A minha desintoxicação rápida (para
vacinados e não vacinados)
Quer o vírus exista ou não! Quer as proteínas SPIKE ou o óxido de grafeno sejam o
gatilho!
Estas medidas ajudam a impulsionar a desintoxicação e a evitar tromboses e
consequências perigosas.

1. evitar mais intoxicações contínuas
- NÃO mais vacinações!
- NÃO mais máscaras! NÃO pague todos os bilhetes de
estacionamento, são todos ilegais de qualquer forma!
- NÃO mais testes!
- beber água limpa ﬁltrada (ex. https://aquarius-prolife.com/de/trinkwasserﬁlter/34-mms-water-ﬁlter-set )
2. estimular e apoiar o sistema de desintoxicação
- Chá de agulha de pinheiro (causou abortos em vacas grávidas,
por isso não é recomendado para mulheres grávidas, mas o CDS
não teve efeitos adversos na fertilidade e descendência em estudos
com animais! )
- Tomada oral regular de CDS (três vezes por dia uma dose com 3
gotas activadas de MMS clássico ou 6-9 ml de cada CDS/CDSplus
num copo de água, mais 3 gotas de DMSO na solução pronta é
especialmente útil aqui)
- dose elevada de vitamina C (com 2-3 horas para o dióxido de
cloro)
- dose elevada de vitamina D + K2
- vitamina E altamente doseada
- Óleo de krill de ácidos gordos Omega3
- produtos contendo enxofre DMSO, MSM, cebola e alho
- A glutationa é o principal motor para a desintoxicação
ou como suplemento dietético (e/ou brócolos brevemente cozidos
ou escaldados como prato principal 2-3 vezes por semana, yum! )
- alta dose de OPC (extracto de semente de uva, com 2-3 horas de
distância ao dióxido de cloro)

3. encher com bom ar e energia
Por isso, vão para o bosque apanhar agulhas de pinheiro!
4. fazer desporto
Ok, as vacinas também eliminaram os atletas proﬁssionais, mas
muito menos do que na população normal! Assim como os
desportos, tenham cuidado e vão à sauna com a maior frequência
possível!
5. permanecer relaxado na conﬁança
Está tudo bem e a ﬁcar ainda melhor. "O melhor ainda está para vir"
- a sério!
Mas a fase de transição é acidentada. É aí que todos nós
precisamos de nos apoiar e ajudar uns aos outros!
Lembre-se, só o medo de danos causados por vacinas ou por danos
à saúde causados por "derramamento" pode deixá-lo doente e levar
à morte.
OS PENSAMENTOS CRIAM A REALIDADE !
Portanto, seja criativo num bom sentido!
Declarações de cura, renúncia de responsabilidade e licenças
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