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"Det er ikke mere end ti procent af min indtægt, og 
vi har varmt vand i vores hjem 24 timer i døgnet, så 
jeg skal nok klare mig.

"Jeg bryder mig ikke om Putins krig. Priserne er 
steget, og vi er ramt, men jeg burde kunne klare at 
betale mine regninger denne vinter."

Livet fortsætter som normalt, natklubberne er 
fyldt op, barerne er fulde, og flodbådene er proppet 
med festglade mennesker.

TABTE OPSPARINGER
Men russerne får deres nyheder via stats-tv, som 
siger, at Ukraine er oversvømmet af nazister, og at 
Storbritannien aktivt bevæbner Ukraine.

Professor Clarke tilføjede: "Folk i Rusland får ikke 
den fulde historie om krigen, det er helt sikkert.

"Folk er dog begyndt at få øjnene op for, at de ikke 
får den fulde sandhed. Hvis man ser deres tv, har de 
skøre eksperter på.

"De tror, at krigen er drevet af Storbritannien, at vi 
står bag den, og at de ønsker at bombe os."

Der er dog et par små tegn på, at sanktionerne 
endelig slår igennem.

En undersøgelse i denne uge viste, at 80 procent af 
russerne har mistet opsparinger, siden Putin gik i krig.

En ud af fem rapporterede, at de havde mistet 
næsten hele deres opsparing, og otte procent havde 
helt mistet deres økonomiske polstring.

Nogle vestlige varer er helt forsvundet. 
Oligarkerne kan ikke længere købe luksusbiler som 
Rolls-Royce eller Bentley.

En MacBook Pro 16", der kostede 2.235 pund den 
dag, krigen brød ud, koster nu 4.579 pund, og skotsk 
whisky er tredoblet i pris og er meget sværere at få fat i.

Maria Kiselova, 33 år, lærer fra Sibirien, siger, at 
hun har bemærket prisstigninger på medicin.

Hun talte sine rubler omhyggeligt og sagde: 
"Sanitetshåndklæder er steget med 55 procent siden 
årets begyndelse.

"For mig er den største hovedpine, bogstaveligt talt, 
at jeg ikke kan købe Nurofen, det er simpelthen ikke 
tilgængeligt. Øl er også steget med ni procent."

Over for Kreml er designermærkerne Boss, 
Bulgari, Dior og Hermes stoppet med at handle. Men 
mange er ligeglade.

Miss Moskva Anna Yankova, 24, sagde: 
"Selvfølgelig er det en skam, at nogle virksomheder er 
gået, men russiske designere har hurtigt indtaget deres 
nicher."

I mellemtiden har Sofia, 39 år, hustru til en 
millionær og fanatisk Putin-tilhænger, fundet måder 
at købe det designertøj, hun elsker, fra Storbritannien.

Hun sagde: "Boris Johnson tog os for nar. Vi er rige 
nok til at få vores tøj og parfume fra andre lande, selv 
dem, der angiveligt 'forbyder' russere i butikkerne.

"Jeg venter nu på mit nye tøj i en forsendelse, der er 
sendt gennem Kasakhstan, og som min veninde købte 
til mig i London."

af Volve, 1. sep 2022, LINK

Efter at have brugt de sidste 2 år på at håne 
præsident Trump for at fremme Ivermectin (du ved, 
"hestemedicinen") har NIH (National Institutes of 
Health) nu stille og roligt tilføjet det til deres liste 
over godkendte behandlinger.

På NIH's officielle websted under Covid-19-
behandlingsretningslinjerne er Ivermectin sammen 
med flere andre antivirale lægemidler angiveligt 
opført som behandlingsmetoder til Covid-19.

Ifølge selve webstedet står der, at Ivermectin "er 
et antiparasitisk lægemiddel, der er ved at blive 
evalueret til behandling af COVID-19".

For blot seks måneder siden blev landskendte 
politkere censureret og endda latterliggjort for 
nogensinde at have talt om Ivermectin som en 
behandlingsmetode mod COVI, og nu promoverer 
NIH det endda.

Så meget for at "stole" på eksperterne!

_____

Jeg har fra første dag haft ret i alting!

Det storsvindlende NIH har nu tilføjet Iver‐
mectin til deres behandlingsliste. Ja, de har 
tilføjet "heste ormekur". SMH de smed folk ud af 
de sociale medier for at tale om... 
https://t.co/IXcGzVJBqM

- Josh Barnett for Congress (AZ-01) 
(@BarnettforAZ) August 31, 2022

_____

NIH CDC satte reklamer op, der fik det til at se 
ud som om Ivermectin var farligt og for heste, og 
at folk, der tog det, var fjolser

Hvordan kan de så lave en 360-graders vending 
og liste det som en del af Covid-behandlingen. 
Hvis dette ikke får dig til at vågne op, vil intet 
kunne gøre det.

Men så igen, zombier har kort hukommelse 
#Ivermectin #BTC

- #ZedZed (@Zed_Blockchain) August 31, 2022

_____

Her er NIH, der giver detaljer om, hvordan 
Ivermectin virker:

_____

Porte fra in vitro-undersøgelser tyder på, at 
ivermectin virker ved at hæmme værtens 
importin alpha/beta kerneportproteiner, som 

er en del af en vigtig intracellulær transportpro‐
ces, som virus kaprer processen og fremmer 
infektionen ved at undertrykke værtens 
antivirale respons. Desuden kan ivermectin 
docking forstyrre SARS-CoV-2 spikeproteinets 
fastgørelse til den menneskelige cellemembran.

Nogle undersøgelser af ivermectin har også 
rapporteret om potentielle antiinflammatoriske 
egenskaber, som er blevet postuleret at være 
gavnlige for personer med COVID-19.

Ivermectin har vist sig at hæmme replikationen 
af SARS-CoV-2 i cellekulturer. Farmakokinetiske 
og farmakodynamiske undersøgelser tyder 
imidlertid på, at det vil kræve indgift af doser, 
der er op til 100 gange højere end dem, der er 
godkendt til brug hos mennesker, at opnå de 
plasmakoncentrationer, der er nødvendige for 
den antivirale virkning, der er påvist in vitro.

Selv om ivermectin synes at akkumulere i 
lungevæv, er de forudsagte systemiske plasma- 
og lungevævskoncentrationer meget lavere end 2 
µM, den halvmaksimale hæmmende 
koncentration (IC50), der er observeret in vitro 
for ivermectin mod SARS-CoV-2. Subkutan indgift 
af ivermectin 400 µg/kg havde ingen virkning på 
SARS-CoV-2 virusbelastningen hos hamstere.

_____

Pludselig dukker Ivermectin op på NIH's websted 
til behandling af Covid. Efter årelang 
benægtelse, blokering, indblanding, bagvaskelse, 
ødelæggelse af konti på sociale medier, drab på 
folk osv. tilføjer de det stille og roligt til deres 
antivirale protokol. pic.twitter.com/iSDwYLlU1O

- Dusty Desert Dweller (@dusty_dweller) August 
31, 2022

_____

Da min datter fik Covid brugte vi ivermectin 
sammen med andre profylaktiske midler som 
Ambrosia Vida.

Covid væk på 8 timer.

Korrelation selvfølgelig, MEN hvorfor ikke bruge 
det? https://t.co/8PE4WFfYlB

- Marc Lobliner - IFBB Pro (@MarcLobliner) 
August 31, 2022

_____

Det ser ud til at "konspirationsteoretikerne" havde 
ret alligevel...

BREAKING: Har NIH lige indrømmet, 
at Ivermectin kurerer COVID?

https://en-volve.com/2022/09/01/breaking-did-the-nih-just-admit-ivermectin-treats-covid/

