Corona als vriend
Virussen zijn onze vrienden, en onderdelelen van onze eigen cellen.
Het zijn stukjes RNA of DNA met een manteltje er om heen en
komen voor in elke cel van ons lichaam en sommigen ook
daarbuiten. Het zijn bouwstenen van het leven!
In water zit tien keer zoveel RNA en DNA (virussen) als bacteriën.
Een nieuw zogenaamd virus als het corona virus (SARS-CoV-2)
bestaat niet in zijn geheel; het is een verzonnen verzameling van
RNA stukjes en DNA stukjes. Een soort verzamelnaam dus.
Elke cel van ons lichaam bevat stukjes RNA en stukjes DNA, dus
kun je zeggen dat een virus, of sommigen noemen die stukjes
exosomen, onderdeel zijn van onszelf.
En zonder RNA en DNA kunnen wij niet leven.
Virussen worden gezien als vijand, dat is fout!
Vijanden zijn bijvoorbeeld gifstoffen (toxinen) en afvalstoffen die
zorgen voor of bestaan uit kapotte stukjes RNA en DNA (komend
van ons eigen lichaam).
De cel gaat de strijd aan met die kapotte stukjes RNA en DNA.
Een gezonde cel kan de troep makkelijk opruimen, is de cel minder
gezond of heb je een zwak afweersysteem dan kunnen die kapotte
stukjes RNA en DNA (virussen of exosomen) zich vermeerderen. In dit geval kan de cel besluiten
dat het beter is er mee op te houden als bescherming voor de rest van het lichaam.
Meestal is dat oké , dan wordt de troep opgeruimd! Is het aantal cellen dat zelfmoord heeft gepleegd
groot, bij voorbeeld als je afweersysteem zwak is, kun je zo aan je eind komen.
Zou corona of andere stukjes RNA en DNA onze verzwakte cellen niet doden, zouden we allerlei
aandoeningen krijgen. Wie wil dat? Kanker is ook een poging van het lichaam om te genezen.
Alleen gaan de kankercellen helaas niet dood.
Zo zie je dat “corona genezen” geen slim idee is. Wat wel slim is, is zorgen voor zo weinig mogelijk
gif en een zo goed mogelijk afweersysteem!
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