KorsFrukts Protokoll
Behandling och långvarig metodik emot Covid-19 (Sars-2) vid symtombild såsom:
Hosta,halsont,irritation i halsen,snuva,förkylning och lukt eller smakbortfall, följt av feber.
En ideologisk startpunkt är att starta med immunologisk behandling direkt när man får
symtom som halsont och frossa,samt därefter komplettera med syresättande svag om
man får feber och lukt/smak-bortfall (2 ggr per dag) under första dagen.
Dag 1 och 3 fortsätter man likadant.
Dag 4 till dag 7 kompletterar man med syresättande stark behandling.
Dag 7 till 14 ändrar man till neurologiskt stärkande protokoll.
ALLMÄN IMMUNOLOGISK (Dag 1-3)
C-vitamin=5000 IE per dag
D-Vitamin=5000 IE per dag
B-Vitamin=1000 mg
K-Vitamin=800 IE per dag
Nascent Iodine=Jod 3 droppar
SYRESÄTTANDE SVAG (Dag 1-3)
1/2 tesked bikarbonat
1/2 tesked askorbinsyra (C-vitamin i pulverform)
Häll i 50 ml vatten.
Låt reagera i 10 sekunder!
Drick blandningen!
SYRESÄTTANDE STARK (MMS) (Dag 4-7)
1 droppe (Natrium-Klorit 25%)
1 droppe (Saltsyra 4%)
Låt blandningen reagera i 30s häll därefter i 50 ml vatten, drick blandningen.
En droppe (2 droppar totalt) innan läggdags!
NEUROLOGISKT STÄRKANDE (Dag 7-14)
Lysin=750 mg
L-Tyrosin=1000 mg
D-Vitamin=5000 IE per dag
K-Vitamin=800 IE per dag

Ytterligare tips!
Använda gärna ozon-apparat eller luftfuktare (med ultraljuds-funktion), diffusor.
Det går även att tillsätta väteperoxid i lutfuktaren med ultraljudsfunktion för att på så sätt
snabba på lungornas reningsprocess.
Var dock försiktig med ozon-apparaten och låt den inte vara på mer än 1-3 timmar!
(vistas heller inte i samma rum!). Väterperoxiderad diffusors-apparat (luftfuktare)
går däremot utmärkt att vistas i samma rum!
Glöm inte bort att Covid-19 är ett neurologiskt stridsmedel med 4 “spike” HIV-proteiner
inbyggda. Detta är även indirekt kopplat till 5G och chemtrails.Gp-120 glykoprotein.
Glöm inte bort att vacinnen innehåller nanopartiklar samt i första hand är designade för
att dölja effekterna av 5G.Samt givetvis också är designade att verka i en slags satanisk
"tandem-effekt",med det vanliga viruset för att också göra den som är vaccinerad till en
superspridare så att han/hon måste fortsätta vara vaccinerad.
Blanda aldrig syresättande stark eller svag med immunologisk behandling då de tar ut
varandra, (antioxidanter tar udden av syret i MMS),som syresätter
makrofagerna och T-cellerna indirekt de vita-blodkropparna.
T-cellerna (blodkropparna) är de som agerar som små syre-satta disciplinerade
fotsoldater.T-Cellerna finns i 5 olika sorter och fungerar faktiskt som en romersk arme,
där fotsoldater,hjälpsoldater,bågmän samt ryttare strider mot virus/bakterier och mögel
inuti cellvävnader och blodomlopp.
Alla är de exempel på T-cellernas olika funktion.
Jag tar inget ansvar för eventuella skador eller doseringar kring detta dokument!
Var och en är ansvarig själv för sina handlingar!
Protokollen är till för att snabba på läkningsprocessen, höja immunförsvaret
samt höja nivån av energi och harmoniskt medvetande med hjälp av (i de flesta fall)
rekommenderad minimidos.
Om du känner dig osäker, kontrollera med läkare/doktor för eventuella
biverkningar/korseffekter av protokollen, om du tex äter blodförtunnande,
kolesterol-medicin eller andra farmakologiska preparat.
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