Een leugen wordt geen waarheid, verkeerd wordt niet juist en slecht wordt niet goed omdat het is geaccepteerd door een meerderheid! Zelfs
niet als deze mening door dubieuze wetten wordt afgedwongen, hetgeen meer zegt over de wettenmakers en conformisten dan over degenen
met een andere mening!

Coronavirus
Hoe u het thuis gemakkelijk kunt bestrijden
Op dit moment ga ik het even laten om te schimpen op alles en iedereen die meehelpt om de leugen CORONAVIRUS PANDEMIE in stand te houden. Natuurlijk besef ik wel dat veel mensen angstig zijn omdat hun de nodige medische kennis ontbreekt om te kunnen verklaren wat er op dit moment allemaal aan het gebeuren is. Wel, om het even op een niet al te katholieke manier onder
woorden te brengen, wil ik het volgende even kwijt!
‘We worden in een houdgreep gehouden volgens een zorgvuldig voorbereide fascistisch-medische
lockdown, gebaseerd op een virus dat niet eens ECHT DODELIJK is!’
Anders gezegd, ze spelen het scenario van de Spaanse Griep na, zij het dat ze niet aan de aantallen
komen en ze ook nooit aan deze aantallen zullen komen. Ze hebben zich op één ding heel erg duidelijk verkeken; Nu meneer DOKTOOR zijn vergif niet langer met kilo’s kan voorschrijven vallen er
minder doden. Omdat er een lockdown is, zijn er ook minder verkeersdoden enz.
Er zijn zo weinig doden op dit moment dat ze zelfs beginnen met het virus via hun Johns Hopkins
monitor te transporteren naar Afrika omdat de leek toch geen verstand heeft over de temperaturen
waarbij het virus actief is. Wel ik ga u vertellen waarom dit ONMOGELIJK is dat in Afrika een dergelijk virus levensvatbaar zou zijn. Daaruit vloeit ook de enige maatregel die u kunt toepassen thuis
om het virus te doden en dood te houden!

De Achilleshiel van het virus
Temperatuur! Ja, heel eenvoudig. Het virus is ontzettend temperatuurgevoelig en sterft af bij temperaturen van 22°C en hoger.
In Wuhan brak het nieuwe COVID-19 virus, feitelijk SARS-Cov2 om exact te zijn, uit toen de
temperatuur was gezakt tot 4°C in december 2019. (En, dit virus is een mutatie van een gemuteerd
virus. Door het muteren is het reeds 50% zwakker en heel erg fragiel!) Dit is tevens de reden waarom verkoudheids- of griepvirussen ook alleen maar welig tieren tijdens de wintermaanden! Lage
temperaturen.
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Wekenlang heb ik de data van Johns Hopkins bestudeerd. Weet u wat ik heel erg raar vond? Dat er
in Afrika vele besmettingsbronnen zijn en in het noorden van Scandinavië maar enkele. Hetzelfde
voor Groenland. Dit strookt helemaal niet met de referentie van een SARS of Coronavirus. Nieuw
of niet, het zal nooit de methode, haar modus operandus, kunnen veranderen! Koude temperaturen
zijn noodzakelijk voor dit virus om mensen effectief te kunnen besmetten!
Een van de berichten die me werden toegestuurd tijdens mijn onderzoek:
This is what happened in the Spring of 2003 during the SARS-CoV pandemic.
Once daytime temperatures rose above 22°C-72°F, the lethal outbreak suddenly ended - on its own never to return - and, efforts to develop a vaccine were dropped.
Numerous laboratory studies have shown that most upper respiratory viruses, including 200 different
rhinoviruses, picornaviruses, respiratory syncytial viruses, influenza viruses and coronaviruses quickly
perish at mildly hot air temperatures.
Several SARS coronavirus survival studies have concluded that it is easily killed in less than 15 minutes
at 56°C. or 133°F.

En er is me ook een lijst met studies toegestuurd:
The Effects of Temperature and Relative Humidity on the Viability of the SARS Coronavirus
First data on stability and resistance of SARS coronavirus compiled by members of WHO laboratory
network
Stability of SARS coronavirus in human specimens and environment and its sensitivity to heating and
UV irradiation - Biomed Environ Sci 2003 Sep:16(3):246-55 Journal of Virology, 23 (3), 297-301 Nov
1987
Biophysical Studies on Rhinovirus and Poliovirus - Morphology of Viral Ribonucleoprotein - Journal of
Virology, Feb 1968, p. 149-154

Gaat iemand me vertellen dat er NIEMAND ANDERS OP DE WERELD BESTAAT DIE HIERVAN OP DE HOOGTE IS?
Als je iemand opsluit in een min of meer fascistisch getinte quarantaine en je onthoudt deze mensen de essentie voor het lamleggen van het virus, dan ben je in mijn ogen een moordenaar. Zet de
thermostaat op 22,5°C verdomme! Dit is CRUCIALE INFORMATIE!
Als bovenstaand het geval is, dan kan wat mij betreft de ganse gezondheidszorg gevoeglijk de
boom in. Dan kunnen we wel stoppen met deze zooi te onderhouden. Dat kost tot 15% van alle belastingen die we betalen en daarnaast moet je ook nog verzekerd zijn voor hospitalisatie en lid zijn
van een ziekenfonds. Waarom eigenlijk?
Several SARS coronavirus survival studies have concluded that it is easily killed in less than 15 minutes
at 56°C. or 133°F.

Beseft u waarom dit virus geen vat heeft op de bevolkingen in Scandinavië? Omdat ze regelmatig
een SAUNA nemen. Daarom heeft het wel een grote impact op alle vluchtelingen in Scandinavië
die uit de warmere streken komen. Zij hebben geen weerstand tegen verkoudheids- en griepvirussen
om de simpele reden dat deze virussen in hun klimaten niet kunnen overleven. Vooral Somaliërs
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vallen met bosjes. Dit is tevens de oplossing van een jarenlang antropologisch heet hangijzer. Alle
culturen horen in hun eigen landen thuis, niet in landen waar ze geen binding mee hebben en nooit
zullen hebben. Dit werd altijd al als een racistisch standpunt gezien door mensen met een te hoog
EQ en laag IQ, maar ook dit standpunt wordt nog maar eens even door het virus onderstreept!
Breathing deeply for just 20 minutes in a hot sauna will kill a high percentage of any virus that happens
to be invading the upper respiratory system. Most people experience a feeling of almost immediate relief.

Er bestaat zelfs een boek uit 1984 waar dit onderwerp, de bestrijding van verkoudheden en griep,
volledig in wordt beschreven. Uitgegeven in 55 landen en toegepast zijn er alleen maar lovende kritieken voor dit boek!
We kunnen om preventief te handelen en als we geen ventilator hebben of sauna, ook een föhn gebruiken om de ventilatortoepassingen in een ziekenhuis na te bootsen!
1. Draai uw föhn op de laagste stand en leg vervolgens uw vingers over de luchtinlaat om de
luchtstroom te vertragen waardoor de temperatuur zal verhogen.
2. Gebruik de andere hand om met een natte doek of een spuitfles gevuld met water uw gezichtsoppervlak rond de neus en mond regelmatig te bevochtigen.
De stroom van hete lucht zorgt ervoor dat het water verdampt, waardoor gezicht en neus
koel blijft terwijl de warmte diep doordringt in de neus en sinussen.
Haal langzaam en diep adem door de neus, met de mond gesloten, gedurende 5 minuten.
Om ongemak te beperken, zet de föhn een beetje opzij tussen ademhalingen, zodat alle warme lucht tijdens het inademen is gericht op het gezicht en neus. Als de lucht warm aanvoelt,
maar niet heet, probeer dan een hogere warmte-instelling.
Het doel is om de binnenkant van de neus en sinussen op te warmen tot ten minste 56°C gedurende de gehele behandelingsperiode zodat het coronavirus wordt gedood door de temperatuur.
3. Pauzeer tussen de verschillende behandelingen ongeveer een uur.
Zo kan de natuurlijke beweging van de slijmlaag in de sinussen zich herpositioneren en kan
het nog aanwezige virus bij de volgende poging verder worden vernietigd.
4. Na de afkoelingsperiode, begint een andere 5-minuten durende behandeling met hete lucht.
Als er verder geen symptomen zijn, moeten twee behandelingen per dag voldoende zijn als
preventie.
Als de symptomen zich al hebben ontwikkeld, kunnen 3 tot 5 afwisselende verwarming /
koeling behandelingen per dag worden aanbevolen, totdat de symptomen verdwijnen.
Doe dit in een warme omgeving, zeker als u de bepaalde symptomen hebt. Dit is ook alles wat ze
tijdens de ziekhuisopname doen, naast toedienen van medicatie!
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