Dr Simone Gold o pandemii i prepratach mody kujących genetycznie ciała
ludzki
13 02 202

Disclaimer/ważne: Nie jestem lekarzem, w poniższym tekście wyrażam własne poglądy i przekonania, opierając sie
w dużej mierze na poglądach odważnych medyków, ostrzegających społeczeństwo i uświadamiających ludziom ogrom
kłamstw, na jakich oparta jest tzw. pandemia wirusa Wuhan. Cokolwiek Czytelnik zrobi lub nie zrobi w związku z treścią artykułu, czyni to na wyłącznie włsaną odpowiedzialność. Poniższy tekst nie jest poradą lekarską, pełni on rolę
edukacyjną.

Tekst poniższy odnosi się do treści ciekawego materiału lmowego zamieszczonego
ostatnio na bitchute - nie youtube, mamy więc szanse, że nie zostanie szybko zablokowany. Zamieszczę trochę tez, informacji, wolnych cytatów z wystąpienia dr Gold.
Na bitchute obejrzeć można materiał lmowy prezentujący wystąpienie dr Simone Gold.
Simone jest lekarzem i prawnikiem. Warto obejrzeć ten lm.
Dr Gold jest ładną kobietą o przyjemnym głosie, sporej dozie charyzmy oraz odwagi
cywilnej. Jest jedną z rosnącej grupy lekarzy, którzy nie godzą się z "obowiązkiem"
stosowania się lekarza do do (nie)sławnych „procedur”, jakże często krępującym ręce
lekarzom chcącym ratować zdrowie i życie ludzkie.
Obejrzenie tego lmu sprawiło mi przyjemność. Dr Gold porusza w nim sporo ciekawych,
wciąż nieznanych szerzej zagadnień, i obejrzenie go może umożliwić świeże spojrzenie na
tzw. pandemię.
Dr Gold uzmysławia słuchaczom, że ta „pandemia” oparta jest na kłamstwach i manipulacjach.
Lekarka ta ostatnio podpadła bardzo, bo ośmiliła się otóż leczyć pacjentów bezpiecz-nym,
a co najgorsze - skutecznym i tanim preparatem - hydroksychlorochiną.
Lek ten stosowany jest często do leczenia tocznia malarii, rumieniowatego i…
reumatycznego zapalenia stawów (a więc do likwidacji pewnych pasożytów). Dajemy to
dzieciom, kobietom w ciąży, kobietam karmiącym, osobom z osłabioną odpornością. Nigdy
nie było zastrzeżeń.
Teraz słyszymy od miesięcy, że to lek niebezpieczny. Niebezpieczny? Naprawdę? Chyba dla
plandemii i dla „ich” portfeli.
Zrozumcie to, a ujrzycie także inne sprawy w zupełnie nowym świetle. Podałam pacjentce
hydroxychlorochinę i cynk, i ta w 48 godz. była całkowicie zdrowa, I to jest zgodne ze
stanem wiedzy zawartej w literaturze naukowej, dotychczasowych artykułach, to „się
spina”.
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Dr Gold wspomniała cynk - mój komentarz (nie jest to porada medyczna,
ale jedynie mój pogląd):
Podczas walki z grypami, przeziębieniami i czym tam jeszcze, organizm
toczy ciężką walkę, zużywając wszelkie zapasy cynku jak również
magnezu. Bez dostatku cynku nie ma zmysłu smaku i węchu. Należy
szybko uzupełniać zapasy cynku i magnezu jakimiś dobrymi preparatami.
Gdyby mnie to spotkało, przyjmowałbym ilości przynajmniej kilkakrotnie
przekraczającymi tzw. „normy”, którym generalnie nie ufam. Ja rozpocząłbym to suplementowanie już w momencie zauważenia, że coś jest nie
tak, a nawet… jeszcze wcześniej. Prawdę mówiąc, lubię robić to
rutynowo. Raczej trudne jest przedawkowanie tych dwu tak niezbędnych
dla zdrowia i życia metali.
Tak więc zapobiegawczo przyjmuję często koloidy (które mają doskonałą
bioprzyswajalność) tych metali (koloidy własnoręcznie robione). Te dwa
metale są „przyjaciółmi”, nie kolidują a współpracują, wzmacniają się
nawzajem w licznych akcjach
jakie umożliwiają i stymulują dla
utrzymania odporności, zdrowia i życia organizmu. Ludzie generalnie
mają spore ich niedobory, a analiza włosa niewiele tu daje. Powtórzę,
upośledzenie smaku, węchu (i oczywiście odporności) jest często
wynikiem bardzo niskich poziomów cynku/magnezu w organizmie.

Dr Gold zorganizowała White Coat Summit (Szczyt Białych Kitli), szkolenia, lm pod
siedzibą sądu najwyższego ( lm miał szybko 20 milionów wyświetleń i… zdjęli go.
Eksperymentalny preparat zwany szczepionką (w zasadzie) nie zapobiega transmisji wirusa,
nadal trzymasz dystans i nosisz maseczkę.
Młodzi poniżej 20 roku życia, bez żadnego leczenia wracają do zdrowia w 99,997%. Po 50
-ce wracasz do zdrowia w 99,5% (bez leczenia)! Nawet osoby powyżej 70-ki wracają do
zdrowia w 95% bez żadnego leczenia! Zadanie domowe: proszę, niech Czytelnik zada
soebie trud, poszuka wskaźniki dla grypy i… dokona porównań:).
Jeśli słyszałeś, że hydroxychlorochina jest niebezpieczna, to dlatego, że pewne znane i
poważane czasopismo medyczne zamieściło artykuł oparty na szerokich „badaniach”, które
wskazały na to, że nie jest bezpieczny. Ale zainteresowali się tym inni naukowcy, i…
szybko okazło, że że nie było żadnych badań! No co za dziwny przypadek :).
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Jak wyszło szydlo z worka, artykuł cichutko wycofano, sza- sza. Tymczasem jednak cały
mainstream rzucił się na tę dezinformaję, jakby tylko czekał na to - „poszło w świat”,
jakaż to ta hydroxychlorochina niebezpieczna jest. Eksperci ostrzegają:)).
Jak się domyślasz, nie „odkręcono” kłamliwej dezinformacji. Mają teraz podstawy,
„dowody” naukowe na konieczność wycofania skutecznego i bezpiecznego leku, jakim jest
hydroxychlorochina. Tak to działa niestety. Podobny przekręt zrobili kiedyś z jodem.
Tak więc - no co za przypadek! Tak się to załatwia. Czytelnik wie już, dlaczego ten tani,
skuteczny lek na pasożyty małe i b. małe oznaczono jako niebezpieczny i dlaczego niełatwo
go już kupić.
Inne przekazy od dr Gold

- nie wiadomo, czy „szczepienie” zapobiega transmisji wirus
- „zaszczepieni” miewają pzytywny wynik „testu
- nie ma dowodu, że „szczepionka zmniejsza śmiertelnoś
Więcej informacji da Czytelnikowi obejrzenie lmu. Film posiada duże, czytelne polskie
napisy.
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