Hal
Lindsey:
Tworzenie
potworów – jakie może mieć
konsekwencje
nadmierna
dezynfekcja

Hal Lindsey napisał swój pierwszy komentarz na temat
Covid-19 w styczniu. Liczby były wówczas niewielkie, ale
globalna pandemia wydawała się już możliwa. Napisał: „Jak
dotąd potwierdzone przypadki wirusa pojawiły się w 13
krajach. Obejmuje to w chwili pisania tego tekstu pięć
potwierdzonych przypadków w Stanach Zjednoczonych. Pięciu
Amerykanów z 327 milionów może wydawać się niewiele. Ale
chodzi o to, że jest tutaj!”
I wkrótce będzie tutaj w wielkim stylu! Aby z tym walczyć,
Amerykanie i reszta świata zmobilizowali zasoby w jednym z
największych wysiłków naukowych w historii. Ale świat nie
tylko walczył o wielkie rzeczy. Większość bitew koncentruje
się na prostych rzeczach, takich jak mycie rąk i wycieranie
blatów.
Ludzie na całym świecie dezynfekują wszystko w zasięgu
ręki. Myjemy ręce po dotknięciu nowego przedmiotu, często
mydłem przeciwbakteryjnym. Kiedy nie mamy mydła, używamy na
rękach żeli przeciwbakteryjnych. W naszych domach,
samochodach, biurach i szkołach używamy wybielaczy lub
alkoholu na każdej dostępnej powierzchni. Sklepy detaliczne
robią coś podobnego w przypadku przemysłowych środków

dezynfekujących. Spryskują produkty, półki, siedzenia, lady i
gotówkę. Linie lotnicze czyszczą teraz samoloty przy użyciu
ogromnych dawek środków dezynfekujących.
Nie mamy wyboru. Musimy walczyć z tą chorobą. Ale jeśli
uważasz, że Covid jest zły, poczekaj, aż zobaczysz, co
tworzymy. Nasza odpowiedź na Covid to generowanie zupełnie
nowy zestawów potworów!
CBS News donosiło w marcu 2018 r. „Eksperci szacują, że 700
000 ludzi umiera na całym świecie każdego roku z powodu
odpornych na leki “superbakterii” i spodziewają się, że liczba
ta gwałtownie wzrośnie.
Lekarz chorób zakaźnych ze Stanford Health Care powiedział:
„Istnieje obawa, że utrzymująca się oporność na antybiotyki
może doprowadzić nas do ‘świata po antybiotyku’, w którym
infekcji nie da się już wyleczyć”. W „świecie po antybiotyku”
zwykłe cięcie może być śmiertelne.
Według CDC liczby są już ogromne. Mówią: „Każdego roku w
Stanach Zjednoczonych występuje ponad 2,8 miliona zakażeń
opornych na antybiotyki, w wyniku których umiera ponad 35 000
osób”. A jesteśmy dopiero na początku „apokalipsy
superbakterii”. Naukowcy ostrzegają, że może “wybuch” może
nastąpić w ciągu najbliższych kilku lat.
Nie tylko antybiotyki tworzą superbakterie. Tak samo jak
środki dezynfekujące. W artykule zamieszczonym w
ScienceAlert.com napisano: „Nawet szpitalny środek
dezynfekujący o dużej mocy traci skuteczność przeciwko
superbakteriom, ostrzegają naukowcy, a bakterie uczą się
dostosowywać, aby przetrwać w obliczu środków do dezynfekcji
rąk na bazie alkoholu… W szczególności stają się bardziej
odporne na alkohol, zgodnie z nowymi badaniami“.
Innymi słowy, walcząc z wirusem, tworzymy nową rasę
bakterii. Oznacza to, że zmierzamy w stronę świata „superzarazy”. I udajemy się tam szybciej, niż wcześniej sobie

wyobrażaliśmy. Nauka powiedziała, że nadchodzi.
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