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sperimentelle sprøjte, da 
disse sprøjter har været 
på markedet i forholdsvis 
kort tid. Dog er 
dødstallene og alvorlige 
bivirkninger steget signifikant verden over efter 
indførelse af dette vanvittige eksperiment. 

Nylig svensk forskning har konstateret at covid19 
indsprøjtningerne ikke kun omdanner cellernes 
mRNA, men også selve DNA’et påvirkes.

Man ved, at Covid19, der indsprøjtes i skulderen, 
ikke som først antaget forbliver i området, men 
faktisk er i stand til at vandre via blodbanen og ud i 
kroppens organer, der konstant danner spike 
proteiner, som får forsvaret til at eskalere. Som 
tidligere beskrevet er dette sammenspil vigtigt. 

Det kan derfor blive katastrofalt for kroppens 
eget forsvar, hvis den pludselig mister sin 
overordnede styring og kontrol, mellem det 
uspecifikke og specifikke forsvar.

"Hellere lidt skidt i krogene end et rent helvede"
Dette udtryk hørte jeg i tidernes morgen fra en 
christianit, som har et gran af sandhed i sig.

Hygiejne spiller en væsentlig rolle for vores 
folkesundhed. Dårlige sanitære forhold med fattig‐
dom, sult, kulde, nød og mangel på essentielle 
næringskilder, er alt sammen årsager til svækkelse af 
immunforsvaret.

Men hygiejne kan også, hvis den bliver for steril og 
klinisk, gøre vores immunforsvar udsat og sårbart.

Det ses på hospitaler, hvor risiko for streptokok‐
ker og stafylokokker sker hyppigere og hyppigere, 
trods høj hygiejne. Antibiotika kure uden genopret‐
telse af tarmfloraen samt 
balancering af immun‐
forsvaret, danner en ”En 
klinisk tarm”, som udsæt‐
ter vores forsvar for ude‐
frakommende angreb, 
som kroppen kan have 
svært ved at bekæmpe.

Immunforsvaret styrkes af gode 
bakterier og udfordres af dårlige

Vi har 10 gange flere 
bakterier i kroppen end 
vi har celler, der indgår i 
sammenspil med immun‐
forsvaret.
Der findes gode som dår‐

lige bakterier, som lever i sameksistens. De dårlige 
bakterier, kan være med til at udfordre og udvikle de 
gode bakterier i den rigtige retning. Men det kræver, 
at de gode bakterier ikke er i alarmerende undertal 
og har de optimale vækstbetingelser.

Vask hænder og undlad at spritte 
hænder unødigt
Vores hud indeholder 
talgkirtler, der udskiller 
en olieagtig substans 
kaldet sebum. Denne olie 
er hudens syrekappe og 
hjælper med at beskytte 
huden mod ubudne gæster. Olien er med til at 
opretholde den naturlige pH-værdi, der aktiverer 
kroppens immunforsvar.

Dette er en af forklaringerne på hvorfor sprit kan 
være skadeligt for kroppens forsvar. Sprit er et opløs‐
ningsmiddel, der udtørrer, skader og fjerner de gode 
bakterier på huden, slimhinder etc. Det kan i stedet an‐
befales at have en god håndhygiejne med vand og sæbe.

Stikke testpinde op 
i næsen inde‐
holdende det 
kræftfremkaldende 
stof ethylenoxid

Næsen er også beklædt med slimhinder. 
Testpindende, der stikkes langt op i næsen, tæt på 
hypofysen og til hjernens centre, indeholder det 
stærkt kræftfremkaldende stof ethylenoxid, som 
både anses som et overgreb, men som også angriber 
vores slimhinder.

Desuden er testene særdeles misvisende, i det de 
ikke kan spore eller isolere nogen som helst virus.

Masker fyldt med kemikalier og en bak‐
teriebombe der skader og ikke beskytter
Utallige rapporter viser, at masker slet ikke beskytter 
mod virus. Tværtimod giver de vejrtrækningsbesvær, 
fordi man indånder sin egen kulilte, der er skadelig for 
kroppen generelt. Mange mennesker har ligeledes fået 
eksemer og angst pga. påtvungne masker, hvor man i 
den grad lægger et gruppepres på borgerne.

Det er værd at bemærke at der findes ingen 
videnskabelig dokumentation, af at mundbind 
beskytter mod virus.

Afstand og flokimmunitet
Data fra Sverige, der ikke havde samme restriktioner 
under Corona krisen om mundbind og afstand som 
herhjemme viser, at der ikke var en større hyppighed 
af influenzaramte (Covid19) i Sverige end her‐
hjemme, og at 2 meters afstand ikke kunne beskytte 
mod noget som helst, hvis der florerer noget i luften. 

Det kan til gengæld anbefales at blive hjemme 
under en dyne, hvis man er syg. Brug din sunde 
fornuft, i stedet for statskontrol, der beder os om 
ikke at tænke selv.

Hvordan danner vi gode bakterier og et 
sundt immunforsvar?
Som tidligere nævnt i artiklen har vi en ydre hær 
(Det uspecifikke immunforsvar), som er bakterier 
med en lav pH-værdi, som er en syrekappe.

Hudens pH- værdi er 4,5 og 5,5. Slimhinder/
tarmflora og kønsdele er endnu lavere.

Tarmbakterier som sidder i den indre hud/
slimhinder skal have en lav pH-værdi for at danne 
enzymer til at nedbryde maden og forhindre, at der 
ikke udvikles dårlige tarmbakterier i overtal.

Derfor er det vigtigt at stræbe efter en sund 
tarmflora ved hjælp af gode mælkesyrebakterier, som 
højnes ved indtagelse af kostfibre fra grøntsager 
(fermenterede grøntsager) frugt, fuldkorn, frø, 
nødder etc.

Er tarmsystemet rykket helt ud af balance (stress, 
sygdom, antibiotika, sukker, dårlige fødevarer etc.) så 
kan det tilrådes at tage tilskud af 
mælkesyrebakterier, samt omega 3 fedtsyre af god 
kvalitet for at genoprette balancen igen. 
Homøopatmidlet: Robnia Comp, fra Allergica: 
opbyggende/styrkende på mave-tarm.

Styrk hud og slimhinder efter skader fra 
håndsprit/masker og javertus op i næsen
Det kan anbefales at indtage kæmpenatlysolie, sol‐
bær olie der omdannes til GLA, der har en gavnlig 
effekt for huden. Ligeledes omega 3 fedtsyre, samt 
havtorn der indeholder omega 7, der styrker slimhin‐
derne.

Hvis huden er blevet opblussende inflammatorisk, 
anbefales fiskeolie med et højt indhold af EPA.

Andre olier, som nærer huden både indvortes og 
udvortes: Avokado, hampeolie/frø, mandler, argan- 
og moringoolier. Man kalder også vores hud for 
vores anden lunge eller vores sladreapparat: Det 
skyldes, at mange af affaldsstofferne fra vores 
organer som mave-tarm, lunger, nyrer og lever, 
udskilles gennem huden.

Masker, sprit og testpinde stukket i næse og hals, 
vil derfor uvilkårlig have en hæmmende effekt på 
vores ydre immunforsvar.

Andre anbefalinger til styrkelse af slim‐
hinder (Det uspecifikke immunforsvar)
A-vitamin (betacaroten) E-vit, C-vit, Kisel, Zink, B-
vit, Magnesium og D-vit.

Planter har lige som os et ydre immunforsvar, der 
sidder på den yderste del af planten. De er også 
gavnlige for os at indtage og kan varmt kan 
anbefales.

Kiselholdige fødevarer, såsom brændenælde, 
padderokke, hvidløg og svovlholdige fødevarer, samt 
masser af bladgrønt, morgenfrue, kamille, vejbred, 
røllike, stedmoderblomst, peberrod, rodfrugter som 
rødbede, gulerod og andre rodgrønsager.

Hybenpulver/havtorn, rent vand urtethe. 
Langtidshævet surdejsbrød, fermenterede grønt, 
spirer etc.

Hvis du har været gennem en antibiotika kur, 
tager det 3 mdr. for tarmfloraen at genvinde sin egen 
balance, og der kan det i starten anbefales at tage 
tilskud, og være obs. på at indtage sunde nærende og 
opbyggende fødevarer.

Homøopatmidlet, Cepa comp fra Allergica: 
styrker og genopbygger næseslimhinden.

Astaxanthin fra Allergica: Hvis de fine små 
blodkar i næsen er medtaget efter tests.

Ud i naturen og vær sammen med mennesker, der 
tør kramme, le og som forstår betydningen af 
flokimmunitet. 30 sekunder kram, aktiverer vores 
omsorgs/kærligheds hormon er hedder Oxytocin, 
som er med til styrkelse og balancering af vores 
immunforsvar.

Vi mener grundlæggende i JFK21, at vi har ret til 
objektiv information, der giver os det frie valg. Se 
også mærkesagerne inde på vores hjemmeside.
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