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Skopiowałem następujący artykuł z TheTruthAboutVaccines.com. Pomyślałem, że BARDZO ważne 

jest, aby przekazać te informacje wszystkim, zwłaszcza że szczepionki mRNA są tak mocno 

„wciskane na siłę” przez rządy, polityków kryminalnych i BigPharmę. Dodałem linki do produktów, 

abyś mógł je zamówić online, tutaj podaję skąd mam swoje. Nie jestem wielkim fanem Amazona, 

ale w przypadku  ważnych produktów takich jak te, to właśnie tych używam. 

 Proszę dodać tę stronę do zakładek, gdy znajdę nowe informacje, dodam je tutaj.  

Oto artykuł: 

 Przy obecnym irracjonalnym nacisku na zaszczepienie planety przeciwko COVID-19, wirusowi, który 

ma 99,9% wskaźnik odzyskiwania, uważamy, że ważne jest omówienie praktycznych sposobów 

„odtruwania” i „neutralizacji” szkód wyrządzanych przez te nieprzetestowane mRNA szczepionki. 

 Co ciekawe, tutaj, w naszym rodzinnym stanie Tennessee, „wskaźnik śmiertelności” COVID potroił 

się, mimo że prowadzimy w USA pod względem wskaźnika szczepień. Zastanawiasz się, prawda? 

Logiczni myśliciele wywnioskowaliby, że szczepionka jest odpowiedzialna, tak jak wtedy, gdy widzimy 

wzrost otyłości w populacjach, które jedzą dużo lodów. Ale irracjonalne i nielogiczne „media 

głównego nurtu” i „mafia medyczna” bez wątpienia będą obwiniać „antyszczepionkowców” za wzrost 

zgonów, co ma tyle samo sensu, co obwinianie wegan za wzrost chorób serca u ludzi, którzy 

codziennie jedzą hot dogi … Ale nie rozpraszajmy się faktami ani logiką! Pomimo 4,5 miliarda dolarów 

odszkodowania przyznanego przez Sąd Szczepień od 1986 roku…  

Mimo że Sąd Najwyższy określił szczepionki jako „nieuchronnie niebezpieczne” w 2011 roku… 

Pomimo ulotek, które dowodzą, że większość szczepionek zawiera znane czynniki rakotwórcze i 

substancje chemiczne, które powodują uszkodzenia neurologiczne. Ci, którzy odważą się 
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kwestionować szczepionki, są ZŁAKAMI. Są niebezpieczni! Muszą być obwiniani za śmierć 

zaszczepionych. Muszą być OCENZUROWANI za wszelką cenę! (OK, OK, wystarczy sarkazmu)  

Z całą powagą te informacje mogą uratować komuś życie, więc chcieliśmy się nimi z wami podzielić. 

Dostarczył je lekarz, który chce pozostać anonimowy. Celem tych badań jest pomoc organizmowi w 

regeneracji po uszkodzeniach oraz detoksykacja, stabilizacja i oczyszczenie organizmu z toksycznych 

składników, w tym hydrożeli, lucyferazy i nanobotów, a także wyciszenie informacyjnego RNA 

(mRNA) zawartego w szczepionce COVID.  

Co to jest mRNA? 

 Komunikator RNA (mRNA) pośredniczy w przenoszeniu informacji genetycznej z jądra komórkowego 

do rybosomów w cytoplazmie, gdzie służy jako matryca do syntezy białek. 

 Co?  

Wiem, brzmi to jak garść naukowego „bełkotu”, więc pozwól, że przetłumaczę dla ciebie. Jesteśmy 

zbudowani z komórek. Każda komórka zawiera miliony białek. Instrukcje tworzenia białek są 

„zapisane” w DNA komórki w postaci genów, które budują białka poprzez transkrypcję 

(„przepisywanie” sekwencji DNA w postaci mRNA) i translację („dekodowanie” mRNA i budowanie 

białka) .  

Tak więc, jeśli szczepionka COVID wykorzystuje mRNA do zmiany kodu genetycznego, to kluczem do 
zapobiegania uszkodzeniom byłoby logicznie ingerowanie w tłumaczenie wiadomości, prawda? 

 Voila! 

 System interferencji RNA (RNAi) to mechanizm, za pomocą którego komórki kontrolują ekspresję 
genów, wyłączając translację mRNA. RNAi można również wykorzystać do zatrzymania translacji 
białek wirusowych, gdy komórka jest zainfekowana wirusem. System RNAi ma również potencjał do 
wykorzystania terapeutycznego1 i może zapobiegać replikacji wirusowego RNA. Poniżej znajduje się 
TOP FIVE zalecanych substancji do łagodzenia uszkodzeń spowodowanych przez szczepionki mRNA 
(w dowolnej kolejności). 

1 | JOD Niezbędny minerał, jod, jest wykorzystywany przez tarczycę do wytwarzania hormonów 
tarczycy, które kontrolują wiele funkcji w organizmie, w tym wzrost i rozwój, naprawianie 
uszkodzonych komórek i wspieranie zdrowego metabolizmu. Ponieważ organizm nie wytwarza jodu, 
musi być dostarczany w diecie. Jod może być również stosowany do detoksykacji związków 
toksycznych i silnie zwiększa szybkość rozpadu mRNA. Jod w diecie kontroluje również swoje własne 
wchłanianie poprzez regulację symportera sodu/jodku (NIS), który chroni funkcje tarczycy.  

2 | CYNK  umożliwia organizmowi wytwarzanie białek i DNA, przyczynia się do gojenia się ran i 
odgrywa rolę we wzroście i rozwoju w dzieciństwie. Ma również właściwości przeciwutleniające i 
odgrywa ważną rolę w komórkowej funkcji odpornościowej i moduluje poziom mRNA cytokin. 
Wykazano, że cynk reguluje transkrypcję genów w komórkach nowotworowych, a ponadto cynk 
globalnie obniża ekspresję mikroRNA i kluczowych enzymów i białek dla dojrzewania i stabilności 
mikroRNA. Wreszcie, białko ząbkowane z palca cynkowego jest jednym ze związków roślinnych, które 
mogą wyciszać mRNA.. 

3 | KWERCETYNA, flawonoid o wielu udowodnionych korzyściach zdrowotnych zarówno dla ludzi, jak 
i zwierząt, wykazuje mnóstwo aktywności biologicznych. Neutrofile leczone kwercetyną wykazywały 
znaczące tłumienie ekspresji mRNA różnych genów prozapalnych. Jedną z mniej znanych i niedawno 



odkrytych funkcji kwercetyny jest modulacja ekspresji mikroRNA (miRNA), która odgrywa kluczową 
rolę w zdrowiu i chorobie. 

 4 | SUPERCHARGED C60 

(Nano-Carbon Activated Charcoal) 

Carbon 60 (C60) is a naturally occurring molecule comprised of 60 carbon atoms forming 

something that looks like a hollow soccer ball. The scientific name for C60 is 

“Buckminsterfullerene” and it is the only molecule of a single element to form a spherical 

cage, and it may be the most powerful antioxidant yet known, performing the antioxidant 

action of Superoxide Dismutase, Glutathione, Catalase, and COQ10. Over the past 13 years, 

the “Supercharged” C60 fullerene molecule has been examined, tested and characterized by 

no less than 15 universities and 5 federally certified research laboratories, resulting in more 

than “600 evaluations.” There has also been considerable positive research conducted 

regarding Supercharged C60 potential uses in electromagnetic field (EMF) absorption. The 

Supercharged C60 molecule is a nanocarbon material that exhibits incredibly potent 

antioxidant properties that may augment the body’s ability to manage oxidative stress in both 

healthy and diseased states. Studies indicate that carbon nanocarriers can deliver small 

interfering RNA (siRNA) and enable a myriad of plant biotechnology mRNA applications,12 

internalize into cells and subsequent gene silencing efficiency,13 and are critical for efficient 

gene knockdown. 

4 | DOŁADOWANY C60 (Węgiel aktywowany nanowęglem) Carbon 60 (C60) to naturalnie 

występująca cząsteczka składająca się z 60 atomów węgla, tworząca coś, co wygląda jak pusta piłka 

do piłki nożnej. Naukowa nazwa C60 to „bukminsterfulleren” i jest to jedyna cząsteczka 

pojedynczego pierwiastka, która tworzy sferyczną klatkę i może być najsilniejszym znanym 

przeciwutleniaczem, który działa przeciwutleniająco na dysmutazę ponadtlenkową, glutation, 

katalazę i COQ10 . W ciągu ostatnich 13 lat „doładowana” cząsteczka fulerenu C60 została zbadana, 

przetestowana i scharakteryzowana przez nie mniej niż 15 uniwersytetów i 5 laboratoriów 

badawczych z certyfikatem federalnym, co dało ponad „600 ocen”. Przeprowadzono również wiele 

pozytywnych badań dotyczących potencjalnych zastosowań Supercharged C60 w absorpcji pola 

elektromagnetycznego (EMF). Cząsteczka Supercharged C60 to materiał nanowęglowy, który 

wykazuje niewiarygodnie silne właściwości przeciwutleniające, które mogą zwiększać zdolność 

organizmu do radzenia sobie ze stresem oksydacyjnym zarówno w stanie zdrowym, jak i chorym. 

Badania wskazują, że nanonośniki węglowe mogą dostarczać małe interferujące RNA (siRNA) i 

umożliwiać niezliczone zastosowania mRNA w biotechnologii roślin, wnikanie do komórek, a 

następnie  mają kluczowe znaczenie dla skutecznego wyciszania genów.  

5 | PQQ (pirolochinolina chinina) Chinon pirolochinoliny (PQQ) jest silnym przeciwutleniaczem i 
wzmacniaczem energii komórkowej, który wspiera  zdrowie Twoich wytwarzających energię 
mitochondriów, chroniąc je przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, a nawet pomaga w tworzeniu 
nowych mitochondriów. PQQ jest właściwie jedynym znanym składnikiem odżywczym na ziemi. 
będącym w stanie generować nowe mitochondria. PQQ znajduje się w owocach i warzywach oraz w 
mleku kobiecym i jest czynnikiem wzrostu roślin oraz kofaktorem bakterii. Badania wykazały, że sól 
disodowa PQQ (BioPQQ™) ma pozytywny wpływ na funkcje poznawcze i może mieć ochronny wpływ 
na starzenie się wywołane promieniowaniem UVA. 

WNIOSEK  

W związku z naciskiem na szczepienie przeciwko COVID, konieczne będzie odkrycie metod łagodzenia 
szkód, szczególnie dla tych, którzy muszą zostać zaszczepieni ze względu na wymagania pracodawcy 



lub z innych powodów. Podsumowując pięć omówionych powyżej substancji, wraz z linkami do 
rekomendowanych źródeł: 

 Jod – https://amzn.to/3nuUd5Z  

Cynk – https://amzn.to/32UZ9aN  

Kwercetyna – https://amzn.to/3t1teQB  

Supercharged C60 – https://globalhealing.com/supercharged-c60  

PQQ – https://amzn.to/3nv1Hpn  

(Słyszałem również, jak dr Sherri Tenpenny powiedziała w podkaście, że CoQ10 (koenzym Q10) jest 
ważnym suplementem, który należy przyjmować po zaszczepieniu:  https://amzn.to/3eGi4vg )  

Wykazano również, że post tylko na wodzie (przez 1 tydzień) naprawia uszkodzenia DNA i wycisza 
obce mRNA. A przyjmowanie ekstraktu z konopi o pełnym spektrum to kolejna doskonała sugestia ze 
względu na pozytywny wpływ na nasz system endokannabinoidowy, który reguluje prawie każdą 
funkcję wewnętrzną. Ten organiczny ekstrakt z konopi bierzemy codziennie! Bardzo wysoką jakość i 
najmocniejsze produkty CBD można znaleźć na następującej stronie internetowej (CTFO). Są bez 
GMO, organiczne i wolne od pestycydów: 

 https://alternativehealingandhealth.com/cbd-and-hemp-oil-products/  

Co ciekawe, firma Merck zrezygnowała z opracowania dwóch szczepionek na COVID, mówiąc, że po 
szeroko zakrojonych badaniach stwierdzono, że szczepionki zapewniają mniejszą ochronę niż samo 
zarażenie samego wirusa i wytworzenie naturalnych przeciwciał. 25 stycznia ogłosili, że szczepionki 
wygenerowały „gorszą” odpowiedź układu odpornościowego w porównaniu z naturalną infekcją. 

Niedawno informator z domu opieki CNA upublicznił i podzielił się swoim doświadczeniem, że 
seniorzy „umierają jak muchy” po zaszczepieniu się na COVID-19. Niestety, ci seniorzy muszą 
przyjmować szczepionki na „wirusa”, który zaktualizowana analiza CDC pokazuje, że jest w 
rzeczywistości mniej niebezpieczny… niż życie! 

 Sprzedawane tutaj zestawy do detoksykacji szczepionek przeciw Covid  

https://bit.ly/301fCIt Kliknij Herbal Remedies u góry strony, a następnie poszukaj „Vaccine Detox 
Herbal Extract” 

 Aby uzyskać więcej informacji na temat szczepionek przeciw Covid, kliknij tutaj: 
https://therealtruthnetworkcom.wordpress.com/2021/01/29/vaccines/ Źródło artykułu:  

https://therealtruthnetworkcom.wordpress.com/2021/01/29/vaccines/ 

Źródło artykułu: https://thetruthaboutvaccines.com Sprawdź ich informacje na temat raka, BARDZO 
potężne !!!  
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Od Mike'a Adamsa z NaturalNews.com Mam dziś dla was bombową informację o herbacie z 

igieł sosnowych i jej składnikach chemicznych oraz o tym, jak jeden z nich (kwas szikimowy) 

jest faktycznie wykorzystywany do produkcji Tamiflu, leku przeciwgrypowego. W serii 

artykułów naukowych, które dziś pokażę, zobaczysz, jak herbata z igieł sosnowych może 

zatrzymać krzepnięcie krwi i chronić organizm przed infekcjami dróg oddechowych i 

szkodliwą agregacją płytek krwi. Artykuł ten stwierdza: Istnieje potencjalne antidotum na 

obecne zarażenie białkiem kolczastym, które nazywa się Suraminą. Występuje w wielu lasach 

na całym świecie, w igłach sosnowych. Suramina działa hamująco na składniki kaskady 

krzepnięcia oraz na nieprawidłową replikację i modyfikację RNA i DNA. Nadmierna 

koagulacja powoduje skrzepy krwi, miniskrzepy, udary i niezwykle ciężkie cykle 

menstruacyjne. Herbata z igieł sosnowych jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy i 

jest znana z leczenia raka, stanów zapalnych, stresu i depresji, bólu i infekcji dróg 

oddechowych. Herbata sosnowa również zabija pasożyty. 

https://www.naturalnews.com/2021-05-09-herbata-igla-sosnowej-odpowiedź-na-szczepionkę-

covid-zrzucanie-suraminy-kwas-szikimowy.html www.RealTruthRealNews.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetłumaczone przez:  SUWERENNI.ORG na potrzeby wewnętrzne 


