KOMPLIKACJE PANDEMICZNE oraz odszczepienne
Witam Srebro używam zależnie od stanu mojego organizmu i od potrzeb
Jednakże z obecnymi powikłaniami postkowidiańskimi, odszczepieńcy którym zmieniono szczepionkami MRNa czyli genotyp, zostało do nich wprowadzone wraz z wirusem szczepiennym samopowielające się i rozmnażające się
w nich syntetyczne białko tak zwane KOLCOWE, które się de facto jest w ich organizmach produkowane, które
następnie zaraża poprzez Nich pozostałą populację, rodzinę sąsiadów, w tym również tych którzy nie byli
szczepieni. Moje badania jasno i jednoznacznie wskazują na to że sytuacja ta obecnie wpływa na WSZYSTKICH,
wszyscy są TYM objęci i są zarażeni i nikt nie jest od tego wolny.. od około sierpnia 2021r.
Powoduje to:
1. Białko zatyka arterie a przede wszystkim naczynia krwionośne powodując zatory naczyń krwionośnych w całym
organizmie powodując
a/ zatory i krzepnięcie krwi która staje się pożywką bakterii gnilnych beztlenowych
b/ powstawanie guzów i narośli diagnozowane jako
c/ przeżuty raka - dlatego minister SŁowenii (podając się do dymisji) oświadczyła że nie będzie brała udziału w
masowym ludobu….. a ci którzy się zaszczepili mogą umrzeć na raka w czasie 2-5 lat
Ja natomisat na podstawie własnych analiz wnioskuję że skoro wszyscy są obecnie zarażeni tym białkiem kolcowym
postodszczepiennym niestety są w podobnej sytuacji - no może trochę lepszej ponieważ nie wprowadzono im do
organizmów
d/ ostre porażenie mózgu
d1.a/ ostry stan zapalny mózgu - [środek zapobiegawczy: 1/ dłuższa kuracja kombinacją koloidów w tym
SREBREM, MIEDZIĄ ZŁOTEM KOLOIDALNYM oraz 2/ ( niezbędna ostra kuracja JODKIEM POTASU )]
d1.b/ ostre niedokrwienie muzgu - NIACYNA oraz kombinacją koloidów w tym SREBREM, MIEDZIĄ
ZŁOTEM KOLOIDALNYM
d1.ba/ mgła kovidkowa
d1.bb/ stany zapalne muzgu
d1bc/ choroby typu haszimoto, Down, Aidsheimer, Ostry spadek inteligencji, przemęczenie, zaniki
pamięci, skrócenie długości życia do planowanych 10 lat/pokolenie
d2/ ostry stan zapalny płuc - przewlekłe choroby płucne - w tym ostre grzybice, rozedma płuc, spada
wymiana tlenowa co pogłębia stan chorobowy
d3/ oraz wynikające z tego :
d3a/ rozedma lewej komory serca
d3c/ uszkodzenia sercowych naczyń wieńcowych
d3b/ uszkodzenie lewej zastawki serca
e/ zerwanie sterowania TARCZYCY przez mózg powodujący: /środek zapobiegawczy: niezbędna ostra kuracja
JODKIEM POTASU /. Powoduje to w konsekwencji:
f/ ostry rozstrój hormonalny wszystkich narządów a szczególnie narządów rodnych widoczny szczególnie w
g/ ostry przewlekły stan narządów rodnych zwłaszcza u kobiet
g3a/ stan zapalny pochwy, jajników, macicy
g3b/ masowo pojawiające się guzy - powoli JUŻ obecnie (10.12.2021) przechodzące w raka tych narządów
g3c/ zatrzymanie się miesiączki oraz
g3d/ BEZPŁODNOŚĆ pokoleniowa !!! która może powodować dalszy spadek możliwości rozradzania się i
posiadania dzieci z obecnych 17% do około planowanych 89%
h/ znaczne skrócenie średniej długości życia z obecnych 54 lat do planowanych 10 lat (starzec ma około 13 lat)
i/ oznaczać to będzie że wiek rozrodczy z obecnych 16 lat zostanie skrócony w szybkim czasie do forsowanych
dzisiaj 13 lat (arabowie i semici), a docelowo około 4,5 - 5,5 roku
j/ znaczny spadek inteligencji populacji
k/ zanik całych narodów i ras
l/ zapowiadane spadek populacji z obecnych 7.000.000.000 do maksymalnie 200.000
UWAGI: * Krzemu używam osobiście dla siebie 50 ml dziennie , * Miedzi jedną trzecią do połowy ilości tego co
podawałem dla srebra ale nie mniej niż 0,5-kieliszek, * Złota podobnie jak miedzi – przed snem
Używam naprzemiennie ze srebrem w kolejności
a/ srebro
b/ miedź
c/ złoto i krzem
Używam naczczo, nie zajadam, nie zapijam, . Po każdym czekam 15-20 minut do wchłonięcia.
Kończę kurację minimum 20 minut przed jedzeniem.
Zaczynam po strawieniu plus trochę to jest minimum3-12 godzin po jedzeniu, zależnie co się zjadło- oczywiście po
lekkich pokarmach ten czas się skraca, po ciężkich wydłuża..
Mogę mieszać z wodą – pozbawioną minerałów (destylowana, demineralizowana – w supermarketach w baniakach
5litrów za 5 zł) ale bezpośrednio przed użyciem. Mieszanie nie jest dla mnie osobiście obowiązkowo ale do smaku
żeby dało się użyć.. Mogę raz dziennie ale lepiej na kilka razy (2-3) minimum na 30 minut przed jedzeniem i
zaczekać do wchłonięcia . Uwaga: według ustawy tylko zewnętrznie ale tylko upiększająco..:>

UŻYCIE i ilości Średnie potrzebne ilości koloidów:
Srebro
Koloidalne 2-3 butelek 2 butelki złota koloidalnego, 1 miedź koloidalna,
2-3 krzemy koloidalne
SREBRO Działa ekstremalnie skutecznie wręcz SPEKTAKULARNIE w pierwszej narastającej
fazie choroby (pół szklanki - do szklanki 150ml-250ml , potem choroba przechodzi w fazę
rozrostu i użycie srebra jest skuteczne owszem, ale choroba się wydłuża(10-14 dni). Zasadnicza
kuracja trwa 5-7 dni. (2-3 butelek). Dlatego tak ważne jest żeby mieć ze sobą zawsze na wyjazdy
około szklanki srebra. Unikam wtedy ciężkich objawów choroby. Zapobiegawcze użycie srebra
dla mnie zabezpiecza mnie przed chorobą lub jej ciężkimi objawami.Wraz z tą chorobą często
gruźlica, półpasiec, grzybice. Zawsze na początku rozpoczynam kurację ostrożnie od małych
ilości by sprawdzić jak działa na mnie srebro. Może bowiem nastąpić gwałtowne oczyszczanie.
Wtedy gwałtownie zmniejszam ilość lub zaprzestaję w ogóle. Może boleć brzuch, zawroty głowy ,
zwiększone ciśnienie, zwiększona akcja serca. Po tym okresie próbuję ponownie od małych ilości.

KURACJA SREBRO KOLOIDALNE
PRZECIWKO SKUTKOM CV
Wersja na słabszą wersję choroby
Na początku przez – faza wznoszenia - Przez pierwsze 2-3 dni
stopniowo podnoszę ilość od
FAZA WSTĘPNA OCZYSZCZANIA + przełączanie układu
odpornościowego – zwracam uwagę na: zwiększone ciśnienie, sikanie,
śledzę akcję serca,
1 dzień 1 kieliszek 30 ml / dzień
2 dzień 2 kieliszki 30 ml / dzień
3 dzień 3 kieliszki 30 ml / dzień
4-10 dzień (maxymalne iliści) – szczytowa faza uzdrawiania – trzymuję maksymalne ilości- czyli: PIERWSY
CYLK ZASADNICZY utrzymuję przez kolejne 7 dni , 4 dzień 4 (cztery) kieliszki 30 ml / dzień
FAZA OPADAJĄCA
11-13 dzień Kończąca faza pierwszego cyklu.
Potem stopniowo obniżam- czyli:
11 dzień 3 kieliszki 30 ml / dzień
12 dzień 2 kieliszki 30 ml / dzień
13 dzień 1 kieliszek 30 ml / dzień
FAZA KOŃCZĄCO – PODTRZYMUJĄCA – usuwa powoli pozostałe patogenny+likwiduje nawroty
potem podtrzymująco żeby nie było nawrotów i żeby wygasić nawracające znacznie słabsze ogniska chorobowe –
Ta faza wygasza 95 % choroby, pozostaje około 5% choroby która będzie powodować nawrotu i stany zapalne. I
dlatego żeby nie było nawrotów Ja dla siebie używam podtrzymująco przez dłuższy czas opadająco zmniejszające
ilości srebra.
przez kolejne 15 dni 1,5 kieliszka 30 ml / dzień
przez kolejne 15 dni 1 kieliszka 30 ml / co dwa
dni
przez kolejne 15 dni 1 kieliszka 30 ml / co trzy dni
nie zrywam jednak całkowicie kontaku ze srebrem

LUB WERSJA NA SILNIEJSZA
WERSJĘ TEJ SAMEJ
CHOROBY:
Różni się od poprzedniej, dodaniem po 7 niach drugiej FAZY zmniejszonej do 1/3 poprzedniej
Z przepisów unijnych wynika że żaden Koloid nie jest lekiem, nie jest suplementem, nie jest żywnością, nie leczy, nie diagnozuje, nie zapobiega chorobom, nie do
spożycia nie do użytku zewnętrznego. Treści tych zabrania się stosowaćna sobie czy polecać innym. Nie jest to diagnoza,ani nie jest ustalanie dawek, nie rozpoznanie
choroby nie jest to porada czy opis suplementowania. Zabrania się kopiowanie tych treści . Należy udać się do lekarza. Jednak Srebro– Złoto–Miedź-Krzem Koloidalny
występują naturalnie w przyrodzie i na co dzień, wraz z żywnością, spożywane są przez ludzi i dlatego nawet dziecko ma je w sobie.. Srebro używane jest od tysiącleci,
Rzymianie w przypadku epidemii używali srebrnych zastaw i sztućców, Żołnierze połykali srebrne monety co chroniło ich przez powikłaniami w przypadku zranień. Przepisy
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa żywności (EFSA) 1 stycznia 2010 roku. Zakazały wykorzystania krzemu organicznego do celów spożywczych. Przed tą datą
był on w pełni legalny. Krzem jest ważnym budulcem człowieka. Pamiętaj że zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza. Tekst ten nie jest poradą żywieniową czy piciu ani w
uzdrawianiu ani w określaniu stanu zdrowia ani w suplementowaniu. Nie sugerować się tym tekstem w żaden sposób przy podejmowaniu swojej decyzji. Są to moje prywatne
spostrzeżenia i jak osobiście je zastosowałem dla siebie, jednakże nie polecam ich powtarzać. Jeśli się Państwo nie zgadzacie z zawartą tu wiedzą, proszę dalej nie czytać. Nie
ponosimy odpowiedzialności za napisane tu treści. Zakaz kopiowania fragmentu czy całości t ekstu. Obowiązują przepisy uni europejskiej Creative Commons CC3

