Javaslat a korona vírus fertőzés megelőzésére és kezelésére.
A fertőzéseknél, úgy a megelőzés, mint a kezelés céljából az illető személy saját
mikrobáiból homeopátiás gyógyszert (izódát) tud készíteni. Ez a gyógyszer segíti az illető
személyt bármilyen, szájban, torokban, (felső) légutakban létező mikrobák, vírusok
elleni specifikus ellenálló képesség kialakítására.
Nagyon kevés személy tudja ellenőriztetni magát a korona vírusfertőzéssel
kapcsolatban. Amikor már betegnek érzi magát valaki, vagy már láza van, akkor már erősen
fertőződhetett. Már azelőtt is lehetett fertőzött, amikor még nem volt láza.
Úgy gondolom, hogy mindenkinek hasznos lenne az alábbi megelőző, illetve kezelő
módszert alkalmazni saját magán. Ha nincs korona vírus fertőzése, akkor is lehet egyéb
patogén mikróba a szájüregben és a légzőrendszer felső szakaszában, amivel szemben
immunissá válhat.
Ha valaki bevesz ebből az izódából, a szervezete érzékeli a víz által hordozott vírus
vagy egyéb mikrobák információit és specifikusan ezekre alakít ki immunreakciót a
szervezetben. Gyakorlatilag így készítheti el magának mindenki a saját vakcináját.
Hasonlóan jártak el Kubában 2007 és 2012 között, a leptospirosis, évente visszatérő,
járványban és gyakorlatilag pár év alatt fel is számolták a járványt homeopátiás módszerrel.
Elkészítési módja házilag és adagolása:
Felkészülés a próbavételre: ha lehet, bármely aromás, vagy szájfertőtlenítő anyag
használatát kerülje el ebben a kezelési időben, azért hogy a száj mikróba összetételét csak a
szervezet immunrendszere szabályozza.
Este fogpaszta nélkül, tiszta meleg forrás vizzel mosson fogat.
Reggel, miután felébred, fogmosás előtt, egy kis korty buborékmentes vízzel
gargalizáljon és a vizet úgy mozgassa erőteljesen pár percig a szájban, hogy a torok, a
mandulák, a fogak, a száj nyálkahártyája jól mosódjanak le a rajtuk levő mikróbáktól. Az így
nyert folyadékot egy pohárba ürítse ki. Majd ismételje meg még egy kis korty vízzel és ezt is
ürítse ugyanabba a pohárba és negyvenszer jól kavarja meg műanyagkanálkával.
Ha van köpet a torokból, tüdőből vagy orr váladék, azt is tegye a pohárba és a pohár
tartalmát negyvenszer kavarja meg intenzíven úgy, hogy az összetevők jól
összekeveredjenek. Majd öt-tíz percig hagyja zavartalanul, hogy az esetleges szilárd
részecskék nagy része leülepedjen.
Közben előkészít hét másféldecis üvegpoharat egy-egy deci buborék nélküli vizzel.
Egy műanyag vagy kerámia kávéskanállal néhány cseppet kivesz a leülepedett
folyadékból és átteszi az első pohár vizéhez. Megkavarja intenzíven negyvenszer.
Ekkor kiveszi függőlegesen a kávéskanalat és nedvesen átteszi a második pohárba. Ezt
is negyvenszer kavarja meg intenzíven.
Ugyanígy jár el a többi pohár vízzel is.
A hetedik pohár tartalmát megőrzi és a többi pohár vizet elönti.
Megelőzés céljából a hetedik pohárból kell bevenni a szájba egy kiskanállal és ott
tartani néhány percet, majd lenyelni, napi kétszer, evés elött fél órával, amíg nincsenek
tünetek. A bevétel előtt mindig 10-szer megkavarni az oldatot.

Háromnaponta jó újra készíteni az izódát, mert ebben a három napban a szervezete
megfertőződhetett, és így idejében megkezdődhet az immunizálás folyamata.
Ha már vannak a fertőzésre utaló tünetek, akkor vegyen be egy kiskanállal, amit
néhány percig a szájban tart, majd lenyeli, az első 3 napban óránként, majd ha kezd jobban
lenni, vegyen ritkábban, napi 3 óránként újabb 3 napig, majd napi 4 óránként még 3 napig,
majd napi 3-szor még 3 napig, majd napi 2-szer, amíg a járvány tart. Ebben az esetben 2
naponta érdemes újra készíteni az izódát, mert a vírus mutálódhat közben és a mindig
megújított oldattal az immunrendszer alkalmazkodni tud a kialakult helyzethez.
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