוא מדבר על הדיאטה ואת הסתירות 9 בסיבה .19זה ממש דומה לסיבה , למקום אחר בתקופת הטפול

א בשביל להסביר שזה ל כך הוא הולך ומונה סיבות לכשלונות . כאן13 ו12בנושא זה הראנו כבר בסעיפים 
   .נובע מהפרוטוקול ולא מהחומר

  
העדות  .ומלוות בראיון עם אותו מראיין" כנסיה"נעשו בחסות ה, רוב העדויות ובמיוחד אלו בנושא הסרטן. ד

     שמופיע באחד הקישורים,מרואייןהחזקה ביותר שקיימת לגבי החלמה מסרטן הערמונית היא של 
 1.21 והשניה של 43.5האחת של  ,PSAי בדיקות שם הוא מציג שת, וגם באתר של הכנסיה 1שבסעיף 

 מפני שזה נוגע לי ולחולי סרטן הערמונית ,ראיון זה מחייב אותי לדיון מיוחד . חודשים10בהפרש של 
  .נותנות לנו תקווה 4000ההבטחות הפנטסטיות שכלולות בפרוטוקול בצרוף  אלו "עובדות מוכחות"  .ישירות

 PSAהוא מציג מסמכים המראים את ה. ופסיה ומצאו שיש לו סרטן ערמונית אותו מרואיין מספר שעשו לו בי
 אז איך נדע שהיה לו סרטן, לא מציג מסמך המראה את תוצאות הביופסיהאך הוא , שלו בשתי נקודות זמן 

ועובדה היא שהוא ,  איננו מהווה הוכחה לסרטן ערמונית,לפני כריתת ערמונית, PSA  ה ? משהו אחר ולא
 ירד PSAהאם זה סביר ש ? ד ככהר יPSA שהר שהרופא בכלל לא התעניין לשאול איך זה קרהעצמו אומ

ובהנחה שאכן היתה ביופסיה ?  כשהוא יודע שיש לך סרטן, והרופא לא ישאל כיצד זה קרה1.21  ל43 מ
הוא טוען ? הרופאמאת  לא יקבל טיפול PSA   43האם זה סביר שחולה בסרטן  עם ,  על סרטןהשהצביע
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 .לפחות טיפול הורמונלי סביר שהרופא ייתן לו הרי , ואם זה כך,דולישלא יכלו לנתח אותו לאור גודלו של הג
משהו לא סביר ולא שלם בספור ? אולי הרופא לא שאל כלום מפני שאכן הוא נתן לחולה טפול הורמונלי

  .הזה
תן לטעון שלא יכול להיות שזה  וני, יש ראיון לכאורה באיזושהי תכנית טלויזיה1השני שבסעיף בוידאו 
וגם ? שהו אולפןזאיך אפשר לדעת שזו תכנית אמיתית ולא סתם צלום באי? ואני שואל למה לא. מפוברק

ברצוני להזכיר לקוראים את תוכנית הטלביזיה של רינה ? נכוןאם זה לא מפוברק האם זה מוכיח שזה 
Article/health/israel-news/il.co.mako.www://http-, ראש העיר אריאל, מצליח על ענת גוב ורון נחמן

htm.6675391951831018b37כאשר תוך כ , חנן אלרז במה הנותנת לו תהילה" ממציא" שבו מקבל ה 
ת מכיר עוד מישהו שפנה אליו לטפול שלא הצליח וגם הוא ואני אישי. חודשים שני המטופלים מתו מהסרטן

   .כך שוידאו כזה לא מוכיח שום דבר. נפטר
    

   שקשורות בנושא וראההעמדות לדין והרשעותגם  מסתבר שהיו . ה
 Supplement_Mineral_acleMir/wiki/org.wikipedia.en://http .  

שמירב כאשר ברור וידוע ,  כיצד התרופות הללו עוזרות להתגבר על סרטןלא מוסבר בשום מקום. ו
י נגיפים כמו סרטן צוואר הרחם "יש אמנם סרטנים הנוצרים ע, י חיידקים או נגיפים"אינם נוצרים עהסרטנים 

  .רפאה את הסרטןאינה מ, השמדת הנגיף, אולם מרגע שיש כבר את הסרטן
  
  : מופיע כלהלן6בקשור של הכנסיה המופיע בסעיף . ז

The protocols described on this site are official sacraments of the Genesis II Church of Health and 
.ereinThe reader accepts full responsibility for any and all use made of any information h. Healing 

מפני שאת מי זה צריך לעניין , אני מודה שלא הבחנתי בזה. הם מסירים מעליהם כל אחריות, בקצור
  ".כנסיה"ברור שלא קראתי את כל החומר המופיע בנושא ה? המלאכותית הזאת" כנסיה"ה
  
  :באותו אתר גם מופיע כלהלן. ח

What we   . We do not know ?  II ChurchWill you receive healing from the Creator through Genesis
do know is that the Messiah, aka Jesus, could not heal those who did not believe. 

מה שאנו . אנחנו לא יודעים ?"כנסיה"האם תקבל רפואה מהבורא באמצעות ה :והתרגום לעברית הוא כלהלו
. בזאת הוא קונה הגנה כנגד כל כשלון . את אלה שלא האמינולא הצליח לרפא, הנקרא ישו, יודעים הינו שהמשיח

כשהוא אומר בברור שהוא לא יודע אם , והוא צוחק לכולם בפרצוף בדרך אל הבנק .חרטא ברטא, בקצור
  .נבריא

    
   הנזק שנגרם לי ומה

  
ביכולתי ש, בשלב זה הנזק המידי. הפעם הראשונה שנגרם לי נזק ממשיבמשך כל ניסיונותי הרבים זו . 16

פי בכקפיצה זו הגבוהה .  בחודש0.34 או כ PSA יחידות 0.21 יום של 19הינו הקפיצה הגבוהה תוך , לאתר
 3 אומרת שהפסדתי באופן ישיר כ  האחרוניםחודשיםה 11 מהעליה החודשית הממוצעת שלי במשך 4

כי אם העליה , ו בהמשךמפני שייתכנו נזקים נוספים שיעל, אך לא ברור שבזה נגמר העיניין, חודשי חיים
יתכן שהיו גם השפעות  כמו כן . שנים4הרי שההפסד שלי יכול להגיע גם לנית חזקה 'יוג'נבעה מצמיחה אנג

   . בכוון של התפרצות גרורות
  

לאור מכיוון ש, לא אוכל לדעת את הנזק האמיתיגם בשלב זה אין לי עיניין להכנס כרגע לחישובים ו. 17
 PSAרק לאחר סיום הטיפול ובחינת קצב התקדמות ה , ל מיד בטפול הורמונליהחלטתי להתחי תוצאות ה

  .  לחשב את הנזק במלואו אוליחודשים אוכל 3 במשך כ
  
  
  

  סכום ומסקנות
  

כמו " ארכיבישופ"להבריא פה ושם מאיזושהי מחלה בעזרת הפרוטוקולים של ה אני בטוח שניתן ואפשר .18
, אילו הוא היה מסתפק במעט. מחלה פה ושם מלריה ועודמ שגם ויתכן ,כאבים בקיבהאו , הרעלת קיבה

  . של השימוש בחומרי החיטוי לצורכי הטפול, להעריך את הרעיון שלו אוליהיה אפשר
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 ,וכפי שהראנו, בשום מקום הוא לא מסביר כיצד ומדוע הפרוטוקולים שלו יכולים להשפיע על הסרטן. 19
  . טוען שצריך להיות עצמושהואממה  הינו הפוךהפרוטוקול לגבי הסרטן 

   
נתן לראות שמירב העדויות מתוזמרות על ידו והראנו שגם על העדות לגבי סרטן הערמונית לא ניתן . 20

  .לסמוך
  

כך שיש להתייחס בספקנות לטענותיו על אפשרויות  המצביעות על ,יש הרבה מאד נורות אזהרה בדרך. 21
לעומת זאת הייתי מתייחס באמון רב לדבריו  ,ים שהוא מספק החומרבאמצעות,  המחלות הקשותהריפוי של

הנקרא , מה שאנו יודעים הינו שהמשיח. אנחנו לא יודעים? "כנסיה"האם תקבל רפואה מהבורא באמצעות ה" :שלו
  " . את אלה שלא האמינולא הצליח לרפא, ישו
  

ולא להאמין . בפרוטוקולים שלולא הייתי מציע לאף אחד שיש לו סרטן  להשתמש לאור כל האמור לעיל . 22
, זה לא האמת" ארכיבישופ" כנראה שמה שבאמת מעניין את ה. בנושא זה התעמולה וכל הסיפורים שלולכל

  . חשבון הבנק שלו מבלי לשלם מיסיםאילא הרצון למלא את, ולא הרצון לעזור
 לקיים את מה  הטרחה העצו,שוואה תקוות אילא נטיעת, חמור בעיני זה לא ההפסד הכספיההדבר 

   .כמו במקרה שלי,  וההפסד באריכות ימים, ההפסד הבריאותי,הפרוטוקולים שלו
  

 יום טוב לכולנו
     שוקה -אליעזר יהושע                    

  2015 יניו  11  חולון                                                    
  :ושוב אני מזכיר לכולם

   
  .הרשמו לאתר. א
  .או ספרדית אודה לו מאד/ אם מישהו מוכן לתרגם מאמר זה לאנגלית ו.ב


