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Meer over de virussen - Spaanse dokter benadert Swaruu met vragen 

 

Alex: Als de ECS (Extra Cellulaire Secreties) een alarmsysteem is dat over het algemeen meer 

negatief dan positief lijkt te zijn, wat is dan het belangrijkste voordeel van dit systeem? 

 

Swaruu: Zonder te definiëren of het positief of negatief is, vervult het gewoon een 

communicatiefunctie tussen cellen, of dat nu binnen het individu zelf is of met de cellen van andere 

individuen, om ontelbare acties teweeg te brengen die ertoe kunnen leiden dat de groep 

receptorcellen al dan niet reageert op de externe stimulus. Deze actie is hoofdzakelijk een alarm 

voor een vijandige omgeving en ontketent een gedragsreactie, hetzij intern als een immuunreactie, 

hetzij extern gedragsverandering binnen het individu, weg van wat de ongunstige reactie 

veroorzaakt. 

 

Alex: Zijn de ECS een manier om de zieke individuen te elimineren, zodat de groep gezond en sterk 

blijft? 

 

Swaruu: Gedeeltelijk, ja. Binnen een gemeenschap, als het probleem van de milieutoxiciteit wordt 

gegenereerd door een overmaat van de bevolking in dezelfde soort, en zij komen in een spiraal van 

onbalans met de externe omgeving die hen in stand houdt, wat leidt tot de uitputting van hun 

reSources. Bijvoorbeeld, in een specifieke plantensoort die een groep insecten ondersteunt. Wij 

hebben ontdekt dat deze een ECS afscheidt dat een actie teweegbrengt in de cellen van de insecten, 

die op hun beurt een immuunreactie teweegbrengen met vervolgens het vrijkomen van ECS uit de 

cellen, het kenmerk van het insect, met een schadelijke actie in de algemene populatie. De 

individuen van deze populatie, de zwaksten of oudsten, zullen als eersten sterven, waardoor het 

evenwicht in het ecosysteem wordt hersteld. (Dit is niet het geval met COVID-19 tegenover de 

mensen, hoewel het verleidelijk is de associatie te maken). 

 

Alex: Als de ECS werkelijk slechts de alarmvectoren zijn, waarom baseert het lichaam dan zijn 

verdediging op het aanmaken van antilichamen om de signalen tegen te gaan die het waarschuwen 

voor het gevaar? Is het alleen maar een manier van controle om dit signaal te elimineren als het 

niet nodig is? 

 

Swaruu: Precies. De immunologische reactie van het lichaam is het deactiveringssysteem vóór een 

signaal dat het reeds heeft ontdekt en besloten heeft het niet te bestendigen noch te gehoorzamen. 

Dit is het probleem en het gevaar van virale vaccins, omdat zij vaak de ziekte uitlokken die zij in de 

eerste plaats moesten voorkomen. Een voorbeeld van dit probleem is het griepvaccin dat wordt 

toegediend aan een percentage van meer dan 40% van de bevolking, en dat de dood van meer 

mensen veroorzaakt dan de epidemie die in de eerste plaats de ontwikkeling van het vaccin heeft 

veroorzaakt. 

 

Een ander voorbeeld is het vaccin tegen het humaan papillomavirus, dat zowel wordt toegediend 

aan meisjes onder de 10 jaar als aan menselijke vrouwen van elke leeftijd, en dat in een percentage 

van meer dan 90% (negentig procent) de ziekte veroorzaakte met ernstige blijvende gevolgen, 

zoals het dragen van het latente probleem voor de rest van hun leven, steriliteit en een hoge sterfte 

onder degenen die het kregen van meer dan 20% (één op de vijf meisjes onder de 10 jaar stierf aan 

deze inenting in Groot-Brittannië in de laatste 3 jaar, ernstige informatie die meestal door de media 

werd verdoezeld. 

 

Alex: Zou de kunstmatige inenting van ECS-fragmenten (vaccinatie) in concrete gevallen of bij 

concrete ziekten heilzaam kunnen zijn? 

 

Swaruu: Gezien de aard van vaccins die ECS-fragmenten bevatten, kan men niet met totale 

precisie de aard en het resultaat van elk soort fragment, of de definitie zelf van het fragment, 

bepalen. Het laat de mogelijkheid open dat een deel van het ECS ja wordt gelezen en geactiveerd 

door een receptorcel. Of het kan er ook toe leiden dat de ECS-boodschap vervormd of onvolledig is 

en dat de cel een niet voorziene reactie afvuurt, met uiterst gevaarlijke gevolgen. De resultaten van 
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de toepassing van de griepvaccins en de humane papilloma-vaccins wijzen er sterk op dat het 

principe van vaccins niet werkt bij een virus, zoals het wel werkt bij een complexer pathogeen 

organisme, grote microben. 

 

Om de vraag rechtstreeks te beantwoorden: het virus als zodanig is niets anders dan een ECS-

secretie en is een reactie of symptoom, niet de oorzaak van het probleem. De ontwikkeling van een 

vaccin heeft dus alleen tot doel de ware oorzaak van het probleem te verhullen, namelijk het op 

buitensporige wijze verspreiden van de ECS-productie binnen een populatie van individuen. Ik raad 

de productie van een vaccin tegen virussen of ECS, wat hetzelfde is, niet aan. 

 

Alex: Om samen te vatten: Hoe werken de ECS werkelijk, en welke voordelen leveren ze op voor 

het getroffen individu en de getroffen groep? 

 

Swaruu: Virussen zijn niet extern; ze zitten al in het DNA RNA van elke cel. De ECS-code of "virus" 

wordt vrijgemaakt wanneer het DNA RNA wordt afgebroken door een interne toxische situatie, zoals 

elektromagnetische golven. Zij zijn communicatiemiddelen tussen de cellen, hetzij binnen hetzelfde 

lichaam, hetzij als communicatiemiddel tussen individuen van dezelfde soort binnen een 

gemeenschap, zoals communicatie tussen soorten van individuen in de nabijheid. 

 

Zij zijn een middel om beschadigd genetisch materiaal uit de cel te verdrijven, als een methode van 

bescherming en zelfgenezing. Deze Externe Celafscheiding alleen al is in staat om een alarmreactie 

teweeg te brengen in andere omringende cellen die aangeven dat er iets mee aan de hand is, (de 

cel die de ECS heeft afgescheiden). 

 

Alle biologische individuen maken deel uit van een gemeenschap die elkaar beïnvloeden. Deze 

gemeenschap van organismen van ontelbare soorten leeft samen in evenwicht, in symbiose. De 

ECS'en vormen een communicatiemiddel tussen al deze organismen. Het feit dat een ECS-

problemen geeft aan een soort is een symptoom van onevenwichtigheid met het milieu dat hem 

omringt, en een symptoom dat het milieu waarin ze zich ontwikkelen giftig is. 

 

Met toxisch bedoel ik dat het niet alleen schadelijke chemische verbindingen bevat voor het individu 

en haar of zijn cellen, maar ook een omgeving die psychologische stress veroorzaakt, en dit is de 

fundamentele factor waarmee een individu een ECS-signaal gaat interpreteren als een alarmsignaal 

of het eenvoudigweg uitschakelt met zijn of haar immuunsysteem, waarbij het wordt 

gecatalogiseerd als een niet-relevant signaal (ontwikkeling van antilichamen). 

 

Dit is het probleem met de antivirale vaccins, dat ze niet noodzakelijk antilichamen ontwikkelen, 

maar dat als de externe omstandigheden en de psychologie van de ontvangers van het vaccin 

overeenstemmen met de boodschap, het de pathologie in gang zal zetten. In alle gevallen is de 

reactie of "ziekte" reeds vervat in de genetische code van de individuen door het geheugen. Hier 

moet ik benadrukken dat de psychologische factor, of de geestbewustzijnsfactor, een fundamentele 

rol speelt bij de interpretatie van de ECS. 

 

De ECS zijn noodzakelijk om een evenwicht te kunnen bereiken binnen een lichaam, een 

gemeenschap van dezelfde soort, en de habitat-omgeving in het algemeen. 

 

Alex: Ik ben het eens met wat Anéeka zei, dat deze "pandemie" de grootste valse vlag activering is 

in de menselijke geschiedenis. Op aarde zou niemand bij zijn volle verstand durven te betwijfelen of 

ontkennen dat er een zeer ernstige wereldwijde pandemie is. DE SHOW DIE ZE HEBBEN GEMAAKT, 

IS PERFECT. 

 

Het lijkt perfect, maar dat is het niet. Zelfs mensen zonder medische opleiding zien dat het niet 

klopt, dat de statistieken niet kloppen met het aantal doden en ook niet met wat er op het web en in 

het nieuws te lezen is. Omdat er geen andere verklaring is, wordt het bestaan van het virus 

aanvaard, maar men gaat ervan uit dat de informatie door de regeringen wordt onderdrukt. Zij 

zeggen ook dat er mutaties zijn van genoemd virus, mutaties die ik associeer met een eenvoudige 

genetische verandering van de menselijke bevolking en in een andere externe omgeving of habitat, 

die een verandering teweegbrengt in de aard van het uitgezonden ECS-signaal. 
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De "n" factor: Manipulatie van de (massa)communicatiemedia, die het probleem op meer of minder 

ernstige wijze overdrijven, al naar gelang de landen. Maar het ergste is dat zij het algemene 

overzicht van het probleem op een brutale manier overdrijven in termen van een noodsituatie voor 

de volksgezondheid, waardoor wijdverspreide paniek ontstaat. 

 

Dit is waar. Ook hier is het probleem dat de doorsnee-mens negeert dat het nieuws op de hele 

planeet kan worden gecontroleerd en gesynchroniseerd door een enkele groep individuen. Zij 

geloven ook niet dat er zo'n kwaad en zo'n hebzucht bestaat, omdat zij alleen zichzelf en de leden 

van hun gemeenschap als voorbeeld hebben. Zij denken dat als zij moreel niet tot zo'n gruwelijke 

daad in staat zouden zijn, dan regeringen dat ook niet zouden zijn. Helaas zijn zij dat ook en doen 

zij dat al eeuwen. 

 

De waarheid is dat de media allemaal handmatig worden gecontroleerd en met geavanceerde AI die 

ontsnapt aan het begrip van de gemiddelde mens. Met andere woorden, zij geloven blindelings alles 

wat zij in de officiële media horen, omdat het "zij" zijn die valse informatie verspreiden met het oog 

op het bereiken van een controle en/of genocide agenda. 

 

Het is mogelijk dat de negatieven gebruik maken van Nanotechnologie (verspreid via chemtrails, 

jaarlijks terugkerende griepvaccinaties) die vervolgens wordt versterkt via 5G-technologie, zware 

metalen... 

Ja, alle vaccins bevatten zware metalen, het is een lange lijst. Ze zeggen dat het bewaarmiddelen 

zijn voor de vaccins. Ik zag bijvoorbeeld een verklaring dat het gebruik van kwik in de vaccins helpt 

om het virus binnenin te onderdrukken, om het slapend en in een niet-actieve toestand te houden. 

Maar alle metalen hebben zeer schadelijke effecten voor een organisme. Het is bijna onmogelijk om 

het te reinigen als het eenmaal is ingeënt. Hoewel velen beweren dat het wel zo is, heb ik geen 

bewijs gevonden dat uitzuiveren of zuiveren werkt, of niet effectief werkt op zware metalen. Ik kan 

u alleen maar aanraden om u nergens meer tegen te laten inenten, want het is onmogelijk om te 

weten wat er werkelijk in die spuit zit. Ik kan dit laatste niet genoeg benadrukken. De aanwezigheid 

van zware metalen in de vaccins is er om de reactiviteit en de gevoeligheid van het menselijk 

lichaam voor een elektromagnetisch veld te verhogen. 

 

Het gebruik of de aanwezigheid van nano-chips, nanotechnologie in de vaccins, dateert van het jaar 

1997. Het is aanwezig in elke vaccintest die we hebben gezien. Of het nu wel of niet een goed idee 

is als concept het gebruik van een vaccin tegen een ziekte, wat dan ook, is hier niet aan de orde. 

Het probleem is dat wat ze de menselijke bevolking inspuiten geen vaccins zijn, het zijn gedwongen 

inentingen waarbij het concept van medische vaccinatie wordt gebruikt als een excuus voor een 

paard van Troje. 

 

Degenen die echt ziek worden en geen deel uitmaken van de desinformatiemachine van de media, 

het probleem is elektromagnetische stralingsvergiftiging op frequenties van 600 MHz tot 6 GHz. 

Deze elektromagnetische signaalband wijzigt de zuurstofabsorptie, de biochemische relatie met de 

hemoglobine. De hemoglobine stopt met het transporteren van zuurstof, omdat de zuurstofmolecule 

onstabiel wordt, doordat de elektronen waaruit zij is opgebouwd, beginnen te trillen en te draaien. 

In principe kan de persoon niet ademen. Het is vergelijkbaar met hoogteziekte, waarbij men 

probeert te ademen op meer dan 8000 meter (26246 voet) zonder voorafgaande voorbereiding. Het 

gebrek aan zuurstof veroorzaakt op vele plaatsen celnecrose, die zich eerst concentreert in het 

gebied van de longen. Dit veroorzaakt een ineenstorting van het onmiddellijke 

zuurstofreceptorsysteem en het optreden van opportunistische infecties. (zie Magneto-biologische 

wetenschap) 

 

Een patiënt in deze omstandigheden wordt in een kunstmatige respirator geplaatst die de longen 

dwingt op te blazen en leeg te laten lopen, maar aangezien de interne structuren zwak en 

beschadigd zijn, zal deze respirator alleen interne schade in de longen veroorzaken in de vorm van 

meervoudige interne scheuren die nog meer schade veroorzaken, het overstromen van de longen 

met vloeistof (rijk aan ECS-alarmsignalen) en uiteindelijk de dood veroorzaken, in veel gevallen, 

door interne bloedingen. 

 

De eerste symptomen van straling, zij het elektromagnetisch of ioniserend door radioactieve 

isotopen, zijn identiek aan de gewone griep. Zich ziek voelen in het lichaam, koorts, zwakte, droge 
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hoest of met slijm, slijmerige afscheidingen en het verschijnen van opportunistische infecties, onder 

andere. 

 

De medische wereld verwart de stralingsvergiftiging met een virus. Deze straling komt in een bereik 

(600 MHz tot 6 GHz) dat door het 5G-systeem wordt gebruikt. Het is vermeldenswaard dat er twee 

toepassingen zijn voor de 5G-frequenties, namelijk die voor civiel gebruik en die voor wapens en 

militaire communicatie die reeds in gebruik zijn bij vrijwel alle legers, lucht- en zeestrijdkrachten op 

aarde. 

 

Zoals verwacht zullen alle sterke en gezonde personen, zoals je meestal bij soldaten ziet, er het 

langst over doen om vergiftigingsverschijnselen te ontwikkelen, maar uiteindelijk zal iedereen 

dezelfde gevolgen ondervinden. Het is slechts een kwestie van blootstellingstijd, nabijheid en 

volume van de radioactieve-elektromagnetische emissie. 

 

Ook is gebleken dat de elektromagnetische straling accumulatief is, d.w.z. dat gedurende een 

bepaalde periode een herhaalde dosis nodig is voordat de eerste symptomen en problemen zich 

beginnen voor te doen. Niet alleen van frequenties rond 60 GHz of 5G, maar van elk 

elektromagnetisch bereik, zoals 4G, 3G, 2G Wi-fi, radars, radiozenders, microgolven, en zelfs de 

nabijheid van hoogspanningskabels. 

 

5G wordt ook door satellieten uitgezonden en straalt uit naar de hele wereldbevolking. Het kan 

worden gebruikt om een specifieke groep van de bevolking ziek te maken, omdat zij niet weten wat 

er gebeurt of het zelfs niet als technisch mogelijk zien. Zij zullen de symptomen alleen kunnen 

interpreteren als COVID-19. 

 

De wereldwijde medische organisaties jagen de gewone griep na en demoniseren het als COVID-19, 

omdat het dezelfde symptomen zou geven. De tests om COVID-19 op te sporen zijn uiterst 

eenvoudig, en ze zijn niet in staat om onderscheid te maken tussen COVID-19 en gewone griep, 

omdat ze eigenlijk hetzelfde zijn. 

 

Ze vermengen gewoon gewone griep met stralingsvergiftiging, de som van niet gerelateerde 

gevallen en massale desinformatie in de media. 
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