III. HISTORIA
ROYAL RAYMOND RIFE
Napisana przez Jeff’a Rense

Ważne jest aby wspomnieć że Jeff ma szczęście, że wciąż żyje (Styczeń
2020). Nie wiemy, jak długo. Jeff jest w czołówce publikowania prawdy,
cokolwiek to może być. Wystarczy wejść na jego strone: www.rense.com
Chciałbym podziękować mu za udostępnienie tej historii czytelnikom
takim jak ja. To uratowało mi i mojej rodzinie życie. I wielu innym
osobom. Proszę cieszyć się najlepszą historią jaką kiedykolwiek
przeczytałem w swoim życiu.
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Wyobraźmy sobie przez chwilę, że spędziliście ponad dwie dekady na
boleśnie żmudnych badaniach - że odkrył niezwykle proste, elektroniczne
podejście do leczenia dosłownie każdej choroby na świecie spowodowanej
wirusami i bakteriami (i wiele innych rzeczy o których Rife nie miał
pojęcia w tamtych czasach takich jak metale ciężkie, nanotechnologia i
inne chemikalia). Rzeczywiście, jest to odkrycie, które zakończy cały ból i
cierpienie niezliczonych milionów ludzi i zmieni życie na Ziemi na zawsze.
Z pewnością świat medycyny spieszyłby się, aby objąć Rife’a każdym
możliwym wyróżnieniem i nagrodą finansową jaką można sobie
wyobrazić. Można by pomyśleć, że tak by to było. Cóź – to wszystko
potoczyło się trochę inaczej...
Niestety, prawdopodobnie największy geniusz medyczny w całej historii
zakończył los dosłownie odwrotnie do powyższego logicznego scenariusza.
W rzeczywistości historia medycyny jest przepełniona opowieściami o
geniuszu zdradzonym przez zacofaną myśl i zazdrość, ale jeszcze bardziej
- przez chciwość i pieniądze.
W XIX wieku Semmelweiss miał ciężki czas aby przekonać chirurgów, że
dobrym pomysłem jest sterylizować ich instrumenty i stosować sterylne
zabiegi chirurgiczne. Pasteur był wyśmiewany przez lata za swoją teorię,
że zarazki mogą powodować choroby.
Wyniki innych wizjonerów medycznych przeszedł piekło po prostu przez
proste wyzwanie medycznych statusu quo tamtych dni; w tym takie
legendy jak Roentgen i jego promienie Roentgen’a, Morton za
promowanie "absurdalne" pomysł znieczulenia, Harvey za jego teorią
krążenia krwi, i wiele innych w ostatnich dziesięcioleciach, w tym: WF
Koch, Revici, Burzynski, Naessens, Priore, Livingston-Wheeler i Hoxsey.
Konwencjonalna medycyna dużych pieniędzy oburza się i stara się
zneutralizować i / lub zniszczyć tych, którzy kwestionują jej przekonania.
Często wizjoner, który kwestionuje to płaci wysoką cenę za swoje
"herezję".
Tak więc, właśnie odkryliśmy nową terapię która może wyeliminować
każdą chorobę drobnoustrojów, ale do tej pory ty i Twoje niesamowite
lekarstwo nie jesteście zbyt popularni. Co dalej?
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Cóż, z pewnością fundacje badawcze i instytucje dydaktyczne z
zadowoleniem przyjęłyby wiadomość o twoim zdumiewającym odkryciu.
Czy nie będą zachwyceni aby dowiedzieć się, że masz lekarstwo na te
same choroby, które otrzymują setki milionów dolarów rocznie na
badania? Może nie, jeśli oznaczałoby to koniec pociągu ze smarowidłem.
Ci ludzie mają kredyty hipoteczne do spłaty i rodziny do wsparcia. Na
drugiej myśli, zapomnijmy o instytucjach badawczych.
Być może powinieneś zabrać swoje odkrycie do przemysłu
farmaceutycznego; z pewnością byłoby to bardzo interesujące dla tych
obrońców ludzkości, prawda? Ale pamiętaj, że opracowaliście uniwersalne
lekarstwo, które sprawia, że leki są przestarzałe, więc przemysł
farmaceutyczny może być mniej niż zachwycony, aby usłyszeć o twojej
pracy. W rzeczywistości, Big Pharma może nawet upewnić się, że
technologia kończąca choroby człowieka nigdy nie ujrzy światła
dziennego, uniemożliwiając jej uzyskanie licencji przez agencje
regulacyjne.
Teraz, zakładając, że twoje niesamowite lekarstwo jest instrumentem
elektronicznym, jedynym kosztem korzystania z niego jest elektryczność.
I to jest absolutnie nieszkodliwe dla pacjentów, którzy mogą odzyskać
zdrowie bez utraty włosów, domu rodzinnego i ich oszczędności życia.
Dzięki waszej technologii nie ma już powodu aby osoby chore na raka
płaciły ponad 300 000 dolarów na pacjenta - aby i tak na końcu umrzeć z
powodu chemioterapii, radioterapii i okaleczających operacji. Wygląda na
to, że nie znajdziesz wielu przyjaciół i wsparcia wśród praktykujących
onkologów, radiologów i chirurgów, prawda?
Możesz spróbować szpitali i dużych klinik. Ale jak myślisz jak bardzo będą
zachwyceni wszyscy lekarze jak terapia byłaby stosowana w gabinecie
lekarskim i terapia odwracałaby chorobę zanim pacjent zdąży trafić do
szpitala? Dzięki tobie sztaby tych instytucji będą zasadniczo bez pracy.
Cóż, co teraz z firmami ubezpieczeniowymi? Z pewnością byłyby
zachwycone aby zaoszczędzić koszty hospitalizacji - przynajmniej firmy,
które nie zainwestowały w szpitalach, gdzie personel siedzi teraz
czekając, aż ktoś złamie nogę lub będzie w wypadku samochodowym ... i
tych, którzy nie tracą ubezpieczających w wyniku wynalazku ... i firm,
które nie próbują zbywać swoich zasobów farmaceutycznych. No cóż,
zapomnij też o firmach ubezpieczeniowych.
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Wygląda na to, że po prostu możesz mieć mały problem z placówką
medyczną, czyż nie?
Prawdopodobnie jedynymi przyjaciółmi, których będziesz miał, będą
pacjenci i ci postępowi lekarze, którzy postrzegają zmiany jako szansę, a
nie zagrożenie dla ich ugruntowanego monopolu na zarabianie pieniędzy.
Ci ludzie cię pokochają. Ale oni nie dokonają tej zmiany sami.
To, co teraz będzie napisane, to historia właśnie tej sensacyjnej terapii i
tego, co się z nią stało. W jednym z najczarniejszych epizodów w obecnej
historii ludzkości, ta niezwykła terapia elektroniczna została
zsabotażowana i zakopana przez bezwzględną grupę mężczyzn. Ta historia
pojawiła się ponownie w podziemnym świecie medycznych /
alternatywnym zdrowia tylko od połowy lat 80-tych. Jest to historia Royal
Raymond Rife i jego wspaniałego odkrycia i instrumentów
elektronicznych.
Jeśli nigdy wcześniej nie słyszeliście o Rife, przygotujcie się na
wzbudzenie gniewu w środku piersi i totalne niedowierzanie co ten wielki
człowiek osiągnął dla nas wszystkich tylko po to, aby praktycznie usunąć
go z powierzchni planety. Ale zarezerwuj swój ostateczny wyrok i
decyzję, aż będziesz przy końcu tej historii.
Oczywiście, niektórzy mogą uznać to za zabawny kawałek fikcji. Jednak
dla tych, którzy są gotowi zrobić kilka dochodzeń na własną rękę ta
historia wymieni kilku cenionych lekarzy i władz medycznych, którzy
pracowali z Rife, jak również niektóre z niezwykłych technicznych
aspektów jego odkryć.
Jednak w ostatecznej analizie jedynym realnym sposobem określenia czy
taka rewolucyjna terapia istnieje, jest samodzielne doświadczenie.
Literatura medyczna jest pełna sfałszowanych "podwójnie ślepej próby"
badań klinicznych, których wyniki są często określane z wyprzedzeniem
przez ścisłe interesy korporacyjne.
Jeśli FDA i inne procedury regulacyjne i licencyjne i wszystkie wytyczne
są przestrzegane, to jest to twój przywilej eksperymentować z
zastosowaniem tej nieszkodliwej terapii. Przejdźmy więc do historii
najbardziej niesamowitego pioniera medycyny naszego stulecia.
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Royal Raymond Rife był genialnym naukowcem urodzonym w 1888 roku i
który zmarł w 1971 roku. Po studiach w Johns Hopkins Rife opracował
technologię, która jest nadal powszechnie stosowana w dziedzinie optyki,
elektroniki, radiochemii, biochemii, balistyki i lotnictwa. Jest to uczciwe
stwierdzenie, że Rife praktycznie opracował medycynę bioelektryczną.
Otrzymał 14 głównych nagród i wyróżnień oraz otrzymał doktorat honoris
causa Uniwersytetu w Heidelbergu za swoją pracę. W ciągu 66 lat które
Rife spędził na projektowaniu i budowaniu instrumentów medycznych,
pracował dla Zeiss Optics, dla rządu USA i kilku prywatnych
dobroczyńców. Najbardziej znany był milioner Henry Timkin.
Ponieważ Rife był wykształcony w tak wielu różnych dziedzinach,
intuicyjnie szukał odpowiedzi w dziedzinach wykraczających poza
sztywną strukturę naukową swoich czasów. Opanował tak wiele różnych
dyscyplin, że dosłownie miał do swojej dyspozycji intelektualnej,
umiejętności i wiedzę całego zespołu naukowców i techników z wielu
różnych dziedzin naukowych. Tak więc, gdy potrzebna była nowa
technologia do wykonania nowego zadania, Rife po prostu wynalazł, a
następnie zbudował ją sam.
Wynalazki Rife’a obejmują heterodynujący mikroskop ultrafioletowy,
mikrodyssektor i mikromanipulator. Kiedy dokładnie rozumiesz osiągnięcia
Rife możesz zdecydować, że ma najbardziej utalentowany,
wszechstronny, naukowy umysł w historii ludzkości.
W 1920 roku Rife zakończył budowę pierwszego na świecie mikroskopu
pozwalającego na obserwowanie wirusów. Do 1933 roku udoskonalił tę
technologię i zbudował niezwykle złożony mikroskop uniwersalny, który
miał prawie 6000 różnych części i był w stanie powiększać obiekty 60 000
razy więcej niż ich normalny rozmiar. Dzięki temu niesamowitemu
mikroskopowi Rife stał się pierwszym człowiekiem, który zobaczył żywego
wirusa, a jeszcze do niedawna Mikroskop Uniwersalny Rife’a był jedynym,
który był w stanie zobaczyć żywe wirusy.
Nowoczesne mikroskopy elektronowe natychmiast zabijają wszystko pod
obiektywem oglądając tylko zmumifikowane szczątki i gruzy po wirusie.
To co mikroskop Rife mógł zobaczyć to morze wirusów tętniących życiem,
które zmieniają formę, aby dostosować się do zmian w środowisku,
szybko się replikować w odpowiedzi na zmianę w otaczającym środowisku
i przekształcać normalne komórki w komórki nowotworowe.
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Ale jak Rife był w stanie to osiągnąć, w czasach, gdy elektronika i
medycyna wciąż były w powijakach? Oto kilka szczegółów technicznych,
aby zadowolić sceptyków ...
Rife starannie zidentyfikował każdy indywidualny spektroskopowy podpis
każdego drobnoustroju za pomocą przystawki zwanej spektroskopem
szczelinowy. Następnie powoli obracał pryzmaty kwarcowe blokowe aby
skupić światło jednej długości fali na mikroorganizmie który badał. Ta
długość fali została wybrana, ponieważ rezonowała z częstotliwością
spektroskopową drobnoustroju w oparciu o obecnie ustalony fakt, że
każda cząstka/molekuł oscyluje z własną odrębną częstotliwością.
Atomy, które łączą się w celu utworzenia cząsteczki, są utrzymywane
razem w tej konfiguracji molekularnej z kowalencyjną więzią
energetyczną, która emituje i pochłania własną specyficzną częstotliwość
elektromagnetyczną. Żaden z dwóch gatunków cząsteczek nie ma tych
samych oscylacji elektromagnetycznych lub podpisu energetycznego.
Rezonans wzmacnia światło w ten sam sposób, w jakim dwie fale
oceaniczne intensyfikują się nawzajem, gdy łączą się ze sobą.
Efektem stosowania rezonansowej długości fali jest to, że
mikroorganizmy, które są niewidoczne w białym świetle, nagle stają się
widoczne w błyskotliwym błysku światła, gdy są narażone na częstotliwość
kolorów, która rezonuje z ich własnym odrębnym spektroskopowym
podpisem. Rife był w stanie zobaczyć te i inne niewidoczne organizmy i
obserwować je aktywnie bez inwazji tkanek ich kultur. Odkrycie Rife'a
pozwoliło mu zobaczyć organizmy, których nikt inny nie widział zwykłymi
mikroskopami.
Ponad 75% organizmów, które Rife mógł zobaczyć za pomocą swojego
uniwersalnego mikroskopu, jest widocznych tylko pod światłem
ultrafioletowym. Ale światło ultrafioletowe jest poza zakresem ludzkiej
wizji, jest dla nas "niewidoczne". Geniusz Rife pozwolił mu pokonać to
ograniczenie poprzez heterodyning, technikę, która stała się popularna
we wczesnej radiofonii. Podświetlił drobnoustroje (zwykle wirusa lub
bakterie) dwoma różnymi długościami fal o tej samej częstotliwości
światła ultrafioletowego, która rezonowała ze strukturą widmową
drobnoustroju. Te dwie długości fal powodowały zakłócenia, w wyniku
których te fale się łączyły. Zakłócenia te były w efekcie trzecią, dłuższą
falą, która przenosiła się do widocznej części widma
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elektromagnetycznego. W ten sposób Rife uwidocznił niewidzialne
drobnoustroje bez zabijania ich, czego nie może powielić żaden z
dzisiejszych mikroskopów elektronowych.
W tym czasie, Rife był tak
daleko do przodu w
stosunku do swoich
kolegów w 1930 latach, że
nie mogli go wogóle
zrozumieć co robi
szczególnie nie podróżując
do San Diego do
laboratorium Rife’a, aby
spojrzeć przez jego
mikroskop na żywe wirusy.
I wielu zrobiło dokładnie
właśnie tak.
Jednym z nich była
Virginia Livingston. W
końcu przeniosła się z New
Jersey do dzielnicy Rife'a
Point Loma (San Diego) i
stała się częstym gościem
w jego laboratorium.
Virginia Livingston jest
teraz
często
rozpoznawana za zasługę
identyfikację organizmu,
który powoduje raka u ludzi, począwszy od prac badawczych, które
zaczęła publikować w 1948 roku.
W rzeczywistości Royal Rife zidentyfikował najpierw wirusa raka
człowieka... już w 1920 roku! Następnie Rife wykonał ponad 20 000
nieudanych prób przekształcenia normalnych komórek w komórki
nowotworowe. W końcu udało mu się, gdy napromieniował wirusa
nowotworowego, przepuścił go przez bardzo drobny filtr porcelany i
wstrzyknął go zwierzętom laboratoryjnym. Nie zaspokojony jednym
doświadczeniem że wirus ten spowodował tylko jeden guz, Rife następnie
stworzył 400 guzów z rzędu z tej samej kultury. Dokumentował wszystko

7

filmem, fotografiami i skrupulatnymi zapisami. Nazwał wirusa raka
"'Cryptocides Primordiales."
Virginia Livingston, w swoich dokumentach, zmieniła nazwę na Progenitor
Cryptocides. Royal Rife nigdy nie został nawet wymieniony w jej
dokumentach. W rzeczywistości, Rife rzadko dostawał kredyt za swoje
monumentalne odkrycia. Był cichym, skromnym naukowcem,
poświęconym rozszerzaniu swoich odkryć, a nie ambicji, sławy i chwały.
Jego niechęć do polityki medycznej (którą mógł sobie pozwolić na
ignorowanie dzięki hojnym fundacjom utworzonym przez prywatnych
dobroczyńców) postawiła go w niekorzystnej sytuacji później, gdy
zaatakowały go potężne siły. W połączeniu z ogromnym wpływem
przemysłu farmaceutycznego w usuwaniu jego publikacji z czasopism
medycznych, trudno się dziwić, że niewielu słyszało o Rife w dzisiejszych
czasach.
Tymczasem toczyła się debata między tymi, którzy widzieli jak wirusy
zmieniają się w różne formy pod mikroskopami Rife, a tymi, którzy tego
nie zrobili. Ci, którzy potępili te odkrycia bez dochodzenia, takich jak na
przykład wpływowy dr Thomas Rivers, który stwierdził, że te formy nie
istnieją.
Ponieważ jego mikroskop ich nie ujawnił, Rivers twierdził, że "nie ma
logicznej podstawy do wiary w tę teorię". Ten sam argument jest obecnie
używany w ocenie wielu innych "alternatywnych" metod leczenia; jeśli nie
ma precedensu, to argument nie może być ważny. Nic nie może przekonać
zamkniętego umysłu. Większość nigdy nie widziała tego co widział Rife
przez swój mikroskop w San Diego ... Podróże lotnicze w 1930 latach były
niewygodne, prymitywne, i raczej ryzykowne. Tak więc debata na temat
cyklu życia wirusów została rozwiązana na korzyść tych, którzy nigdy ich
nie widzieli (nawet nowoczesne mikroskopy elektronowe pokazują
zamrożone obrazy, a nie cykl życia wirusów w tym procesie).
Niemniej jednak wielu naukowców i lekarzy potwierdziło odkrycie wirusa
nowotworowego Rife’a i jego pleomorficznego charakteru przy użyciu
technik ciemnego pola, mikroskopu Naessens i eksperymentów
laboratoryjnych. Rife współpracował również z najlepszymi naukowcami i
lekarzami swoich czasów, którzy również potwierdzili lub poparli różne
obszary jego pracy. Wśród nich znaleźli się: E.C. Rosenow, Sr. (wieloletni
szef bakteriologii, Mayo Clinic); Arthur Kendall (Dyrektor Northwestern
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Medical School); Dr George Dock (znany na całym świecie); Alvin Foord
(słynny patolog); Rufus Klein-Schmidt (prezes USC); R.T. Hamer
(Superintendent, Paradise Valley Sanitarium; Dr Milbank Johnson
(dyrektor AMA Południowej Kalifornii); Whalen Morrison (Główny Chirurg,
Santa Fe Railway); George Fischer (Szpital Dziecięcy, Nys); Edward Kopps
(Klinika Metaboliczna, La Jolla); Karl Meyer (Hooper Foundation, S.F.); M.
Zite (Uniwersytet chicagowski); i wiele innych.
Rife zignorował debatę, woląc skoncentrować się na udoskonaleniu swojej
metody niszczenia tych drobnych wirusów zabójcy. Użył tej samej zasady,
aby ich zabić, co uwidoczniło je: rezonans.
Zwiększając intensywność częstotliwości, która naturalnie rozbrzmiewała
z tymi drobnoustrojami, Rife zwiększał ich naturalną oscylację dopóki nie
zniekształciły się i nie rozpadły się pod wpływem naprężeń
strukturalnych. Rife nazwał te częstotliwości "śmiertelną wartością
oscylacji" lub "MOR" i również zauważył że ta fala nie wyrządziła żadnej
szkody otaczającym tkankom.
Dzisiejsze instrumenty Rife’a wykorzystują harmonię częstotliwości
wyświetlanych na ekranie wyświetlacza. Długość fali rzeczywistej
częstotliwości (770hz, 880hz itp.) jest zbyt długa, aby wykonać zadanie.
Zasadę tę można zilustrować za pomocą intensywnej nuty, aby rozbić
kieliszek do wina: cząsteczki szkła już oscylują w jakiejś harmonicznej
(wielokrotności) tej nuty; są z nią w rezonansie. Ponieważ wszystko inne
ma inną częstotliwość rezonansową, nic oprócz szkła nie jest niszczone.
Istnieją dosłownie setki bilionów różnych częstotliwości rezonansowych, a
każdy gatunek i cząsteczka ma swój własny rezonans.
Zajęło to Rife wiele lat, pracując 48 godzin ciurkiem, dopóki nie odkrył
częstotliwości, które specjalnie niszczyły opryszczkę, polio, zapalenie
opon mózgowych kręgosłupa, tężec, grypę i ogromną liczbę innych
niebezpiecznych organizmów chorobowych.
W 1934, Universytet z Southern California powołał specjalny Komitet
Badań Medycznych, aby przynieść pacjentów z rakiem terminalnym z
Pasadena County Hospital do Laboratorium San Diego Rife’a i do kliniki do
leczenia. W skład zespołu weszli lekarze i patologowie, którzy zostali
przydzieleni do zbadania pacjentów - jeśli nadal będą żyć - w ciągu 90
dni.
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Po 90 dniach leczenia Komitet stwierdził, że 86,5% pacjentów zostało
całkowicie wyleczonych. Następnie leczenie zostało skorygowane poprzez
dostosowanie odpowiednich częstotliwości do pacjentów i ich schorzeń i
pozostałe 13,5% pacjentów również odpowiedziało w ciągu następnych
czterech tygodni. Całkowity wskaźnik wyleczenia raka w końcowych
stadiach przy użyciu technologii Rife wynosił 100%.
20 listopada 1931 roku czterdzieści cztery z najbardziej szanowanych
władz medycznych w kraju uhonorowało Royal Rife bankietem
zapowiadanym jako The End To All Diseases w posiadłości dr Milbank
Johnson w Pasadenie.
Niestety, jak się okazało do 1939 roku, prawie wszyscy z tych wybitnych
lekarzy i naukowców zaprzeczali, że kiedykolwiek spotkali Rife. Co się
stało że tak wielu błyskotliwych ludzi miało całkowite zaniki pamięci?
Wydaje się, że wiadomość o cudach Rife z pacjentami terminalnymi
dotarła do uszu wielu innych lekarzy. Pamiętacie nasze hipotetyczne
pytanie na początku tej opowieści: Co by się stało, gdybyście odkryli
lekarstwo na wszystko? Teraz się dowiesz......
Początkowo podjęto symboliczną próbę wykupu Rife i jego patentów.
Morris Fishbein, który nabył wszystkie akcje American Medical Association
w 1934 roku, wysłał adwokata do Rife z "Nie do Odrzucenia." Rife
odmówił. Prawdopodobnie nikt nigdy nie pozna dokładnych warunków tej
oferty. Ale wiemy warunki oferty Fishbein jakie zaoferował Harry’emu
Hoxsey na wynalazek kontroli raka z jego ziołowy preparatem.
Współpracownicy Fishbeina otrzymywaliby wszystkie zyski przez dziewięć
lat, a Hoxey nie otrzymałby nic. Następnie, gdyby byli zadowoleni, że to
zadziałało, Hoxsey zacząłby otrzymywać 10% zysków. Hoxsey zdecydował,
że wolałby nadal sam osiągać wszystkie zyski. Kiedy Hoxsey odrzucił
ofertę Fishbeina, Fishbein wykorzystał swoje niezwykle silne powiązania
polityczne, aby Hoxsey został aresztowany 125 razy w ciągu 16 miesięcy.
Zarzuty (oparte na praktyce bez licencji) były zawsze wyrzucane z sądu,
ale molestowanie doprowadzało Hoxseya do szaleństwa.
Ale Fishbein musiał zdać sobie sprawę, że podobna strategia obrana
przeciw Rife tylko się odwróci przeciw niemu. Po pierwsze, Rife nie mógł
zostać aresztowany jak Hoxsey za praktykowanie bez licencji. Proces w
sprawie zmyślonych zarzutów oznaczałoby, że zeznania wspierające Rife’a
zostaną prowadzone przez wybitne władze medyczne współpracujące z
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Rife. A obrona bez wątpienia skorzystałaby z okazji do przedstawienia
dowodów, takich jak badania medyczne z 1934 roku przeprowadzone z
USC. Ostatnią rzeczą na świecie jaki przemysł farmaceutyczny chciałby to
publiczny proces o bezbolesnej terapii, która wyleczyła 100% pacjentów z
rakiem terminalnym i nic nie kosztuje do zastosowania poza niewielka
ilością energii elektrycznej. To mogłoby dać ludziom dużo do myślenia
szczególnie w kwestii że nie potrzebują żadnych lekarstw żeby
wyzdrowieć z prawie każdej choroby.
Po tym wszystkim Rife spędził dziesięciolecia gromadząc skrupulatne
dowody swojej pracy, w tym zdjęcia filmowe i filmy. Niestety, potrzebna
była inna taktyka żeby zniechęcić Rifa w jego pracy...
Pierwszym incydentem było stopniowe uszkadzanie komponentów,
fotografii, filmów i zapisów pisemnych z laboratorium Rife. Winowajca
nigdy nie został złapany.
Później, podczas gdy Rife miał trudności z odtworzeniem swoich
brakujących danych (w epoce w której kserokopiarki i komputery nie były
dostępne), ktoś zwandalizował jego cenne mikroskopy służące do
obserwacji wirusów. Skradziono części 5682-częściowego mikroskopu
uniwersalnego. Wcześniej podpalenie zniszczyło wielomilionowe Burnett
Laboratorium w New Jersey, podobnie jak tamtejsi naukowcy
przygotowywali się do ogłoszenia potwierdzenia osiągnięć pracy Rife. Ale
ostateczny cios przyszedł później, kiedy policja nielegalnie skonfiskowane
resztę 50 lat badań Rife.
Następnie w 1939 roku agenci rodziny która kontrolowała przemysł
farmaceutyczne pomagali Philipowi Hoylandowi w pozwie przeciwko jego
własnym partnerom z korporacji Beam Ray. Była to jedyna firma
produkująca instrumenty częstotliwości Rife (Rife nie był partnerem).
Hoyland przegrał, ale jego wspomagany atak prawny miał pożądany efekt:
firma zbankrutowała przez koszty prawne. A podczas Wielkiego Kryzysu
oznaczało to, że komercyjna produkcja instrumentów częstotliwości Rife
całkowicie przestała istnieć.
Czy jeszcze pamiętasz co uniwersalne lekarstwo oznaczało dla szpitali i
fundacji badawczych? Lekarze, którzy próbowali bronić Rife stracili
dotacje fundacji i przywileje szpitalne.
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Z drugiej strony ogromne pieniądze zostały wydane na zapewnienie, że
lekarze którzy widzieli terapię Rife zapomni co widzieli. Prawie żadna
cena nie była zbyt duża, aby ją stłumić. Pamiętaj, że dzisiaj leczenie
jednego pacjenta z rakiem to średnio ponad $300,000. To wielki biznes.
Tak więc, Arthur Kendall, dyrektor Northwestern School of Medicine, który
pracował z Rife nad wirusem raka, przyjął prawie ćwierć miliona dolarów
jako "emeryturę" w Meksyku. To była wygórowana kwota pieniędzy w
Wielkiej Depresji w 1938 roku.
Dr George Dock, inna wybitna postać, która współpracowała z Rife, został
wyciszony z ogromną dotacją, wraz z najwyższymi zaszczytami, jakie
Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne mogło przyznać. Między
marchewką i kijami, wszyscy z wyjątkiem dr Couche i dr Milbank Johnson
zrezygnował z pracy z Rife i wrócił do przepisywania leków.
Aby zakończyć pracę przekupienia wszystkich współpracowników Rife’a,
czasopisma medyczne, płacone prawie w całości przez przychody firmy
farmaceutycznych i kontrolowane przez AMA, odmówił opublikowania
jakiegokolwiek artykułu przez nikogo na temat terapii Rife's. Dlatego całe
pokolenia studentów medycyny ukończyło studia nie słysząc ani razu o
przełomach Rife w medycynie.
Ogrom takiej szalonej zbrodni przyćmiewa każde masowe morderstwo w
historii ludzkości. Rak wybiera nas cicho... ale do 1960 roku ofiary tego
małego wirusa przekroczyły rzeź wszystkich wojen jakie kiedykolwiek
toczyła Ameryka. W 1989 roku oszacowano, że 40% z nas doświadczy raka
w pewnym momencie w naszym życiu.
Za życia Rife był świadkiem postępu cywilizacji od podróży konnej i auta
do samolotów odrzutowych. W tym samym czasie, widział wzrost epidemii
raka z 1 na 24 Amerykanów w 1905 r. do 1 w 3 w 1971 r., w roku kiedy
Rife zmarł.
Był również świadkiem fenomenalnego wzrostu American Cancer Society,
Salk Foundation i wielu innych organizacji zbierających setki miliony
dolarów na choroby, które zostały wyleczone na długo przed w jego
własnych laboratoriach w San Diego. W jednym okresie do zatwierdzenia
zgłoszono 176 500 leków przeciwnowotworowych. Każdy, kto wykazał
"korzystne" wyniki tylko jedna szósta jednego procenta badanych
przypadków, może być licencjonowana. Niektóre z tych leków miały
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śmiertelność 14-17%. Kiedy śmierć pochodziła z leku, a nie raka, sprawa
została zarejestrowana jako "kompletna" lub "częściowa remisji",
ponieważ pacjent nie umarł z powodu raka. W rzeczywistości był to
wyścig, aby zobaczyć, który najpierw zabije pacjenta: lek czy wirus.
Nieuniknionym wnioskiem, do którego doszedł Rife, było to, że jego praca
przez całe życie i odkrycia zostały nie tylko zignorowane, ale
prawdopodobnie zostaną z nim pochowane. W tym momencie przestał
produkować wiele z niczego i spędził ostatnią trzecią część swojego życia
szukając zapomnienia w alkoholu. To przyćmiło ból i jego ostrą
świadomość tego pół wieku zmarnowanego wysiłku - ignorowany - podczas
gdy niepotrzebne cierpienie milionów nadal kontynuuje dla profitu kilku
indywidualnych osób. I tak jak zarabiali miliardy w przeszłości tak dalej
zarabiają.
W 1971 roku Royal Rife zmarł na połączenie valium i alkoholu w wieku 83
lat. Być może jego ciągłe stosowanie własnych częstotliwości pomogło
jego ciału przetrwać wiele lat ciężkiej pracy i nadużywania alkoholu.
Na szczęście jego śmierć nie była końcem jego terapii elektronicznej.
Kilku lekarzy humanitarnych i inżynierów zrekonstruowało jego
instrumenty częstotliwości i utrzymało jego geniusz przy życiu.
Technologia Rife ponownie stała się powszechnie znana w 1986 roku wraz
z publikacją “The Cancer Cure That Worked” autorstwa Barry'ego Lynesa i
innych materiałów o Royal Rife i jego monumentalnym dziele.
..........
Pewnego dnia, imię Royal Raymond Rife wzniesie się na należne mu
miejscu jako gigant współczesnej nauki medycznej. Do tego czasu jego
wspaniała technologia pozostaje dostępna tylko dla ludzi, którzy mają
interes aby jej szukać. Chociaż całkowicie legalne dla weterynarzy do
wykorzystania w celu ratowania życia zwierząt, genialna terapia
częstotliwości Rife pozostaje tabu dla ortodoksyjnej medycyny głównego
nurtu ze względu na ciągłe zagrożenie jakie stwarza dla
międzynarodowego monopolu farmaceutycznego medycyny, który
kontroluje życie - i zgony ogromnej większości ludzi na tej planecie.

http://www.rense.com
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