VIRY ÚČINNĚ LIKVIDUJE OXID CHLORIČITÝ - CDS - CORONAVIRUSaplikace a studie na likvidaci coronaviruNová nákaza "záhadným" koronavirem - leden 2020Buďme však v klidu a nešiřme paniku - máme na to velmi účinný prostředek - oxid chloričitý! Je však velmi důležité ho včas a správně nasadit!Médii se šíří nové zprávy o nezvladatelné virové plicní nákaze CORONAVIRU, která propukla v Číně - Wuhanu, kde je nejvíce nakažených, jen nejsou dostupné přesné údaje, úřady je odmítají zveřejňovat. Jsou i mrtví. Šíří se to po okolních asijských státech a díky letecké dopravě jsou už první nakažení na jiných kontinentech, jako v USA a Evropě. Je otázka, zda je to přírozený přírodní vir, nebo umělý z laboratoří. Spekuluje se i o tom, že infekce měla za cíl oslabit čínskou ekonomiku a jsou i další teorie... Pokud jde o nás, tak kdyby někdo z vás či z vašich blízkých se dostal do blízkosti tohoto koronaviru, nezapomeňte na to, že viry CDS/MMS velmi účinně likviduje! Úspěch však může být zaručen především při včasném nasazení ClO2 a za využití více aplikací, hlavně těch, co jsou účinné na plíce, dutiny a sliznice.Zde bych při infekci či bezprostředním nebezpečím coronavirem ihned nasadil aplikace se CDS/MMS:1/ inhalace s MMS s HGS - přímé či prostorové2/ koupele v MMS s HGS nebo plastový vak3/ potírání plic a okolí s koncentrátem CDS 3000 pmm + 70% DMSO 3x denně v odstupu cca 6 h 4/ pití CDS o koncentraci 50-100 ppm půllitr až litr denně po 1-2 dcl. 5/ vhodné je kapání CDS do oka v koncentraci 25-100 ppm. Vždy je lepší prevence, než pozdní aplikace při velmi pokročilém stádiu infekce. V okamžiku kdy se u nás infekce projeví, je nutné jít krátkodobě, do potlačení infekce, až do koncentrací CDS na pití 150 - 200 ppm a to litr denně a i ostatní aplikace dělat intenzivněji. Pití však nelze dělat ihned tak intenzivní a je třeba pozvolna navyšovat dávky a koncentraci, např. od 25-50 ppm 3x denně, až do koncentrace 150-200 ppm 10x denně.Na noc se mi osvědčila u viróz silnější dávka vitaminu C - kyseliny askorbové v rajčatové šťávě nebo rajčatovém salátu, kdy rajčata podporují mnohem účinnější vstřebávání Céčka do organismu. Velmi pomáhají koupele v MMS s hgs a kdo nemá vanu, lze použít aplikaci plastový vak!Na prevenci často stačí inhalace, ať přímé nebo prostorové doma, po návratu z veřejných prostor a koupele za pomoci MMS připraveného s HGS.Na viry současná medicína nemá dostatečně účinné léky. ATB jsou především na bakterie a také na všechny nezabírají dost účinně. Jsou antivirotika, avšak mají jen omezenou působnost na některé viry a na nové virové infekce se vždy složitě hledá nový lék a někdy se ani nazadaří udělat antivirotikum dost účinné, nebo není všem dostupné. CDS/MMS je v tomto vynikající a ojedinělé, že je velmi širokospektrální a když se včas použije, může zachránit zdraví i život.VČASNÉ NASAZENÍ JE U TAKTO AGRESIVNÍCH VIRŮ VELMI DŮLEŽITÉ! Pokud se viry usadí někde, kam se ClO2 nedostane, nebo jsou již silně napadeny a poškozeny vnitřní orgány, může být i na ClO2 pozdě. Takto to třeba probíhalo u Eboly, když už byla hodně rozjetá, tak šance na záchranu se velmi snižovala po rozkladu a silném poškození vnitřních orgánů, i když jinak Ebolu oxid chloričitý likviduje.P.S. Doufám, že i čínští lékaří a vědci včas uvedou své studie a výzkumy na oxid chloričitý do praxe... Velmi účinné by mohly být injekční aplikace naprosto čisté verze ClO2 (např. elektrolitická CDS), jen infúze a injekce by správně měli aplikovat lékaři a vyškolení zdravotníci.Velmi důležité jsou i tyto japonské vědecké studie na účinnost a bezpečnost ClO2 využitelné u plicních infekcí:1. https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1516591435183217/2. https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1521040268071667/Speciální studie na PubMed k použití ClO2 na CORONAVIRUS:https://www.facebook.com/groups/www.uzivamecds.webnode.cz/permalink/1544495422392818/
