De darmen: zetel van
het immuunsysteem

Laten we dit in perspectief
plaatsen

Tenslotte is het belangrijk omde basis van onze
gezondheid en weerstand te benoemen en dat zijn de
darmen. 80%van onze immuuncellen bevinden zich in de
darmwand. Een gezonde darmwand en darmslijmvlies is
noodzakelijk omdeze aantallen te behouden.
De goedaardige bewoners van de darmen zijn
verantwoordelijk voor het activeren van immuuncellen.
Geen slecht idee dus omin deze periode een kuur te doen
van een paar maanden. Gezonde darmen nemen
voedingstoffen beter op en maken zelfs bepaalde
vitaminen aan. Velen van ons hebben laaggradige
ontstekingen in de darmen, lichte ontstekingen die geen
pijn doen en die onder de radar blijven. Ze overbelasten
echter wel het immuunsysteem.
Probiotica helpen omontstekingen in de darmen te
verminderen en boosten ook op deze indirecte manier de
weerstand.

Er zijn meer dan 1,4 MILJARDmensen in China:
• Elke dag worden er daar meer dan 40.000 baby’s
geboren;
• 30.000 mensen sterven elke DAGin China;
• 4500 van deze mensen sterven aan vervuiling
– per dag;
• 270 mensen sterven elke dag aan infectieziekten
– ja, alleen al in China.

Let op bij het aanschaffen van goede probiotica:
•
Maagzuur- en galzoutresistent;
•
Goede hechtingcapaciteit aan de darmwand;
•
Houdbaar bij kamertemperatuur;
•
Bewezen stammen zijn samen als eindproduct
getest.

En toch verliezen mensen hun verstand over deze 26
sterfgevallen binnen de eerste 28 dagen.
In die 28 dagen stierven 840.000 Chinezen, waarvan
7.560 aan INFECTIEZIEKTENen toch veroorzaakt dit virus
(waarvoor een vaccin wordt vrijgegeven)
complete chaos.
• De sterfgevallen zijn voornamelijk oudere mannen, de
gemiddelde leeftijd is 75.
• Volgens de WHO-statistieken is de levensverwachting
bij de geboorte voor mannen in China 75 jaar.
Bronnen:
•
•
•
•
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Het coronavirus
Laat je niet gek maken!

•
•

https://www.researchgate.net/publication/232090024 Viral
Pathogens and Severe Acute Respiratory Syndrome Oligodynamic Ag for Direct Immune Intervention
https://www.businesswire.com/news/home/20050613005654/
en/University-Study-Shows-Ionic-Silver-Effective-SARS
https://patents.google.com/patent/EP1676582A1/en
https://healthimpactnews.com/2017/study-vitamin-d-is-moreeffective-than-flu-vaccine/
https://bibliotheek.ortho.nl/39003/vitamine-c-beschermttegen-coronavirus/
https://www.nanomineralen.nl/nano-zink-koper/

Hoe beschermen we ons?

Hoe beschermen we ons?
Is het echt nodig omziekte tegen te houden door middel
van een vaccin?
Door het op een natuurlijke wijze versterken van het eigen
immuunsysteemkun je een infectie voorkomen of
complicaties beperken. Ziek worden van een bacterie of
een virus is op zich geen probleem, mits je immuunsysteem
wapens genoeg heeft omhet zelfgenezend vermogen te
laten werken. Dan komje er zelfs sterker uit. Dan maakt het
ook niet uit of het een coronavirus is, een e-coli
bacterie of een andere ziekteverwekker. Je lichaamkan
het met weerstandverhogende, antivirale en antibacteriële
stoffen prima aan.

Wat zijn deze stoffen dan?

VITAMINE Dsuppletie is effectiever dan het griepvaccin, als
preventief middel tegen de griep volgens meerdere studies.
Een wereldwijd vitamine Dtekort wordt zelfs gezien als oorzaak
van luchtweginfecties. Vitamine Dzorgt voor de aanmaak van
peptiden (soort eiwitten) in de longen, die beschermen tegen
een infectie van een ziekmakende bacterie of virus.
Inname-advies: dagelijks 2000IE(50mcg) in te nemen. In ieder
geval in de herfst-, winter- en lentemaanden. Kinderen kunnen
volstaan met minder (0-6 15mcg; 6-12 25mcg).
VITAMINE C
Een Amerikaanse arts-onderzoeker Klenner  behandelde 60
poliopatiënten met hoge doses vitamine C, waarna zij allen
volledig herstelden.
De arts concentreerde zich op polio, maar ook meldde hij
resultaten van hoge doses vitamine Cbij andere virusziekten,
zoals mazelen, bof, waterpokken, griep, longontsteking,
en infecties met verschillende typen herpesvirussen, zoals
gordelroos, koortslip en de ziekte van Pfeiffer.
Inname-advies: minimaal 3000 mg per dag, verdeel dit over
3 momenten op de dag. Kinderen kunnen volstaan met minder
(0-6 200-500mg; 6-12 500-2000mg).
ZINK en KOPER
Zowel zink als koper bevorderen een goed werkend
immuunsysteemen beiden beschermen cellen tegen oxidatieve
schade (schade door zuurstof) en veroudering. Zinkionen
hebben (net als koper- en zilverionen) een directe antibacteriële
en antivirale activiteit. Zink remt zowel de infectie van
viruscellen als de replicatie (ofwel groei) van virussen.
Inname-advies: preventief 30ml nano zink/koper.  In geval van
een infectie 2 keer per dag 30ml. Kinderen kunnen volstaan met
minder (0- 6 5- 20ml per dag; 6-12 20-30ml per dag).

ZILVER
Uit onderzoek blijkt dat zilverionen in staat zijn om
virussen van het geslacht Corona onschadelijk te
maken. Dit type virus heeft een envelopje omzich heen,
een soort jas en in het geval van het coronavirus bestaat
deze jas voornamelijk uit eiwitachtige
structuren. Nano zilver kan alle eiwitstructuren van het
virus denatureren (uit elkaar laten vallen), waardoor het
virus zich niet meer kan vermenigvuldigen en uit het
lichaamverdwijnt. Volgens deze onderzoekers is zilver
het meest effectief tegen het coronavirus als het
preventief ingenomen wordt en wanneer het
geïnhaleerd wordt.  Een andere studie uit 2003,
notabene uitgevoerd door de Chinese RIVM, vond dat
ionisch zilver (nano zilver) het SARS virus, een ander lid
van de Corona familie, compleet deactiveerde binnen
twee uur. Meer bevestiging voor de werking van nano
zilver komt uit Arizona, waar de universiteit aantoonde
dat ionisch zilver 99%van een ander coronavirus
deactiveerde binnen vier uur.
Tenslotte, we vonden een patent. Patenten zijn bronnen
van onmiskenbare feiten, daar houden wij van. In het
patent wordt nano zilver als anti-coronavirus middel
gedeponeerd!!! Weliswaar voor uitwendige toepassing,
dus omde omgeving virusvrij te maken, maar wij weten
dat we het ook in kunnen nemen!
Inname-advies:
Preventief omeen infectie te voorkomen of complicaties te beperken: 10ml per dag.
Dosering bij de eerste ziekteverschijnselen: 30ml
per dag. De dosis mag verhoogd worden tot 3x 30ml per
dag, gedurende maximaal 2 weken.
Kinderen kunnen volstaan met minder (0-6 5-10ml; 6-12
10-30ml).
Lees de blog
als je wilt weten
hoe gevaarlijk het
coronavirus echt is!

