Het einde van Covid‐19 vaccins? Deze plant helpt 100% tegen Corona
https://www.frontnieuws.com/het-einde-van-covid-19-vaccins-deze-planthelpt-100-tegen-corona/
Het hoeft niet altijd de vaccinatie te zijn! Dit wordt vaak voorgesteld als het
enige alternatief, maar zoals het Oostenrijkse nieuwsportaal wochenblick.at
meldt, is dit niet waar. Er is onder meer een cistuspreparaat, “Cystus 052”
genaamd, dat sinds vorig jaar door het Fraunhofer-Instituut in Leipzig op zijn
doeltreffendheid tegen het Covid-19 virus wordt getest. De resultaten, die nu
beschikbaar zijn, zijn sensationeel!
Het extract “Cystus 052” van de “Graubehaarten Zistrose” [“Cistus Crispus“/?, red.]
handelsnaam “Cystus pandalis”, die inheems is in het gehele Middellandse-Zeegebied met
uitzondering van het Iberisch schiereiland, vertoont een fenomenale werking tegen bacteriën
en virussen in het algemeen en is nu ook getest op zijn doeltreffendheid tegen SARS-CoV-2.
Doeltreffendheid bekend sinds 2005

Wikimedia: Haplochromis, CC BY-SA 3.0 ???
Uit de studie is gebleken dat het preparaat een 100-maal sterker effect heeft dan de
zogenaamde neuraminidaseremmers, zoals Tamiflu, die de vermenigvuldiging van het virus
afremmen, zoals prof. Stephan Ludwig van de universiteit van Münster heeft vastgesteld. De
polyfenolen en flavonoïden die het bevat, zijn de reden voor de doeltreffendheid tegen virale
infecties. Reeds in 2005 konden virologen van de universiteiten van Tübingen en Münster en
van het Helmholtz-centrum in München deze doeltreffendheid tegen virussen bevestigen,
meldt het Haller Kreisblatt. Cistus groeit bijna overal in het Middellandse-Zeegebied.
100 procent effectief
In 2011 heeft een gezamenlijke studie van de Universiteit van Münster, het Friedrich-LöfflerInstituut in Tübingen en de Charité in Berlijn aangetoond dat “Cystus 052” een “efficiënt
antiviraal potentieel” heeft en doeltreffend is tegen adeno-, rhino- en ook Coronavirussen.
Sinds vorig jaar is ook de effectiviteit tegen SARS-CoV-2 onderzocht en is een remming van
de virale replicatie aangetoond – zonder bijwerkingen. Met de juiste dosering van de
werkzame stof zou deze vermenigvuldiging voor 100% kunnen worden gestopt, aldus het
rapport. “Tot nu toe is het onduidelijk op welk mechanisme dit effect precies gebaseerd is”,
zegt Prof. Jens-Martin Träder van het Universitair Ziekenhuis Schleswig-Holstein, ervan
uitgaande “dat het extract het vermogen van het virus om zich aan cellen te hechten remt”.
Voor preventief gebruik raadt hij aan het actieve bestanddeel van de plant in te nemen in de
vorm van zuigtabletten – driemaal twee tabletten per dag.

Ziekte duur wordt enorm verkort
In een praktijkonderzoek met 125 deelnemers werd geen enkele deelnemer ziek, en dit
ondanks het feit dat sommige van de proefpersonen in hetzelfde huishouden woonden met
Covid-19 patiënten. “De effectiviteit van het extract “Cystus 052 is vergelijkbaar sterk voor
virale en bacteriële pathogenen. Terwijl een virale infectie van de bovenste luchtwegen
meestal na tien dagen vanzelf overgaat, gebeurt dit bij het extract “Cystus 052″ al vanaf de
derde dag en is het na vijf tot zes dagen al volledig verdwenen”, meldt Prof. Ludwig op
naturheilbund.de.
Al veel inentingsalternatieven bekend
Het kruidengeneesmiddel voegt zich aldus bij een lange lijst van alternatieven voor de
vaccinatie tegen Corona. Zoals Wochenblick meldt, zijn een neusspray op basis van rode
algen, een astmaspray, mondspoelingen, de neusspray Halodine, een kruidensiroop op basis
van Artemisia annua die in Madagaskar is ontwikkeld, ook zeer doeltreffend tegen Corona en
voorkomen zij het uitbreken of verlichten en verkorten zij het verloop van de ziekte. Het
geneesmiddel hydroxychloroquine, dat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump
als alternatief voorstelde, is ook doeltreffend gebleken in studies, alsook in de praktijk.
Evenzo is ivermectine, dat door ‘factcheckers’ is bestreden, effectief tegen Covid-19, evenals
een combinatie van de werkzame bestanddelen kurkuma en artemisine. Mondspoelingen met
het ontsmettingsmiddel chloordioxide zijn ook aanbevolen door Prof Sucharit Bhakdi om
Covid-19 infectie te voorkomen.
Dat de mantra “vaccineren, vaccineren, vaccineren” dus niet het laatste woord heeft, is al vele
malen bevestigd, ook al probeert de vaccinatie-industrie deze feiten te ontkennen. In de
onderstaande video wordt het werkingsmechanisme van “Cystus 052” (“Cystus pandalis”) in
detail uitgelegd.
https://youtu.be/ILoN7VgvAC0
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