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We hebben een brief van een arts die anoniem wil blijven vertaald. Hoewel het beste

iedere injectie van wat dan ook kan worden vermeden, kunnen spijtoptanten hier wellicht

nog gebruik van maken. Het gerotzooi met ons DNA om een nooit aangetoond virus te

bestrijden, heeft niets met volksgezondheid te maken. Het “virus” en de daaruit

voortvloeiende “pandemie” is een hefboom om op één of andere manier de

wereldpopulatie uit te dunnen en de rijke elite een comfortabele leefruimte verschaffen.

Vandaar dat de elite er niet over peinst zich met deze rommel te laten inspuiten, zij weten

wel beter. Hier de brief:

Met de huidige irrationele drang om de planeet te vaccineren tegen COVID-19, een virus

dat een 99,9% genezingspercentage heeft, vinden wij het belangrijk om praktische

manieren te bespreken om de schade die wordt aangericht door deze ongeteste mRNA-

vaccins te “ontgiften” en te “neutraliseren”.

Interessant is dat hier in onze thuisstaat Tennessee het COVID-“sterftecijfer” is

verdrievoudigd, ondanks het feit dat we in de VS koploper zijn wat betreft

vaccinatiegraad. Je vraagt het je af, nietwaar? Logische denkers zouden hieruit afleiden

dat het vaccin verantwoordelijk is, net zoals we obesitas zien toenemen in

bevolkingsgroepen die veel ijs eten. Maar de irrationele en onlogische “mainstream

media” en “medische maffia” zullen ongetwijfeld “anti-vaxxers” de schuld geven van de

toename van het aantal sterfgevallen, wat net zo logisch is als veganisten de schuld geven

van de toename van hartziekten bij mensen die elke dag hotdogs eten…

Maar we mogen ons niet laten afleiden door de feiten of door logica!

Ondanks de 4,5 miljard dollar aan schadevergoedingen toegekend sinds 1986 …

Ondanks dat het Hooggerechtshof in 2011 vaccins als “onvermijdelijk onveilig”

bestempelde …

Ondanks bijsluiters die bewijzen dat de meeste vaccins bekende kankerverwekkende

stoffen en chemicaliën bevatten die neurologische schade veroorzaken.

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/04/08/hoe-de-schade-van-mrna-injecties-gentherapie-is-te-neutraliseren/?blogsub=confirming
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Degenen die het wagen om vraagtekens te zetten bij vaccins zijn kwaadaardig en

gevaarlijk.

Zij moeten de schuld krijgen van de sterfgevallen van hen die al wél gevaccineerd zijn.

Ze moeten tegen elke prijs GECENSUREERD worden!

In alle ernst, de informatie die we u hierbij verschaffen zou iemands leven kunnen redden,

dus we wilden het met u delen. Het werd verstrekt door een arts die anoniem wenst te

blijven. Het doel van dit onderzoek is om het lichaam te helpen herstellen van schade en

de giftige bestanddelen uit het lichaam te ontgiften, stabiliseren en reinigen, waaronder

hydrogels, luciferase en nanobots, alsmede het boodschapper-RNA (mRNA) dat in het

COVID-vaccin zit tot zwijgen te brengen.

Wat is mRNA?

Boodschapper-RNA (mRNA) zorgt voor de overdracht van genetische informatie van de

celkern naar ribosomen in het cytoplasma, waar het dient als sjabloon voor de

eiwitsynthese. Hoe zit dat precies?

We zijn gemaakt van cellen. Elke cel bevat miljoenen eiwitten. De instructies voor het

maken van eiwitten zijn “geschreven” in het DNA van een cel in de vorm van genen, die

eiwitten bouwen via transcriptie (“herschrijven” van de DNA-sequentie in de vorm van

mRNA) en vertaling (“decoderen” van het mRNA en bouwen van het eiwit).

Dus als het COVID-vaccin gebruik maakt van mRNA om je genetische code te veranderen,

dan zou de sleutel tot het voorkomen van schade logischerwijs bestaan uit het verstoren of

elimineren van de vertaling van de boodschap, toch?

Voila! Dat noemen wij RNAi(nterferentie).

Het RNA-interferentiesysteem (RNAi) is een mechanisme waarmee cellen genexpressie

controleren door de translatie van mRNA uit te schakelen. RNAi kan ook worden

gebruikt om de translatie van virale eiwitten stil te leggen wanneer een cel door een virus

is geïnfecteerd. Het RNAi-systeem kan ook therapeutisch worden gebruikt en kan

voorkomen dat het virale RNA zich vermenigvuldigt.

Zie ook: De Bataafsche TV [LINK]

Hieronder staan de TOP VIJF aanbevolen stoffen om de schade van mRNA-vaccins te

beperken (in willekeurige volgorde).

1 | JODINE

Jodium is een essentieel mineraal dat door de schildklier wordt gebruikt om

schildklierhormonen te maken die vele functies in het lichaam regelen, waaronder groei

en ontwikkeling, het herstellen van beschadigde cellen en het ondersteunen van een

gezonde stofwisseling.

https://www.bitchute.com/video/c9DAh52y7rbs/
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Omdat uw lichaam zelf geen jodium aanmaakt, moet het via de voeding worden

toegediend. Jodium kan ook worden gebruikt om toxische verbindingen te ontgiften en

verhoogt sterk de mRNA-ontbindingssnelheid (verval). Voedingsjodium regelt ook zijn

eigen absorptie door regulering van de natrium/jodide (NIS)-symporter, die de functies

van de schildklier beschermt.

2 | ZINK

Zink stelt het lichaam in staat eiwitten en DNA aan te maken, draagt bij tot wondgenezing

en speelt een rol bij de groei en ontwikkeling van kinderen. Het heeft ook antioxiderende

eigenschappen en speelt een belangrijke rol in de cel-gemedieerde immuunfunctie en

moduleert de mRNA-niveaus van cytokinen.

Van zink is aangetoond dat het de gentranscriptie in kankercellen reguleert, terwijl zink

de expressie van microRNA’s en belangrijke enzymen en eiwitten die nodig zijn voor de

maturatie en stabiliteit van microRNA’s globaal afbouwt. Tot slot behoort het

zinkvingereiwit serrate tot de plantaardige verbindingen die mRNA tot zwijgen kunnen

brengen.

3 QUERCETINE

Quercetine, een flavonoïde met meerdere bewezen gezondheidsvoordelen voor zowel

mens als dier, vertoont een overvloed aan biologische activiteiten.

Met quercetine behandelde neutrofielen vertoonden een opmerkelijke onderdrukking van

de mRNA expressie van verschillende pro-inflammatoire genen.

Een van de minder bekende en recent ontdekte rollen van quercetine is de modulatie van

microRNA (miRNA) expressie, die een vitale rol speelt in gezondheid en ziekte.

4 SUPERGELADEN C60

(Nano-Koolstof Geactiveerde Houtskool)

Koolstof 60 (C60) is een natuurlijk voorkomend molecuul dat bestaat uit 60

koolstofatomen die iets vormen dat lijkt op een holle voetbal. De wetenschappelijke naam

voor C60 is “Buckminsterfullerene” en het is de enige molecule van een enkel element dat

een bolvormige kooi vormt, en het is misschien wel de krachtigste antioxidant tot nu toe

bekend, die de antioxidantwerking van Superoxide Dismutase, Glutathione, Catalase en

COQ10 uitvoert.

In de afgelopen 13 jaar is de “Supercharged” C60 fullereen molecule onderzocht, getest en

gekarakteriseerd door niet minder dan 15 universiteiten en 5 federaal gecertificeerde

onderzoekslaboratoria, resulterend in meer dan “600 evaluaties”.

Er is ook veel positief onderzoek gedaan naar de potentiële toepassingen van

Supercharged C60 bij de absorptie van elektromagnetische velden (EMV). De

Supercharged C60 molecule is een nanokoolstofmateriaal dat ongelooflijk krachtige
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antioxiderende eigenschappen vertoont die het vermogen van het lichaam om oxidatieve

stress in zowel gezonde als zieke toestand te beheersen, kunnen vergroten.

Uit studies blijkt dat koolstofnanodragers kleine interfererende RNA (siRNA) kunnen

leveren en een groot aantal mRNA-toepassingen in de plantenbiotechnologie mogelijk

kunnen maken, zich in cellen kunnen internaliseren en vervolgens het gen efficiënt

kunnen uitschakelen en cruciaal zijn voor het efficiënt uitschakelen van genen.

5 | PQQ (Pyrroloquinoline kinine)

Pyrroloquinoline chinon (PQQ) is een krachtige antioxidant en cellulaire energiebooster

die werkt om de gezondheid van uw energieproducerende mitochondriën te

ondersteunen, ze te beschermen tegen oxidatieve schade en u zelfs te helpen nieuwe

mitochondriën te kweken. PQQ is eigenlijk de enige voedingsstof op aarde waarvan

bekend is dat hij in staat is nieuwe mitochondriën aan te maken.

PQQ zit in fruit en groenten en in moedermelk en is een plantaardige groeifactor en

bacteriële cofactor. Studies hebben aangetoond dat PQQ dinatriumzout (BioPQQ™)

positieve effecten heeft op de cognitieve functie en mogelijk een beschermend effect heeft

op door UVA-straling veroorzaakte veroudering.

CONCLUSIE

Nu de druk om gevaccineerd te worden tegen COVID toeneemt, is het van vitaal belang

methoden te vinden om de schade te beperken, vooral voor degenen die gevaccineerd

moeten worden vanwege eisen van de werkgever of om andere redenen. (Red.: Dit is niet

de reden waarom we dit publiceren!)

Samengevat gaat het om de volgende vijf stoffen, met links naar aanbevolen bronnen:

Ook is aangetoond dat alleen water vasten (gedurende 1 week) DNA-schade herstelt en

vreemd mRNA tot zwijgen brengt. En het nemen van een volledig spectrum hennep

extract is een andere uitstekende suggestie vanwege de positieve effecten op ons

endocannabinoïde systeem, dat bijna elke interne functie regelt. Wij nemen dit

biologische hennep extract elke dag!

Interessant genoeg is Merck gestopt met de ontwikkeling van twee COVID-vaccins, omdat

na uitgebreid onderzoek werd geconcludeerd dat de injecties minder bescherming boden

dan het virus zelf op te lopen en natuurlijke antilichamen te ontwikkelen. Op 25 januari

kondigden zij aan dat de vaccins een “inferieure” reactie van het immuunsysteem

genereerden in vergelijking met een natuurlijke infectie.

Onlangs maakte een klokkenluider van CNA verpleeghuizen bekend dat ouderen “sterven

als vliegen” na het nemen van hun COVID-19 injecties. Helaas worden deze ouderen

verplicht om vaccins te nemen tegen een “virus” dat volgens bijgewerkte CDC analyses

minder gevaarlijk is… dan het leven zelf!

http://go.globalhealingcenter.com/c/435444/635539/5534?subid1=TTAC


5/5

REDACTIE:

Iedereen die meent dat we dit plaatsen om vaccinatiepaspoorten, concentratiekampen,

discriminatie en andere “nieuwe orde” natte dromen goed te praten, moet vooral

terugbladeren in deze krant. Bovendien is bovenstaande geen garantie voor een vlot

herstel, maar moet wel worden onderzocht. Maar we zitten nu ongevraagd in de fase dat

er miljoenen aardbewoners met een experimenteel brouwseltje worden ingespoten. Als

over enkele jaren blijkt dat mensen inderdaad bij bosjes op onverklaarbare manier ziek

worden of sterven én de daders op het kerkhof liggen, moet er actie worden ondernomen.

Als dat betekent dat gevaccineerden zich zouden kunnen ontgiften, moeten ze die kans

krijgen. Verdere experimenten mogen dan alleen nog worden uitgevoerd op de “rijksten

der aarde” en hun collaborateurs die dachten van ons af te zijn.


