❤ ❤ ❤ Prietene,
citește tot
EXCEPȚIONAL TUDOR NE INCANTA 1.
https://www.youtube.com/watch?v=WUxgH
w10mrs ; 2. https://youtu.be/NGDc78XTr1s ;
AICI, TOTUL https://docdro.id/6P7ExeC ;

Draga Creatorule Prim,(DUMNEZEU)
Te rog frumos sa ai grija de PRIETENII mei !
Citiți o singura data TOT. ❤ ❤ ❤ SI APOI
LINK CU LINK
CINE POATE APLICA FACTORUL DE
TRANSFER. TOTI OAMENII.
Utilizați în fiecare zi factorul de transfer.

ASA NE OMOARA NAZI/CORPORATISTI
https://www.facebook.com/dore.badiu.7/posts/8204430
68465972 ;

ACUM ORICE AFECTIUNE POATE FII
VINDECATA, AICI AVETI TOTUL.
https://www.facebook.com/dore.badiu.7/pos
ts/821222908387988%20;
Ilie Șerbănescu: ”Pensionarii înșiși și-au tăiat
singuri, prin vot liber consimțit, craca de sub
picioare: să-ți mărească pensiile PSD și tu să
votezi cu Iohannis și Băsescu!”
SI APOI VIZITATI FIECARE LINK
file:///C:/Users/user/Downloads/01%20pre
zentare%20oportunitate-1.pdf ;
Traducator http://translate.google.com.ua/?h
l=ro ;
EXCEPȚIONAL https://youtu.be/NGDc78XTr1
s;
Misiunea noastră este ca toți oamenii să știe
că acum există modalități de ieșire din acele
situații de sănătate în care pur și simplu nu
existau! Transfer Factor - antrenează,
cântărește și programează sistemul nostru

imunitar! ESENTA FAPTELOR MÂRȘAVE,
ACTUALE : Ce nu se fabricaca în China? Sa
vezi acum, lovitura jidaneasca, toata
economia cade și vine jidanu salvator cu
moneda unicaca și cu conducăcatorul
mondial? E o prima încercare, maica. ❤ ❤ ❤
Industria ,,Farma'' NU VINDECA NIMIC
https://docdro.id/vozLIre ;
SEFII INDUSTRIEI ,,FARMA’’ = DAUNATORII
MONDIALI, care se spune ca sunt
,,ALESII de ei alesi” din diferite tari, SPUN
ANGAJATILOR
„Tineți minte că noi dezvoltăm medicamente
pentru a înlătura simptome.
Noi nu tratăm.
Veți primi o industrie de miliarde de dolari,
care face o mulțime de oameni bolnavi
și care prosperă în urma acestui lucru.
Trebuie doar să plătiți profesioniștii – medicii,
savanții, psihiatrii
– pentru rapoarte care indică că studiul a avut

rezultate pozitive. Le plătiți, cumpărați
știința”.
AICI AVETI TOTUL, ACUM ORICE AFECTIUNE
POATE FII VINDECATA.
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=
08e34002da&view=lg&permmsgid=msga%3Ar8586722207005120641&ser=1&fbclid=IwAR
3rjQvjYRjdDLRUUcKCsJ1BLOY8XxRTZtHD6NT1r1m5c5owjGpMPhSNOg ;
❤ ❤ ❤ Știu un
magazin, https://www.youtube.com/watch?v
=-_UcrZX-4rs ;
in care când cumperi, devii asociat și partener
la profit :
Plan de
Marketing https://www.youtube.com/watch?
v=eF0s4zCdhFE ;
file:///C:/Users/user/Downloads/01%20pre
zentare%20oportunitate-1.pdf ;

Cum au fost descoperiti factorii de transfer.flv
https://www.youtube.com/watch?v=zxsgSn
Q5hkM&feature=RELMFU ;

,,Medicul tratează,
Natura vindeca”.
Hipocrate
Dr Rob Robertson explains Transfer Factor
Plus part 2.flv
https://www.youtube.com/watch?v=d1ELJo
RKeJc&feature=RELMFU ;
❤ ❤ ❤ Asa aveti Acces la ASOCIERE. IN
dreapta coșului apeși pe sing up
https://romania.4life.com/10641387 ;
,, Nicio boala, inclusiv CANCERUL, nu poate
exista într-un mediu alcalin”.
Dr. OTTO WARBURG 1931 Premiul Nobel

ULTRASECRET: CAUZA NR1 A
BOLI https://www.youtube.com/watch?v=8
DGhdEwxGdM ;
CURAJ, CITESTE
https://www.alternativenews.ro/2017/03/do
ctorii-care-au-descoperit-cancerul-vaccinurigasitimorti.html?m=1&fbclid=IwAR2ms5zE17w64
Epb1IYDovrX7C8ys66jCNTXWsV84BSlSGUo2RAJfJpWOA ;
Acum, aveti Sanatate
GARANTATA https://docdro.id/trm7z7f ;
❤ ❤ ❤ Utilizați în fiecare zi factorul de
transfer
Cercetările confirmă faptul că utilizarea
factorului de transfer ajută la protejarea
sistemului imunitar, în special în următoarele
situații:
• Călătorii internaționale, camping, spitale de
zi
• Locuri de muncă, spitale, moteluri

• Carcinogeni, conservanți, poluarea mediului
• Stres, nou bacterii, virusuri puternice
Studiile arată că cei care utilizează factori de
transfer pentru prevenire au șansa să
depășească mai repede infecția. În plus, la
primele semne ale bolii, utilizarea unui factor
de transfer în combinație cu alți compuși care
îmbunătățesc imunitatea oferă un efect
terapeutic optim.
Factorul de transfer al concentrației într-un
astfel de extract este de 50 de ori mai mare
decât în colostrul uscat, cunoscut sub numele
de colostru.
Medicii spun adesea: „Suplimentele nu pot fi
tratate, sunt doar mijloace auxiliare de
vindecare!” Suntem absolut de acord cu ei dar, aici, cu Factorul de transfer, nu este
cazul!
https://www.docdroid.net/4QnywJo ;
Trebuie menționat că, dacă există probleme
„cronice” în organism, infecții cronice, de
exemplu, care „stau liniștiți” mulți ani, în

speranța că nu vor fi amintite, odată cu
începutul factorului de transfer, pot apărea
unele fenomene care pot înspăimânta o
persoană nepregătită. Sistemul imunitar, așa
cum era, se trezește, devine clar și începe să
restabilească ordinea.
Pe parcursul a câteva zile, acest lucru se
poate manifesta sub formă de erupții cutanate
pe piele, pustule, inflamații ale ochilor, dureri
în articulații, ficat și reacții alergice.
Toate acestea trebuie luate nu ca o
exacerbare a bolii, ci ca o activare
semnificativă a sistemului imunitar pentru a o
elimina!
Factorul de transfer, în doze semnificative, se
manifestă ca o acțiune de urgență, dar pentru
reprogramarea profundă a unui sistem
imunitar distorsionat, ca în cazul leziunilor
autoimune sau alergice, este necesar un timp
considerabil: 6-8 luni sau mai mult în doza
indicată pe etichetă.
Cert este că „scriem” noi informații imune nu
pe un „disc” gol, ca la naștere, ci la informații
deteriorate, care, în același timp, trebuie

„șterse”.
Când factorul de transfer din intestine este
absorbit în sânge, transportând informații
imunitare „bune”, atunci celulele imune încep
imediat să-l folosească! Cu cât Factorul de
transfer devine mai mare în fluxul sanguin, cu
atât numărul celulelor imune își
îmbunătățește activitatea și, apoi,
„raportează” în depozitul de informații imune,
acestea aduc acolo o calitate nouă, de înaltă
calitate, în loc de distorsionată.��
Da, Factorul de transfer este eficient în multe
boli, dar este mult mai bine să-l utilizați
pentru a preveni toate problemele de mai sus.
Se pare mult mai ieftin.
În mâinile medicului, Transfer Factor este cel
mai puternic agent terapeutic, iar pentru toți
ceilalți, un mijloc excelent de vindecare și
prevenire a bolilor, care nu are limite!��
Procese autoimune.
(Lupus eritematos sistemic, scleroză multiplă,
glomerulonefrită, artrită reumatoidă, tiroidită
autoimună, hepatită, pancreatită, vasculită

hemoragică etc.)�
Condiții alergice (atopice). (astm,
neurodermatită, eczemă, febră de fân,
psoriazis, alergii la frig etc.)
Pentru a elimina boala în sine, este necesar,
din nou, să reprogramăm sistemul imunitar,
eliminând din ea informații eronate!��
Factorii de transfer constau din trei fracții:��
1. Inductorii - învață sistemul imunitar să
formeze un răspuns rapid și consistent, fără a
pierde timpul!��
2. Supresori - învață sistemul imunitar să
oprească atacul imunitar în timp, împiedicând
dezvoltarea proceselor autoimune!��
3. Prezentarea de antigen - învață imunitatea
să distingă, să recunoască un agent străin,
ascunzându-se de supravegherea imunității și
invers, să nu atace substanțele inofensive și
celulele sănătoase.�
Bolile autoimune și factorul de
Factorii de transfer pentru răspunsurile imune
hyperactive
artrita reumatoidă juvenilă
Diabetul juvenile
Dermatita atopică
Factorul de transfer pentru bolile copilăriei

Autism, cancer
Factorul de transfer: beneficiu pentru
vârstnici
Virusi si factori de transfer
Virusul Epstein-Barr și sindromul de oboseală
cronică
Herpes
Fibromialgie (o boală musculară cronică)
Cancer
Factorul de transfer ca suport pentru
chimioterapie.Pacienții cu
cancer care suferă chimioterapie sau radiații
ACUM ORICE AFECTIUNE POATE FII
VINDECATA.
https://www.facebook.com/dore.badiu.7/pos
ts/824629924713953 ;
Boli infecțioase bacteriene și factor de
transfer
Vorbim despre boli virale precum SARS, gripă,
HIV. herpes, hepatită B și C, citomegalovirus,
virus Epstein-Barr, papiloame umane și altele,
opistorhiasis, toxoplasmoză (după
deparazitare), clamidie, tuberculoză,
osteomielită, incluzând antibiotice, bronșită,
colecistită, pancreatită, gastrită, , adnexită,

nefrită, artrită, ulcer peptic, meningită, etc.,
fibroame, mastopatie, chisturi, poliplaze,
endometrioză, adenoame, febră de fân,
polinoză, astm bronșic, psoriazis,
neurodermatită, alergie la frig, lupus
eritematos, glomeruloneidrită . tiroidită
autoimună, scleroză multiplă, vasculită
hemoragică, procese maligne (canceroase) ale
tractului gastrointestinal, sistemul
genitourinar, sânge, plămâni, glanda mamară
etc., angină pectorală, atac de cord,
ateroscleroză, cheaguri de sânge, flebite,
hipertensiune arterială, ulcerații care nu se
vindecă pe termen lung, inclusiv diabet.
Îmbunătățirea diabetului. Autismul copilăriei
etc.��
Hepatita virală B și C, citomegalovirus, herpes
cronic.
Boli infecțioase ale vezicii urinare,
Salmonella,
Bolile fungice,
Boli infecțioase parazitare,
Utilizați în fiecare zi factorul de transfer

Cercetările confirmă faptul că utilizarea
factorului de transfer ajută la protejarea
sistemului imunitar, în special în următoarele
situații:
• Călătorii internaționale, camping, spitale de
zi
• Locuri de muncă, spitale, moteluri
• Carcinogeni, conservanți, poluarea mediului
• Stres, nou bacterii, virusuri puternice
Studiile arată că cei care utilizează factori de
transfer pentru prevenire au șansa să
depășească mai repede infecția. În plus, la
primele semne ale bolii, utilizarea unui factor
de transfer în combinație cu alți compuși care
îmbunătățesc imunitatea oferă un efect
terapeutic optim.
Transferul factorului de siguranță
Aplicarea factorului de transfer are un efect
sigur excelent. Nu există reacții adverse
asociate cu utilizarea factorului de transfer,
chiar și atunci când s-a ajuns la doze mari atât
pe cale orală, cât și pe cale intravenoasă pe o
perioadă lungă de timp. Aplicațiile pentru
factorii de transfer sunt sigure pentru toată
lumea, de la sugari la vârstnici. Plasate pe un

operator de transport, factorii de transfer
pentru administrare orală sunt fără gust și
sunt bine primiți indiferent de vârstă. Rețineți
că, începând cu 1949, factorii de transfer au
fost studiați foarte intens. Marea majoritate
consideră că factorii de transfer ca supliment
alimentar sunt cel mai simplu mod de a scăpa
de suferință.
Apocalipsa 5G, UN fenomen de
EXTINCȚIE https://www.youtube.com/watch
?v=irzNF4udkFc ;
Protecții
anti5G https://www.docdroid.net/wjTG9KG ;
ACUM AVETI REVOLUȚIE, IN MEDICINA DE
PREVENTIE, ORICE AFECTIUNE SE
VINDECA https://docdro.id/3CrvcJu ;
https://stiinta-mister.ro/sase-reguli-carestimuleaza-producerea-de-neuroni-siregenerarea-creierului-pe-tot-parcursulvietii/?fbclid=IwAR1FNrILVOMapwXYEulRk8
nHNiWdD68IkbolcAyBZHsuM2tttWAD8LUakFk

AICI AVETI TOTUL https://docdro.id/6P7ExeC
;
Terapeut Badiu Dorel ; 0784376111 ; ❤ ❤ ❤
0724256424 ;
Traducator http://translate.google.com.ua/?h
l=ro ;

❤ ❤ ❤ Prietene,
citește tot
EXCEPȚIONAL TUDOR NE INCANTA 1.
https://www.youtube.com/watch?v=WUxgH
w10mrs ; 2. https://youtu.be/NGDc78XTr1s ;
AICI AVETI SANATATE SI BANI
https://docdro.id/6P7ExeC ;

https://www.activenews.ro/primapagina/Noua-putere-renunta-la-datoriaistorica-a-Germaniei-fata-de-Romania-de-19miliarde-de-euro95645?fbclid=IwAR0bGVNyVl3aT8P6ld8wK_
G485XHG2urNtwInimlmkuQ4ggabUWAM9VPWU ;
https://saccsiv.wordpress.com/2016/07/15/
nicolae-iorga-hohenzollern-sunt-evrei-astaar-explica-multe-despre-casa-regala-aromaniei/ ;
http://stiristul.com/presa-din-sua-romanialocul-de-unde-a-pornit-civilizatia-in-lume-80000-000-de-oameni-au-la-baza-limbaromana/?fbclid=IwAR2Re7tqg5sOjDnRdHKbj
immlTDjYdK0bGO6MTw3AHenn4Aj18EmNisnkg ;
ESENTIAL PTR
ROMANIA https://www.youtube.com/watch?
v=fqDDvjdM4os&t=16s ;
https://www.youtube.com/watch?v=ClHCAX
2Y5ik ;

PTR VIITORUL TAU
https://www.youtube.com/watch?v=peQ7mp-Xcw ;
ORA DE RISC
https://www.youtube.com/watch?v=HlgFum
-CGjs ;
❤ ❤ ❤ https://docdro.id/6P7ExeC ;
TE VINDECI DE ACASA, ACUM ! ❤ ❤ ❤
https://www.facebook.com/dore.badiu.7/pos
ts/821222908387988 ;
CITESTE TOT și apoi deschide pe rand LINK cu
link
DOAR PTR INTELIGENTI, INTELIPTI…❤ ❤ ❤
De aceea a fost lichidat. Puteam devein cea
mai bogata tara din lume…
https://www.romaniadeazi.info/2019/08/ioh
annis-si-masoneria-din-germaniadestabilizarea-romaniei-servicii-secretestraine.html ;

ASA NE OMOARA NAZI/CORPORATISTI
https://www.facebook.com/dore.badiu.7/pos
ts/820443068465972 ;
HOTII
MONDIALI https://www.youtube.com/watch
?v=z8pvEr57EM8 ;
Romania de azi, intre slugarnicie si
demnitate ❤ ❤ ❤
https://www.youtube.com/watch?v=ODQIKz
77Mww ;
ADIO
ROMANIA. https://www.youtube.com/watch
…;
NU
DESCHIDE https://m.youtube.com/watch?v=
ohtU7x6dKb8 ;
COPILUL TAU POATE FII UN
GENIU https://www.youtube.com/watch?v=
4YrHodcJRKg ;

RENASTEREA ROMANIEI,
ACUM https://www.youtube.com/watch?v=f
5Kl88Vf0dY ;
ATENTIE https://www.youtube.com/watch?v
=ClHCAX2Y5ik ;
DOAR PTR INTELIGENTI, INTELIPTI…
https://saccsiv.wordpress.com/2016/07/15/
nicolae-iorga-hohenzollern-sunt-evrei-astaar-explica-multe-despre-casa-regala-aromaniei/ ;
❤❤❤
https://www.activenews.ro/primapagina/Noua-putere-renunta-la-datoriaistorica-a-Germaniei-fata-de-Romania-de-19miliarde-de-euro95645?fbclid=IwAR0bGVNyVl3aT8P6ld8wK_
G485XHG2urNtwInimlmkuQ4ggabUWAM9VPWU ;

ACUM ,,MAREA PUTOARE GERMANICACA”
CALARE PE NOI https://flux24.ro/guvernulpregateste-spulberarea-cfr-si-…/… ;
GHEOLBANIS IAR A ,,LUAT-O”
http://www.justitiarul.ro/klaus-iohannis-apierdut-in-ins…/… ;
https://ortodoxinfo.ro/2020/01/22/oromanca-arunca-in-aer-bazele-americanedin-romania-un-adevarat-bordel-cu-minoredosarul-kogalniceanu-sa-fie-conexatdosarului-caracal-deveselu/ ;
ROMANII CHIAR
POT https://www.romaniadeazi.info/…/engl
ezii-au-ramas-cu-gura-c… ;
Istoria Reala A Pamantului, Care Sunt
Secretele
https://www.youtube.com/watch?v=Vx2OEd
yhjag ;

Unde se afla Gradina Eden?
https://www.youtube.com/watch?v=BO2376
0dbmo ;
,,FACEREA” https://www.youtube.com/watch
?v=P1TWFH3QxW8&t=367s+ ;
SEFII INDUSTRIEI ,,FARMA’’ = DAUNATORII
MONDIALI, care se spune ca sunt
,,ALESII de ei alesi” din diferite tari, SPUN
ANGAJATILOR
„Tineți minte că noi dezvoltăm medicamente
pentru a înlătura simptome. Noi nu tratăm.
Veți primi o industrie de miliarde de dolari,
care face o mulțime de oameni bolnavi
și care prosperă în urma acestui lucru.
Trebuie doar să plătiți profesioniștii – medicii,
savanții, psihiatrii
– pentru rapoarte care indică că studiul a avut
rezultate pozitive. Le plătiți, cumpărați
știința”.
❤ ❤ ❤ TE VINDECI DE ACASA, ACUM !
❤❤❤
https://www.facebook.com/dore.badiu.7/pos
ts/821222908387988 ;

RADONUL TE OMOARA ACASA LA TINE
https://infostiri.net/gazul-radioactiv-dincasele-noastre-…/ ;
SUPEROAMENI https://www.youtube.com/w
atch?v=d8AtgWPZi68 ;
Casa Dvs ptr Sanatatea
FAMILIEI https://www.docdroid.net/DU8HBB
M
MISTER ACUM ELUCIDAT
https://romaniamisterioasa.blogspot.com/…/oras-giganticve… ;
LUMEA
SECRETA https://www.youtube.com/watch?v
=cDP6BQAbXQ ; https://www.youtube.com/watch?v=t
bRqqe8qZrw ;

VOR STA CU FRICA TOT RESTUL VIETII LOR .
CAT MAI EXISTA UN PATRIOT DIN FRATIA
ALBA.
Badiu Dorel 0784376111 ; 0724256424 ;
bdor56@gmail.com ;
dorelbadiu16@yahoo.com ;
TUDOR GHE. SUPER CANTECE
https://www.youtube.com/watch… ;
HAVA NAGILA
https://www.youtube.com/watch… ;
Traducator http://translate.google.com.ua/?h
l=ro ;

