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Inledning - 00:26
Idén att virus är invaderande ämnen som orsakar sjukdom skapades av
Louis Pasteur på 1800-talet. Hans teori, känd som sjukdomens groddteori, är
katalysatorn för alla teorier som finns inom medicinska yrken. Germ Teory är
ansvarig för användningen av pasteurisering, vacciner och medicinska
behandlingar. Samtidigt som Louis Pasteur utvecklade sin groddeteori fanns det
en annan fransk forskare med namnet Antoine Bechamp. Bechamp kom med
sin egen teori om sjukdom och dokumenterade och bevisade det i sin bok 'The
Third Element of Blood'. Hans teori var radikalt annorlunda; det kallades
terrängteorin. Terrängteorin föreslår att alla levande mikroorganismer och virus
har
sitt
ursprung
i
kroppen,
inte
utifrån.
Han
upptäckte
fermenteringsprocesserna och han observerade att bakterier och virus är
pleomorfa. mutering baserat på terrängen där de bor. (virus muterar i genomet
genom virala ritningar före skapandet - en typ av "viral pleomorfism". Celler
tillverkar virala konstruktioner och ändrar sedan dessa konstruktioner för att
passa deras behov. Bakterier, som är levande, kan mutera på egen hand efter
skapelsen). Detta är exakt motsatsen till vad Louis Pasteur föreslog, som säger
att virus förekommer i naturen av sig själva och skapar sjukdom. Detta är, som
jag kommer att förklara, omöjligt.
Virusen och dess syfte - 02:09
Virus har sitt ursprung bara i närvaro av en levande cell, men vetenskapen
säger också (indirekt) att virus kan förekomma i naturen. Så vad är det? Virus
måste h a en cell för att replikera. Vetenskapen har erkänt detta, men de
manipulerar folket till att bara tro partiella sanningar. Sanningen är att virus
skapas i sin helhet i cellen - de kommer inte från utsidan av kroppen, de
kommer inifrån kroppen. Virus förekommer i kroppen som ett resultat av
systemisk toxicitet, inte för att kroppen har invaderats av ett externt hot. Detta
är den stora lögnen som medicinsk profession bygger på för att motivera
användningen av vacciner och farliga mediciner.
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Utan den falska groddteorin att lita på, och den smittsamma myten som är
så hjärntvättad i människor, skulle läkare inte ha något att stå på och skulle välta
som ett korthus. Så, vad är virus och vad är deras huvudsyfte i
människokroppen och i kropparna hos djur? Virus löser upp giftigt ämne när
vävnad är för giftig för levande mikrober att mata på utan att förgiftas till döds.
Utan virus skulle människokroppen inte kunna upprätthålla sig inför systemisk
toxicitet. Eftersom virus inte lever, vet de inte hur man infekterar en cell på
egen hand. De har ingen kärna, de har inte andning eller matsmältningskanalen
- de lever inte, därför måste virus ha ett hjälp- och vägledande medel för att
tillgodose deras beteende; dessa kallas antikroppar.
Det är viktigt att det måste förstås att virus inte infekterar celler för att
invadera cellen och replikera. Vetenskapen vill att du tror att virus replikeras i
naturen av sig själva, men vi vet att virus inte kan replikeras om inte i närvaro
av en levande cell, hur kan ett virus replikera sig själv när ett virus inte lever
och inte förökas?
Vetenskapen har hävdat att ett virus har godtyckliga åtgärder. Detta
innebär att viruset ska invadera alla celler i kroppen lika, men detta är inte
beteendet som vi observerar. Verkligheten är att virus är mycket specifika, och
de löser specifikt specifika vävnader i kroppen, och de gör detta med hjälp och
vägledning av antikroppar. Viruset innehåller det RNA och DNA som är
nödvändigt för att upplösa specifika vävnader och det förvärvar detta från
cellens energier. Cellen har DNA; DNA är en energiform. Våra kroppar är inte
datorer - vi kodar inte (i den form datorer gör). Det är en annan felaktig
karakterisering av människokroppen. Energi finns i alla celler och medel i
kroppen. Celler kommer att skapa viruset, därför kommer cellen att ge sin egen
energi till viruset som gör att viruset, med hjälp av antikroppar, specifikt kan
lösa upp vävnadsavfall och skräp.
Virus flyter i fri suspension efter att de har lämnat cellen; detta är Zeta
Potentials natur. Detta är en universums lag som håller föremål i fri
upphängning, avvisar eller lockar sig från varandra. Detta är en elektrisk
energiladdning som kallas statisk elektricitet. Om virus inte var diskriminerande
och specifika agenter skapades av celler, skulle vi observera att alla som blir
smittade med virus har samma sjukdomsnivå, men det är inte det som händer.
Detta är en direkt motsägelse av själva virologin, för om virus
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är smittsamma ämnen som kommer från utsidan av kroppen, skulle viruset inte
bry sig om vilken nivå av immunförsvaret eller kroppen, den personen hade
(därför visar detta en intelligent samband mellan virus och kroppen).
Nu vill vetenskapen att du tror att virus innehåller alla nödvändiga verktyg
för att infektera varje region, vävnad och organ i kroppen. I människokroppen
har vi många virus. Om jag dricker för mycket alkohol under långa perioder kan
jag få hepatit. Enligt vetenskapen skulle jag ha fått ha hepatit om vi skulle följa
virologins logik. Varför skulle kroppen skapa hepatitvirus i levern? —Eftersom
cellerna i levern försöker rensa levern och sig själva för toxicitet för att
återställa och vända ett giftigt levertillstånd.
Nu har det visat sig att det finns över 320 000 virusvarianter som är
inneboende i jorden och naturen. Tusentals av dem finns inom
människokroppen, och de finns i form av en ritning. Ritningarna finns i
genomet. Nu kommer genomet att rikta cellerna i kroppen vilken typ av protein
som ska tillverkas. Till exempel, om du har en skadad lever, kommer det att
kräva hepatitplanen, och det finns tre + typer av hepatitvirus. Cellerna i levern
kommer därför att tillverka vad de anser nödvändiga. Beroende på levertoxicitet
kan du behöva hepatit A, du kan behöva hepatit B eller C - det beror på
toxicitetsnivån. Varje virus är mer eller mindre detsamma i detta avseende; de
rensar alla levern och löser upp degenererad vävnad. Graden av symtom som du
kommer att uppleva beror på nivån av toxicitet. När du har en hög mängd
toxicitet kommer det att kräva att du har mer viral aktivitet, så nedbrytningen av
virus innebär att du kommer att uppleva en högre nivå av symtom; du kommer
att känna dig mer sjuk.
Nu, anledningen till att människor upplever symtom med virus och
bakterier är att när dessa bryter ner den degenererade vävnaden och avfallet,
måste kroppen eliminera det de bryter ner. Så, hur gör kroppen det? Kroppen
kommer att eliminera 90% av toxiner genom huden och resten genom tarmarna,
munnen och slemhinnorna. Detta innebär hosta, nysningar - [huden] vi har alla
slags hudutslag och utbrott. Vita blodkroppar hjälper till med detta beteende.
Låt oss titta på akne för ett exempel. [till exempel] Du har en finne - den är vit
eller svart beroende på det toxin som är inblandat. Om den är vit använder den
vita blodkroppar. Om den är svart använder den röda blodkroppar, vilket
vanligtvis är en indikation på för mycket järn. Och det är en specifik järntyp typen från kosttillskott som kroppen inte kan använda. Vita blodkroppar hjälper
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till att utvisa toxiner som är kristallina till sin natur, som en glasskärva som
spricker ut genom huden. Nu hjälper de vita blodkropparna att neutralisera detta
beteende. De försöker hjälpa till att skjuta ut det ur kroppen. Detta är beteendet
hos all infektion. Det är alltid kroppen som försöker driva ut gifter eller
främmande skräp inifrån kroppen.
Virusinfektion - Medicinskt bedrägeri - Smittsam fälla 11:28
Virusinfektion är nödvändig för att kroppen ska kunna vända ett giftigt
tillstånd. Men hos människor som har ett undertryckt immunsystem kan deras
kropp inte hantera rationellt stora mängder virus som bryter ner giftiga
avfallsprodukter och därför kan de bli sjuka och dö, men detta är sällsynt. Mer
sannolikt kommer 99% av de människor som har viral aktivitet att övervinna
det - det är kroppens funktion. Kroppen vet mycket väl vad den ska göra; den är
smart och har medfödda förmågor. Vi bör vårda och lära oss att älska kroppen.
När någon dör på grund av virus- eller bakterieinfektion beror det nästan alltid
på medicinsk behandling.
Medicinsk industri söker en fiende så att den kan motivera användningen
av farliga medicinska ingrepp och behandlingar. Att bygga en vägg mellan dig
och din kropp kommer att leda till rädsla för din kropp och de omkring dig. Det
är det primära syftet med den "smittsamma myten". Hjärntvättande människor
till att tro att de kan "fånga" en sjukdom från någon omkring dem gör det
möjligt för läkare att hålla människor i rädsla. När människor är i rädsla kan de
lätt kontrolleras och manipuleras. Folket bad om en lösning och de
tillhandahåller dem till dem, utan att veta att de nu har förslavat sig själva till
sitt eget sinne och kropp.
När sinnet inriktas internt på sina egna problem, är fokuset inte längre
fokuserat på omgivningen hos personen utan är inriktat internt på hans eller
hennes egna problem. När kroppen är ohälsosam kommer detta fokus att
förstoras kraftigt. När en befolkning är för bekymrad över sina egna sjukdomar
kommer de inte att bry sig om de yttre problemen. De makthavande tar tillfället
i akt att utnyttja människans natur och tar långsamt bort rättigheterna från
individen. De vet hur det mänskliga sinnet fungerar, och de utnyttjar det till
deras fördel.
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Virala cykler - Coronavirus - 14:10
Virus och bakterier är cykliska i kroppen. Kroppen är på en cykel, därför
är virus på en cykel. Precis som vädret är på en cykel, så är också kroppen. När
giftiga ansamlingar når sin högsta punkt i kroppen kan det sprängande tidvattnet
inte längre hållas tillbaka. Detta kan inträffa på grund av säsongsförändringar,
klimatförändringar och temperaturförändringar, påfrestningar, påfrestningar och
bekymmer. Förändringarna under årstiderna visar att kroppen tappar stora
mängder toxinackumuleringar i blodet. När toxiner kommer in i blodsystemet
måste bakterier sprida sig för att bryta ner och eliminera toxiciteten nu i blodet.
Men om mikroberna förgiftas till döds på grund av det giftiga i det som finns i
blodet, och vad som har ackumulerats i kroppen, kommer cellerna att skapa och
tillverka virus som är icke-levande proteinlösningar; de är proteinstrukturer.
virus kommer in och bryter ner saken. De eliminerar det så att kroppen kan
återställa homeostas. Utan virus skulle kroppen inte ha möjlighet att rengöra sig
och skulle dö av toxicitet.
Virussen måste förstås. Virus lever inte - virus är inte smittsamma, och jag
kommer att förklara varför. Virus kan inte överföras mellan människor. Virus
med ursprung utanför värdcellen kan inte infektera en annan värd. Viruset
kommer inte att ha nödvändigt RNA eller DNA för att infektera andra celler.
Celler kommer inte att smittas av främmande skräp, och det är precis hur ett
främmande virus behandlas av kroppen. Kroppen kan inte känna igen viruset
eftersom det inte har nyckeln eller tiden till dess aktivitet, vilket gör att viruset
behandlas som främmande skräp. När du injicerar virala vävnader från djur
känner kroppen inte igen den, eftersom den inte har sitt ursprung i cellerna i din
egen kropp. På samma sätt, om ett virus överförs via luften på något sätt,
kommer viruset inte heller att kännas igen på detta sätt.
Vi har också slemhinnans funktioner. När slem observeras under ett
mikroskop uppvisar det ett vävmönster. Detta vävmönster hjälper till att filtrera
bort främmande skräp. Om jag på något sätt kunde producera virus i ett
laboratorium av biljoner - tillräckligt för att kunna spraya det på en stor
befolkning - skulle det fortfarande inte utlösa det virus som jag tänkte skapa hos
offret. Men om du andas in denna dimma är det en främmande förorening som
kroppen måste bryta ner. I de fall, om det är tillräckligt giftigt, kommer kroppen
att tillverka ett andningsvirus för att bryta ner toxiciteten och eliminera den.

5

Viral Misconceptions

Om vi ser på Kina som ett exempel kan vi se att luftföroreningarna där är
så giftiga att människor måste bära masker för att skydda sig själva. Du kan
föreställa dig att efter att ha andats in detta under en längre tid kommer du att
utveckla en andningssjukdom. Det händer precis så att coronavirus är ett
andningsvirus. Koronavirus har funnits för alltid. Om du någonsin har förkylts
är det troligt att du har haft ett koronavirus någon gång i ditt liv. Coronavirus är
inte nya, men media har hyped upp det och försökt att övertyga den massa
okunniga fåren att det är nytt och farligt.
Om vi ser på Italien som ett exempel kan vi se att Italien har en av de
högsta föroreningsgraderna i hela Europa, därför har du en befolkning där som
kommer att avgifta deras kroppar, och de kommer att göra allt vid samma
tidpunkter (eftersom de alla ackumuleras i samma hastigheter och nivåer). Som
jag förklarade är virus cykliska eftersom kroppen är cyklisk. Giftiga
ansamlingar tar tid att bygga upp, och de byggs upp i majoriteten av
befolkningen samtidigt. Därför kommer majoriteten av befolkningen att frigöra
sina giftiga ansamlingar ungefär samma tid också. Detta beteende är vad jag
kallar Illusion of Viral Activity (IVA). Detta kan utnyttjas av makthaverna, för
den som observerar detta tror felaktigt och av okunnighet att det är smittsamt men så är det helt enkelt inte.
Science of Virology Exposed - 19:50
Studien av virus är bristfällig av naturen. För att de ska kunna observeras i
laboratorier måste virus kauteriseras, sedan tas och torkas. Detta kallas
bestrålning. Detta tar också bort fuktinnehållet från viruset. Detta är en
dämpningsprocess som dödar viruset. Men som sagt lever ett virus inte.
Vanligtvis är det animaliska virala proteiner som används för att genomföra
dessa observationer. Virus observeras i petriskålsmiljöer som steriliseras.
Giftiga serum används för att hålla cellulär aktivitet vid liv men inte frisk.
Celler i en sådan miljö har inte till sitt förfogande hela utbudet av mikrobiella
rengöringsmedel som det skulle se ut i människokroppen, därför kommer
forskare alltid att observera framträdandet av viral aktivitet, eftersom celler
måste använda virus för att rengöra sig i en sådan giftig miljö om de inte har
bakterier eller parasiter som de kan uppmana att konsumera och eliminera
denna toxicitet. Därför observerar forskare att virus löser upp sin egen cellulära
aktivitet, men detta är en illusion. För att observera virus måste virus färgas
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vilket orsakar felaktiga observationer av viruset, eftersom viruset inte fungerar
på ett naturligt sätt som det skulle göra i människokroppen. Vetenskapen vet
detta men fortsätter bedrägeriet och bedrägeriet ändå.
Virus är så små att de har en storlek på 0,1 mikron. Detta kräver otroligt
kraftfulla mikroskop för att se. Optiska mikroskop måste kräva
virusfärgningsprocessen för att kunna dyka upp i mikroskopet. Så, hur beter sig
viruset i människokroppen? Det enda sättet vi vet är om vi ser dem i den
levande vävnaden. Och vi har just det, för Royal Rife uppfann sitt eget
mikroskop som kunde se levande vävnad i bilder upp till 30 000 gånger deras
storlek. Han kunde se mikroorganismer i deras levande tillstånd, i vävnaden.
Rife observerade att virus och bakterier bara förekommer på grund av obalanser
i kroppssystemet; kort sagt drog han slutsatsen att virus och bakterier är
pleomorfa (se s.1 för tydlighet)och bekräftade därmed resultaten från Antoine
Bechamp på 1800-talet. Rife säger i sina resultat: ”I själva verket är det inte
själva bakterierna som producerar sjukdomen, men vi tror att det är de kemiska
beståndsdelarna i dessa mikroorganismer som verkar på den obalanserade
cellmetabolismen i människokroppen som i själva verket producerar sjukdomen
. Vi tror också att om ämnesomsättningen i människokroppen är perfekt
balanserad eller klar, är den mottaglig för ingen sjukdom. ”
Shawn Montgomery - Rife Research Group:

”Vad någon kommer att upptäcka när de söker posten, är att Royal Rife
uppfann ett mikroskop i början av 1930-talet som kallades Universal
Microscope, och dess unika kvalitet var att den kunde se virus i deras levande
tillstånd - kunna se mikrober så små som virus i deras levande tillstånd. Nu,
idag, och även då, hade vi elektronmikroskopet som kan se virus men i en
ögonblicksbild. De är döda; de måste bestråla dem med elektroner, vilket är
driftsmetoden. Det dödar dem, och därför ser du inte liveprocessen, och med
optiska mikroskop används fläckar för att få fram funktioner, och fläckarna
själva är giftiga, och återigen har du döda prover som du tittar på . Rife såg
denna begränsning inom mikrobiologi och mikroskopi och bestämde sig för att
ta itu med den. Så hans svar var att uppfinna ett mikroskop som använde ljus.
Han kunde upprätthålla provet och genom att inte döda det kunde han
använda den här metoden för att få extrem förstoring, extrem upplösning och
han kunde se sina prover i levande tillstånd. Så han kunde se att virus rör sig
genom sina processer, vilket du kan se med ett optiskt mikroskop, men det var
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hans förmåga att se virus, som var i levande tillstånd, vilket var hans viktigaste
innovation, och alla hans andra uppfinningar och det var många som alla var
relaterade till detta som avvisade de principer som mikroskopet fungerade på. ”
Virus korsar inte arter - 25:24
Virus kan inte korsa arter av flera anledningar. För det första är djurets
RNA och DNA inte kompatibelt med humant RNA eller DNA. Enligt
vetenskapen hävdar de att djurvirus kan överföras till människor, men
människokroppen tillverkar och replikerar inte djurceller och vävnader. Vi är
människor, och när vi äter djurkött omvandlas det i magen till mänsklig vävnad,
som vi använder för våra egna behov; att till exempel bygga muskler. Det enda
sättet att få djurens virala vävnad in i en människokropp är genom injektion.
Först då kan djurvävnad observeras i blodet. Därför antas antagandet att aids
kom från en apa, eller att koronavirus kom från en fladdermus, eller att ebola
orsakades av en fladdermus - detta kan inte förekomma i naturen. Fråga dig
själv, varför är det så att de första 40 åren har dessa virus inträffat i naturen?
Varför inträffade de inte för tusen år sedan? Varför inträffade de inte för 200 år
sedan? Dessa virus skulle ha inträffat i naturen långt innan nu om vad
vetenskapen säger är sant. Det är omöjligt för djur att överföra virus till
människor, och det är omöjligt för dem att överföra det mellan sig. Det är också
omöjligt för människor att överföra virus mellan sig.
Kroppen känner inte igen externa virus. Virus måste skapas av en cell i din
egen kropp och innehålla nödvändigt RNA eller DNA som ges av din cell. Det
finns inget sådant som en majoritetsvirusstam. Alla kommer att ha en annan
belastning eftersom kroppen skapar belastningen för egen användning.
Citat från "The Poisoned Needle" av Elnora Mcbean, 1956, näringsoch läkare:

"Under en av våra mest utbredda polioepidemier (1949) fastställdes inte
sammandragning av polio genom bestämd kontakt med andra sjukdomsoffer i
en detaljerad studie. gjord av New York State Health Department. USA: s
folkhälsovård i sina studier fann också samma negativa svar under efterföljande
polioutbrott. Kort sagt fick de veta att sjukdomen inte var smittsam. " TIME
Magazine kommenterade denna oväntade avslöjande av dessa undersökningar
genom att påpeka att "när och var folk fångar polio är fortfarande ett
mysterium." "Antagandet att virus trängde in genom munnen och näsan fick
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försöksledarna att göra uttömmande tester på både djur och människor,
mestadels fångar och föräldralösa på institutioner. De utsattes (av nära förening)
för poliopatienter och deras halsar och näsgångar var svabbade ofta med materia
(från patienterna) som skulle innehålla virus. Ingen polio framställdes på detta
sätt och ungefär den enda märkbara efterverkan var att försökspersonerna
tappade smak och lukt på grund av de skadliga effekterna av gifterna i serumet
som användes på pinnproverna. "
Desinfektionsmedel och överföringsvektorer - 29:39
Virus fungerar bara i en mänsklig värd eller i petriskålsmiljöer där de kan
hållas i flöde. Utanför kroppen blir de torra och tappar fukt. Även om de finns
på ytor, liksom bakterier finns på ytor, är detta, som sagt, ingen fara. Medan
desinfektionsmedel kommer att citera "döda viruset", kommer också
mekanismerna i kroppen att filtrera bort viruspartiklar från omgivningen.
Näshåren och näsan och slemhinnorna och saliven i munnen neutraliserar virus
vid inträde i kroppen. Om de passerar dessa mekanismer och försvar har
kroppen vita blodkroppar som neutraliserar dem vid kontakt. Även om ett virus
kom in i kroppen och kringgick alla dess försvar är viruset fortfarande inte
kompatibelt med kroppen det går in i.
Viruset måste innehålla specifikt RNA eller DNA för att vara kompatibelt
med den kropp det går in i. Dessutom är blod till blodkontakt inte en vektor för
överföring av virus - vi blöder utåt, vi blöder inte inåt. När vi blöder, blöder vi
ut kroppen. Detta håller blodet rent och förhindrar att främmande föroreningar
kommer in igen upp i kroppen. Detta är en anledning till att aids och andra virus
inte är smittsamma. Den enda vektorn för överföring av virus utanför
vaccinationen är genom blodtransfusion av en infekterad patient. Men det är
inte viruset som orsakar problemet i sig - det är kombinationen av främmande
djurvävnader som har skapats i ett laboratorium, vilket är fallet med aids.
Sådana virus har splitsats ihop. Detta kan framkalla vissa beteenden från det
medfödda immunsystemet.
Detta är den främsta anledningen till varför vacciner tar så lång tid att
skapa; de försöker provocera precis rätt mängd immunirritation utan att döda
den injicerade. De lockar de resultat de vill genom att skarva djurvävnader
tillsammans och inkludera dem med hjälpmedel, serum och giftiga
konserveringsmedel.
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Coronavirus p2: Hur virus tillverkas - 32:33
Coronavirus är en typ av svår akut andningssyndrom. Det faller i
SARS-familjen och har influensaliknande symtom. Både SARS och coronavirus
orsakas av miljömässig toxicitet av människan. Kemiskt giftiga ämnen från
luften andas in i lungorna och andningsorganen där de inte kan konsumeras och
elimineras av levande mikrober. Specifika icke-levande virus tillverkas sedan
av celler i lungorna för att demontera och bryta ner dessa ämnen. Milda
influensaliknande symtom uppstår vanligtvis. Symtomen i samband med
borttagning är vad som uppstår under SARS. Sådana luftburna giftiga ämnen
orsakas av förbränning av plast, formaldehyd och fabriksmärkt luft, som
omfattar ett brett spektrum av mycket giftiga biprodukter. Äldre individer med
redan försvagat immunförsvar är benägna att mer avancerad avgiftning av
andningsvirus och kommer att stå för de flesta dödsfall. Denna sjukdom kan
dyka upp i miljoner på grund av täta befolkningar, som i Kina, som andas in
sådan luft dagligen - detta betyder inte att det är smittsamt - det är inte mer.
“Mer än 99% av Italiens dödsfall i koronavirus var personer som led av
tidigare medicinska tillstånd, enligt en studie av landets nationella
hälsovårdsmyndighet. Mer än 75 procent hade högt blodtryck. 35 procent hade
diabetes och en tredjedel led av hjärtsjukdomar. ”
Symtom kan vara högre hos en individ eftersom de kräver mer viral
aktivitet för att rensa toxiciteten. Kroppen har smink och tillverkningsritningar
som redan finns i genomet och inuti cellen för att producera 320 000 olika
virala varianter. Genomet styr varje cell vilken typ av protein som ska tillverkas
- detta inkluderar virala proteinstrukturer som kallas virus. Därför kan även små
mängder virala proteiner hittas i tider av icke-rengöring. Om vävnad förstoras,
som PCR-testet gör, måste virusproteiner omvandlas av celler till hela virala
strukturer och sedan kodas för att specifikt lösa specifika vävnader i och runt
celler. Det är därför vi inte observerar virus som attackerar alla celler i kroppen;
de är mycket specifika lösningsmedel som är diskriminerande, inte
icke-diskriminerande, som vetenskapen har sagt. Koronvirus är i själva verket
riktiga virus - det är bara en typ av förkylningsvirus.
Inte bara kan de maskera fallen genom att hävda att det är COVID-19 - det
kan vara vilken koronavirusstam som helst och kunna hävdas som COVID-19
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eftersom det bokstavligen inte finns någon skillnad mellan COVID-19 och
andra koronavirusstammar. Och naturligtvis kommer testet inte att se skillnaden
eftersom det inte finns en tillräckligt stor skillnad att notera. PCR-testet
observerar dessutom genetiskt material som är kvar från viruset. Det betyder att
om du någonsin har förkylts i ditt liv och du råkar ha haft ett koronavirus är det
mycket troligt att du kommer att märkas som ett positivt fall även om du inte
upplever några symtom.
Det finns alltid en viss nivå av viral aktivitet i små mängder som fungerar i
kroppen. Det är bara när stora mängder viral aktivitet kallas och arbetar att du
kommer att uppleva symtom. När virus bryter ner stora mängder giftigt ämne
måste den materien på något sätt utvisas av kroppen; det måste komma ut ur
kroppen. Det använder slem, hosta, svettningar, hudutsöndringar och tarmar för
att ta bort dem från kroppen. Om det är ett andningsvirus kommer det att finnas
andningssymptom för att utvisa toxiner från lungorna.
Virus skapas på följande sätt: När toxiciteten har nått en punkt där den inte
längre kan hållas tillbaka av kroppen kommer massmängder av gifter att
dumpas i blodsystemet. För att kroppen ska bli av med dessa giftiga
ansamlingar nu i blodet, kommer bakterier in för att mata på denna fråga som
den första primära metoden för avlägsnande. Processerna med fagocytos spelar
också en roll. Parasiter och svampar är också involverade i små mängder,
beroende på ämnenas giftiga natur. Men om vävnaderna är så giftiga och ämnet
är så giftigt i kroppen, kommer levande mikrober att förgiftas till döds när de
försöker konsumera denna fråga, därför måste kroppen använda en annan
rengöringsmetod för att bli av med denna toxicitet. Kroppen har virus för att
tillgodose denna situation.
Under sådana omständigheter samlas celler som en hel enhet och
konspirerar för att rensa sig själva och deras omgivningar för toxicitet för att
återställa cellvävnader och vätskor. Detta gör att ny mobilaktivitet kan blomstra.
För att en cell ska kunna tillverka ett virus gör den det på följande sätt:
Först kommer cellen att anropa det virusprotein som redan finns i cellen.
Genomet spelar en roll, och cellen kommer att anropa ritningen av vad virus
som bestäms av cellen för att rensa sig själv och dess omgivning. Det virala
proteinet kallas in i kärnan där viruset är strukturerat i sin hela form. Förr var
allt som fanns virala proteinpartiklar, nu har hela strukturen i viruset tillverkats
och monterats i kärnan. Den lämnar kärnan där den är inrymd i cellen. Viruset
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kommer att erhålla sitt RNA eller DNA av cellen, eftersom cellen innehåller
DNA som betyder att viruset som tillverkas av cellen också kommer att ge sitt
DNA till viruset (organiskt DNA). Denna process gör det möjligt för viruset att
med hjälp av antikroppar, som är en typ av vita blodkroppar, lösa upp specifika
vävnader.
Replikering fortsätter på detta sätt tills cellen inte längre kan hålla virusen i
sig. Vid denna tidpunkt kommer cellväggen att brista på ena sidan, så att
virusen kan fly och komma in i resten av kroppen. Cellen förstörs inte medan
den går sönder. Cellen kan lätt läka denna lilla bristning. Denna uppsättning
virus kommer att fortsätta i 72 timmar. Efter 72 timmar kommer cellen att
tillverka en ny uppsättning virus med olika rengöringsmekanismer, efter att den
första uppsättningen har förbrukats av kroppen. Den andra uppsättningen
kommer att vara lite annorlunda än den första uppsättningen, men båda
uppsättningarna är av samma typ av spänning - den andra uppsättningen
kommer att rensa vad den första uppsättningen inte gjorde.

Besök min hemsida för mer information:
https://virusesarenotcontagious.com/
Om du har några frågor eller vill ha information om ett visst ämne, vänligen
maila mig på min webbplats genom att fylla i formuläret.
—Jeff Green
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