
Watch The Water 

 

NY UPPTÄCKT OM PANDEMIN! 

 

Tisdag 22:a Mars 2022 spelades en explosiv intervju in med Dr. Bryan Ardis på Stew 

Peters Network som släpptes 11:e april. I intervjun avslöjar han en upptäckt om 

pandemins stora lögn och vad som är orsaken till det så kallade coronaviruset.  

Informationen han delar är häpnadsväckande och ger svar på många frågor. 

Orsaken till covid är inte ett virus överhuvudtaget… Befolkningen blir förgiftad säger 

Dr. Ardis. Men inte av vilket gift som helst. Utan Ormgift! 🐍 

 

Detta är en sammanfattning i punktform från intervjun på svenska: 

• Enligt Dr. Ardis – i Kina, januari 2020, hittades genetiska sekvenser från ormar i 

de som blev sjuka av ’covid’… Spikproteinet från SARS-CoV-2 är mest identiskt 

med Kungskobra och Giftsnok… En forskare vid namn Bing Liu var på väg att 

avslöja denna upptäckt, men blev skjuten innan det ägde rum. 

 

• Remdesivir beskrivs vara en dödsdrog bland medvetna läkare men som 

används som ’behandling’ för covid-19… Dr. Ardis är känd för att vara 

”remdesivir snubben” för att ha pratat mycket om hur giftigt det är för 

kroppen och att de flesta covid-dödsfall kommer från denna drog från 

sjukhusen… Det han senare upptäckte var att remdesivir är lyofiliserade 

peptidproteiner från Kungskobra-gift som man sprutar in i covidpatienter… 

Enzymerna från ormgiftet attackerar kroppens organ och covidpatienten dör 

”till följd av covid-19”. 

 

• Ett experiment på möss visade att efter att ha injicerat dem med ormgift 

(precis som remdesivir) orsakar cytokinstorm i lungorna (andningsproblem och 

skador på lungorna). Vilket starkt kännetecknar symtomen av så kallad 

’covid-19’ som hävdas vara en sjukdom som sätter sig i lungorna. 

 

• Varför fungerar läkemedel som Hydroxiklorokin och Ivermektin mot Covid-19? 

De har blivit bannad eller svartmålad att inte användas mot covid. Varför 

fungerar dom? Dessa behandlingar är också behandlingar mot ormgift (anti-

venom). 

  

• Det finns nikotinreceptorer i hjärnstammen som styr diafragman, som är den 

viktigaste muskeln i andningsprocessen… Under pandemin har statistik visat 

att människor som röker har haft bättre skydd mot covid-19…Varför skyddar 

rökning? Rökning som innehåller nikotin förhindrar ormgift att skada 

hjärnstammens nikotinreceptorer och således förhindrar respiratorisk skada. 

 

• Innan en covidpatient hamnar på respirator – används lugnande preparat 

som morfin, fentanyl, precedex, lorazepam, midazolam. Dessa fem droger 

påverkar på samma sätt diafragman och andningsprocessen. Och 



tillsammans med remdesivir saktar ned andningen som leder till död, oftast 

efter nio dagar. 

 

• mRNA – vaccinet för covid, är i själva verket mRNA från ormgift, säger Dr. 

Ardis. I flera år har man extraherat mRNA från ormgift - som är det mest stabila 

mRNA av alla naturliga organismer. För att göra det mer stabilt slog man in 

mRNA:t i hydrogel (som många medvetna känner igen från vaccinet) och 

sedan lade de till ett biologiskt material som heter ”Dynabeads” för att göra 

det ännu mer stabilt och lättare att komma in i cellerna. Dynabeads är nano-

partiklar av magnetisk metall, säger Dr. Ardis. Vilket förklarar varför magneter 

har kunnat fastna på armen på människor efter vaccinet. 

 

• En läkare i Kanada undersökte några patienter som hade fått mRNA – 

vaccinet och kände sig extremt trött. De alla hade förhöjda D-dimers, säger 

Dr. Ardis… Vad är det som läkare är tränad till att kolla om de har för höga D-

dimers? Det är när patienten lider av Ormgift-förgiftning… D-dimers är också 

en reflektion av koagulation i blodet. För höga D-dimers kan alltså indikera 

blodproppar. 

 

• Som titeln säger, Watch The Water – så tror Dr. Ardis att dricksvattnet är 

förgiftat. Han tror att peptider från ormgift har administrerats i dricksvattnet… 

Det som har varit unikt med covid-19 är att smak och lukt försvinner. Dr. Ardis 

förklarar att naturliga läkare när dom suger ur giftet från ett ormbett med 

munnen gör att de förlorar smak och lukt. Samt att det kan vara upp till 12 

månader eller mer innan det försvinner… Vilket skulle förklara varför detta är 

ett symtom av ’covid’.  

 

• Peptider från ormgiftet i vattnet och vaccinen attackerar specifika organ som 

mjälten, bukspottkörteln, hjärnvävnad, levervävnad, lungvävnad och 

hjärtvävnad… Så om du redan har problem med något organ blir det 

organet en måltavla för giftet, förklarar Dr. Ardis. 

 

• Covid-19 har under hela pandemin hävdats vara ett coronavirus…  

Virus på latin betyder Venom (gift). Corona betyder krona. Man kan då 

översätta coronaviruset till ”The King Cobra Venom” (Kungskobra-gift). 

 

• Stew Peters frågar Dr. Ardis ”vad är de långsiktiga effekterna av de som har 

tagit vaccinet? Är det sant att de har en tickande bomb i sig?”  

”Ja” svara Dr. Ardis. Du har nu gensekvenser eller peptider i dig och det 

fortsätter och blir värre ju fler ”ormbett” du tar (påfyllningsdoser) svarar han. 

  

• Kristendomens ondskefulla symbol är en orm, säger Dr. Ardis som en referens 

till hur ondskefull denna pandemi är. ”Kan du tänka dig något mer ondskefullt 

än att förgifta mänskligheten med ormgift och sedan spruta in det i dina 

blodådror? Detta är det mest originella bio-vapen av alla bio-vapen.”  

”Det mest ondskefulla är att injicera dessa gener från en orm, som står för 

ondska - in i människors DNA. Förena orm-DNA med människans DNA med 

mRNA teknologin. En hybrid av Satan. Jag tror detta är planen” säger han… 



Har Dr. Bryan Ardis rätt? Only time can tell… 

 

I en annan intervju på Stew Peters Network dagen efter Watch The Water, 

bekräftar Dr. Ariyana Love hans upptäckt och hävdar att det till och med finns 

patent som stödjer detta. Främst för vaccinen.  

Var får dom alla mängder ormgift? ”De har förmågan att replikera ormgift så att 

de kan mass-producera det”, säger Dr. Ariyana Love. Denna nya upptäckt 

utesluter heller inte andra upptäckter som hittats i vaccinen som nanoteknologi 

förklarar hon. 

 
Vad skyddar mot ORMGIFT? 

• Nikotin 

• Zink 

• Hydroxiklorokin 

• Ivermektin 

• Quercetin 

• N.A.C 

• Vitamin C 

• Koppar 

• Bentonitlera 

• Kortikosteroider 

• Budesonid (nebuliserad) 

Finns det ett botemedel? 

• Suramin 

(Bekräftat av Dr. Bryan Ardis och Dr. Judy Mikovitz) 

 

Se hela intervjun med Dr. Bryan Ardis på Stew Peters Network, WATCH THE WATER: 

https://rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-watch-the-water.html 

 


