Mój szybki detoks (dla zaszczepionych i
nieszczepionych)
Niezależnie od tego, czy wirus istnieje, czy nie! Czy czynnikiem wyzwalającym są białka
SPIKE czy tlenek grafenu!
Środki te pomagają zwiększyć detoksykację i uniknąć niebezpiecznych zakrzepów i
konsekwencji.

1) uniknięcie dalszego trwającego zatrucia
- Koniec ze szczepieniami!
- Koniec z maskami! Nie płać wszystkich mandatów za parkowanie,
one i tak są nielegalne!
- Koniec z testami!
- pić czystą, przeﬁltrowaną wodę (np. https://aquariusprolife.com/de/trinkwasser-ﬁlter/34-mms-water-ﬁlter-set )
2. stymuluje i wspomaga system detoksykacji
- Herbata z igieł sosny (powodowała poronienia u ciężarnych krów,
więc nie jest zalecana dla kobiet w ciąży, ale w badaniach na
zwierzętach CDS nie miała negatywnego wpływu na płodność i
potomstwo! )
- regularne doustne przyjmowanie CDS (trzy razy dziennie dawka
po 3 aktywowane krople klasycznego MMS lub po 6-9 ml
CDS/CDSplus w szklance wody, plus 3 krople DMSO na gotowy
roztwór jest tu szczególnie przydatne)
- duża dawka witaminy C (z 2-3 godzin do dwutlenku chloru)
- wysoka dawka witaminy D + K2
- wysoko dozowana witamina E
- Kwasy tłuszczowe omega3 olej z kryla
- produkty zawierające siarkę DMSO, MSM, cebula i czosnek
- Glutation jest głównym motorem detoksykacji
albo jako suplement diety (i/lub brokuły krótko gotowane na parze
lub blanszowane jako danie główne 2-3 razy w tygodniu, mniam! )
- wysoka dawka OPC (ekstrakt z pestek winogron, z 2-3 godzinnym
dystansem do dwutlenku chloru)

3. napełnić się dobrym powietrzem i energią
Więc ruszamy do lasu zbierać sosnowe igły!
4. uprawiać sport
Ok, szczepienia powaliły też zawodowych sportowców, ale znacznie
mniej niż w normalnej populacji! Dlatego uprawiajcie sport
świadomie i chodźcie do sauny tak często, jak to możliwe!
5. pozostać rozluźnionym w zaufaniu
Wszystko jest dobre i staje się jeszcze lepsze. "Najlepsze dopiero
przed nami" - naprawdę!
Ale faza przejściowa jest wyboista. To właśnie tam wszyscy musimy
się wspierać i pomagać sobie nawzajem!
Pamiętaj, że sam strach przed uszkodzeniem szczepionki lub
uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym "zrzucaniem" może
spowodować chorobę i doprowadzić do śmierci.
MYŚLI TWORZĄ RZECZYWISTOŚĆ !
Bądź więc kreatywny w dobrym tego słowa znaczeniu!
Oświadczenia o uzdrowieniu, zrzeczenie się odpowiedzialności i licencje
Informacje zawarte tutaj, w e-bookach, na naszych stronach internetowych lub na naszych seminariach i warsztatach służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są
lekarstwem ani substytutem leczenia medycznego. Ryzyko związane z nieprawidłową diagnozą lub leczeniem można zmniejszyć jedynie poprzez konsultacje z
lekarzami. Terapia, diagnoza i leczenie chorób są ustawowo zastrzeżone wyłącznie dla lekarzy, lekarzy medycyny alternatywnej i psychoterapeutów. Jeśli na naszych
stronach lub w naszych wydarzeniach wymienione są wskazówki, dawkowanie lub zastosowanie określonych procedur, nie bierzemy odpowiedzialności za
ewentualne medyczne intencje lub procedury. Użytkownik powinien skonsultować się z wyżej wymienionymi specjalistami w celu ustalenia, czy wytyczne i zalecenia
mają zastosowanie w danym przypadku. Każde zastosowanie, dawkowanie lub terapia odbywa się zawsze na własną odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.

