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 ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΥ, ας 
σταματήσουν λοιπόν να χάνουν κάποιοι  ανορθόδοξοι ιθύνοντες 
επιστήμονες τον χρόνο τους με πράξεις άκαρπες και ας δώσουν 
καρπό (γινόμενοι ορθόδοξοι) .  

  ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΜΕ 
ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ μεσα απο οργανωμενες εστίες (σύλλογοι κλπ) , διότι 
όσο περνά ο χρόνος χάνονται ζωές  ,   και πολλοί 
οδηγούνται είτε στην αναπηρία  είτε στον θάνατο, είτε στην 
σκλαβιά ως μελλοθάνατοι σε φυλακές, με επακολουθούμενα  
εκατοντάδων ντόμινο =  δυστυχιών.

Το ψευτοεμβόλιο είναι στην ουσία μια πολεμική βιολογική 
προγραμματισμένη οδηγία  μέσα στο σώμα μας, είναι υλικό   
αποτελούμενο από  επιθετική εμπροσθοφυλακή=  ακίδα 
πρωτεΐνης για να κάνει το ανθρώπινο σώμα να παράγει μια 
τοξίνη και αυτή η τοξίνη έχει προγραμματιστεί ως γνωστός  
τοξικός βιολογικός παράγοντας (βιολογικό όπλο).

 

Όλοι οι υγιείς σκεπτόμενοι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί έχουν 
περιορίσει την άκαρπη επαναλαμβανόμενη διάγνωση (τι κάνουν 
τα ψευτοεμβόλια στον ανθρώπινο οργανισμό) και προχωρούν πλέον 
στην έρευνα για την θεραπεία.  Στον γιατρό λοιπόν ποτές δεν 
αποχωρούμε μόνον με την διάγνωση, ακολουθεί  είτε  η οδηγία  
(συνήθως για ανίατες ασθένειες) είτε η άμεση αποτελεσματική 
βοήθεια= συνταγή= η θεραπεία.  Ούτε ποτές λέμε συνέχεια 
(υπενθυμίζοντας) στον συνάνθρωπο μας την αρρώστια του δίχως 
οδηγίες αποκατάστασης.   

Είναι γνωστό  λοιπόν ότι οι τοξίνες  των ψευτοεμβολίων είναι 
δηλητήρια, αυτά προκαλούν πολυοργανική κατάρρευση (ντόμινο 
επιπλοκών)  και αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται με αντίδοτα 
δηλητηρίων = τοξινών.   Το να βρεις ένα αντίδοτο δηλητηρίου = 
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τοξίνης ακολουθείς την ιατρική πεπατημένη , και αυτή είναι 
γνωστή στους επιστήμονες.

Σημειώσεις  : Σε διαπίστωση, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
με γιατρό γνωστό έλαβα την πληροφορία ότι υπάρχει ένα γνωστό 
φάρμακο ως αντίδοτο των εμβολιασμένων, διότι είδαν ότι βοηθά, 
σε έρευνα στην Ιταλία,  αυτό είναι και ένα γνωστό αντίδοτο (ως 
φάρμακο) για την δηλητηρίαση από παρακεταμόλη.   

ΠΡΟΣΟΧΗ:  μήπως δεν είναι τυχαίο πού οι γιατροί τής 
παγκοσμιοποίησης δίνουν συμβουλή-κόλαση μετά τον 
εμβολιασμό να πάρουν εάν  αισθανθούν αδιάθετοι την 
παρακεταμόλη; 

Βλέπετε από το διαδίκτυο : Εάν αισθανθείτε πόνο στο σημείο της ένεσης ή 
πυρετό, πονοκεφάλους ή πόνους στο σώμα μετά τον εμβολιασμό, μπορείτε να 
πάρετε παρακεταμόλη (paracetamol) ή ιμπουπροφένη (ibuprofen).

Μετά τον εµβολιασµό σας κατά της   COVID  -19  
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PDF  του εμβολίου, ο οργανισμός σας δημιουργεί αντίγραφα της πρωτεΐνης-ακίδας και το ... τον 
εμβολιασμό, μπορείτε να πάρετε παρακεταμόλη (paracetamol) ή .

Όμως, με έκπληξη διαπίστωσα σε έρευνα μου ότι  η 
παρεκεταμόλη  αντιμετωπίζεται με αντίδοτα αυτής, και σε 
έρευνα στην Ιταλία προχώρησαν σε ένα φαρμακευτικό σκεύασμα
(όμως, λόγω των παρενεργειών του δεν το αναφέρω καν, πιστεύω ότι 
μπορεί να κάνει κακό σε τελικό αποτέλεσμα) .  Ενθυμήθηκα όμως ότι, 
γνωστός μου ερευνητής δίνει το συμπλήρωμα NAC σε 
«εμβολιαζόμενους»  γνωστούς του και όσους ζητούν την βοήθεια 
του. Μεγαλύτερη έκπληξη  μου ήταν όταν διαπίστωσα ότι η 
NAC  είναι κατά τής δηλητηρίασης από παρακεταμόλη, αλλά 
ιδίως  και κατά των τοξινών σε μεγάλο βαθμό.    Σε  
«εμβολιασμένους»  που διαπίστωσα ότι βασανίζονται από αυτά 
τα δηλητήρια έχουν σοβαρά προβλήματα με τα κάτωθι:   
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ΝΕΥΡΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ,   ΚΑΡΔΙΑ , ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. Πολλοί τα 
έχουν σε βαθμό πού δεν τα υποπτεύονται ακόμα (ευρίσκονται σε 
κάποιο μικρό βαθμό)

                                     Διαβάζουμε όμως  ! 

 

ΤΟ NAC ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΥΡΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ
Η ικανότητα του NAC να αναπληρώνει τη γλουταθειόνη και να 
ρυθμίζει τα επίπεδα του γλουταμικού στον εγκέφαλο μπορεί να 
ενισχύσει την υγεία του εγκεφάλου.
Το γλουταμικό, σημαντικός παράγοντας της νευροδιαβίβασης,
εμπλέκεται σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων μάθησης, συμπεριφοράς 
και μνήμης, ενώ η αντιοξειδωτική γλουταθειόνη συμβάλλει στη 
μείωση της οξειδωτικής βλάβης στα εγκεφαλικά κύτταρα που 
σχετίζονται με τη γήρανση.

ΤΟ NAC ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ
Έχει επίσης αποδειχθεί ότι αυξάνει την παραγωγή μονοξειδίου 
του αζώτου, η οποία βοηθάει στη διάταση των αγγείων και 
βελτιώνει τη ροή του αίματος. Αυτό διευκολύνει τη μεταφορά 
αίματος πίσω στην καρδιά σας και μπορεί να μειώσει τις 
καρδιακές προσβολές. 

ΤΟ NAC ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΞΙΝΕΣ
Μελέτες έχουν δείξει ότι η ακετυλοκυστεΐνη μπορεί να βοηθήσει 
στην προστασία των πνευμόνων από τις καρκινογόνες ουσίες που
βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου, να προστατεύσει το συκώτι
από τις τοξικές επιδράσεις του αλκοόλ , να μειώσει τις τοξικές
παρενέργειες ορισμένων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη 
θεραπεία του καρκίνου και για την υποστήριξη απεξάρτησης και 
καθαρισμού του σώματος από οπιούχα και ναρκωτικά. Oι 
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ηπατοπροστατευτικές ιδιότητες του
NAC οφείλονται στη αύξηση της ικανότητας των ηπατικών 
κυττάρωννα μεταβολίσουν τοξικά παράγωγά των φαρμάκων. 
Παρόμοιαηπατοπροστατευτική δράση παρουσιάζει επίσης σε 
αλκοολικά άτομα.
 
             ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ : να ερευνηθεί περαιτέρω,  κατεπειγόντως
. -

                                     Με  Εκτίμηση

                                             Λ.  Α.
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