Mijn snelle detox (voor gevaccineerden en
niet-gevaccineerden)
Of het virus nu bestaat of niet! Of SPIKE proteïnen of grafeenoxide de trekker is!
Deze maatregelen helpen de ontgifting te bevorderen en gevaarlijke tromboses en
gevolgen te voorkomen.

1. voorkoming van verdere voortdurende vergiftiging
- GEEN vaccinaties meer!
- Geen maskers meer! Betaal NIET alle parkeerboetes, ze zijn toch
allemaal illegaal!
- Geen testen meer!
- drink schoon geﬁlterd water (bijv. https://aquariusprolife.com/de/trinkwasser-ﬁlter/34-mms-water-ﬁlter-set )
2. het ontgiftingssysteem stimuleren en ondersteunen
- Dennennaaldthee (het veroorzaakte abortussen bij drachtige
koeien, dus het wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen,
maar CDS had geen nadelige gevolgen voor de vruchtbaarheid en
het nageslacht in dierstudies! )
- regelmatige orale inname van CDS (driemaal daags een dosis
met elk 3 geactiveerde druppels klassieke MMS of elk 6-9 ml
CDS/CDSplus in een glas water, plus 3 druppels DMSO op de kanten-klare oplossing is hier bijzonder nuttig)
- hoge dosis vitamine C (met 2-3 uur aan het chloordioxide)
- hoge dosis vitamine D + K2
- hoog gedoseerde vitamine E
- Omega3 vetzuren krill olie
- zwavelhoudende producten DMSO, MSM, uien en knoﬂook
- Glutathion is de belangrijkste motor voor ontgifting
hetzij als voedingssupplement (en/of broccoli 2-3 keer per week
kort gestoomd of geblancheerd als hoofdgerecht, yum! )
- hoge dosering OPC (druivenpitextract, met 2-3 uur afstand tot
chloordioxide)
3. zich vullen met goede lucht en energie

Dus op naar het bos om dennennaalden te plukken!
4. aan sport doen
Ok, de inentingen hebben ook professionele atleten uitgeschakeld,
maar veel minder dan bij de normale bevolking! Sport dus mindful en
ga zo vaak mogelijk naar de sauna!
5. ontspannen blijven in vertrouwen
Het is allemaal goed en het wordt nog beter. "Het beste moet nog
komen" - echt waar!
Maar de overgangsfase is hobbelig. Dat is waar we elkaar allemaal
moeten steunen en helpen!
Onthoud dat alleen al de angst voor vaccinatieschade of
gezondheidsschade door "vervelling" u ziek kan maken en tot de
dood kan leiden.
GEDACHTEN CREËREN REALITEIT !
Dus wees creatief in de goede zin!
Helende verklaringen, disclaimer en licenties
De informatie hier, in de e-boeken, op onze websites of in onze seminars en workshops is alleen voor informatieve doeleinden en is geen geneesmiddel of een
vervanging voor een medische behandeling. Het risico dat verbonden is aan een verkeerde diagnose of behandeling kan alleen worden beperkt door een beroep te
doen op medische deskundigen. Therapie, diagnose en behandeling van ziekten zijn bij wet uitsluitend voorbehouden aan artsen, alternatieve behandelaars en
psychotherapeuten. Indien op onze pagina's of in onze evenementen wenken, doseringen of toepassingen van bepaalde procedures worden vermeld, wordt geen
verantwoordelijkheid genomen voor eventuele medische bedoelingen of procedures. De gebruiker wordt aangeraden de bovengenoemde specialisten te raadplegen
om na te gaan of de richtsnoeren en aanbevelingen in zijn speciﬁeke geval van toepassing zijn. Elke toepassing, dosering of therapie is altijd op eigen
verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.

