
V. NAJBARDZIEJ 
PRZERAŻAJĄCE CHOROBY  

I CO JE POWODUJE 
Zacznijmy najpierw od umieszczenia na liście tych najważniejszych 
chorób: 

1. Rak 
2. Kompleks Boreliozy / Lyme 
3. VHFs 
4. Retro Wirusy 
5. Echinococcus (Pasożyt który wygląda jak guzy rakowe) 
6. Demencja / Choroba Alzheimera  
7. Morgellons 
8. MND / ALS 

Jest to wyselekcjonowana lista chorób, które są najbardziej 
przerażające i które mogą działać bardzo szybko w niektórych 
przypadkach. 

Co jest najbardziej przerażające u większości z nich:  

Numer jeden - są one rzekomo nieuleczalne.  

I numer dwa – zaprzecza się że istnieją lub że są tak powszechne, jak 
naprawdę są. 

Są to najczęstsze choroby utrzymujące naszą populację na tej planecie 
na obniżonym poziomie w stosunku do tego jak by ta liczba wyglądała 
gdyby te choroby nie istniały. 

No i zamieniają nas w hipochondriaków ponieważ te choroby i ich 
leczenie przynosi niesamowite zyski koncernom farmaceutycznym. 

Przeanalizujmy je wszystkie po kolei. 



1. RAK 

Zacznijmy od tego co się stało dawno temu i prawo jakie zostało 
wprowadzone w UK – „1939 Cancer Act”.  

Jeśli przeczytałeś historię Royal Raymond Rife powinieneś wiedzieć ten 
prosty fakt - 1938 i 1939 były to lata kiedy wszystkie autorytety które 
wywyższały Rife’a kilka lat wcześniej w Ameryce zostały przekupione 
przez Big Pharmę żeby zaprzeczyć że kiedykolwiek go znały. 

I dokładnie w tym samym czasie zostało wprowadzone prawo w USA, 
Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach, które w zasadzie mówi: 

Jeśli nie masz kwalifikacji medycznych - nie możesz doradzać, 
zdiagnozować ani leczyć raka. (należy przeczytać – jeśli nie jesteś 
wytresowany przez Big Pharmę jako lekarz albo pielęgniarka) 

Czy to przypadek? To jest po prostu pytanie retoryczne. 

Ta książka sama w sobie jest świadectwem, że z użyciem pola 
magnetycznego możemy zdetonować każdy patogen jakikolwiek tylko 
chcemy. Dlaczego więc tego nie robimy? 

Kto i jak kontroluje miliony naukowców? Taka sama sytuacja jest z 
rakiem. 

Wystarczyło wprowadzenie prawa, które powstrzymuje alternatywnych 
naukowców od znalezienia lekarstwa na raka przy użyciu Rife 
technologii i nie będzie żadnych postępów w tym kierunku. I tak się 
stało. 

Pozwólmy sobie więc ponownie przeanalizować kilka faktów: 

- Ogromny odsetek przypadków raka są spowodowane przez wirusa 
raka wyizolowanego przez Rife w latach 20/30-tych XX wieku. 

- Rife wyleczył wszystkich nieuleczalnie chorych pacjentów z rakiem 
za pomocą swojego sprzętu. 

- Aby wyleczyć raka, wszystko co należy zrobić, to zniszczyć wirusa i 
ciało powraca z powrotem do zdrowia. 

- Ustawa wprowadzona w 1939 roku w UK została po prostu 
zaprojektowana, aby zatrzymać technologię wynalezione przez Rife w 
stosowaniu do leczenia różnych schorzeń w tym raka. 



- Do tej pory kontynuujemy chemioterapię, która ma 3% skuteczności. 
Chemioterapia to nic innego jak gaz musztardowy. To szaleństwo. 

- Całkowicie zdrowi ludzie są diagnozowani na raka głównie poprzez 
użycie pasożytów by pokazać zmianę. Pasożyty służą w badaniach nad 
skutecznością chemoterapii aby udowodnić, że leki mają wyższą 
skuteczność niż 3%. 

- Statystycznie 1 na 3 osoby ma wirusa nowotworowego. Podobna 
liczba osób umiera na raka. 

- Skąd mamy wirusa nowotworowego - szczepionki. Oczywiście nie ma 
nic złego w szczepionkach, z wyjątkiem żywności, która jest używana 
jako pokarm przy produkcji i rozwoju tegoż patogenu który póżniej 
trafia do strzykawki. 

- Szczepienia są nie tylko zanieczyszczone wirusem nowotworowym, 
ale także wieloma innymi patogenami, chemikaliami i technologią 
nano. Niektóre z nich są wprowadzane do szczepionki celowo. 

- Spójrz na ilość szczepień które jesteśmy zmuszani żeby mieć albo 
zachęcani. 100 lat temu tylko około 1 na 25 osób umierała na raka. W 
dniu dzisiejszym liczba ta wynosi 1 w 3. Wkrótce będzie to 1 w 2. 
Dlaczego - obowiązkowe programy szczepień. Australia stała się 
niedawno krajem, w którym jeśli nie zaszczepisz swoich dzieci, nie 
możesz wysłać ich do szkoły. Tak będzie wszędzie na świecie. 

- Żadne z badań nad wynalezieniem lekarstwa na raka nie mówi że rak 
jest wywołany przez wirus. Dlaczego? Ponieważ prawdopodobnie 
zrobilibyśmy wszystko aby znaleźć leki do niszczenia wirusów. A 
ponieważ patrzymy w niewłaściwym miejscu, nie skupiamy się na 
wirusach. 



2. KOMPLEKS BORELIOZY / LYME 

Nie wiem, ile wiesz o boreliozie, ale prawdopodobnie punktem wyjścia 
do tej rozmowy jest przemianowanie tej choroby jako kompleksu! 

Ponieważ Borelioza nie jest spowodowana tylko przez Borrelię 
Burgdorferii. Borelioza / Lyme nie jest spowodowane przez tylko jedną 
lub dwie koinfekcje. 

To, co odkryjesz poniżej, to to, co każda osoba z Lyme ma jako 
koinfekcję. Bez wyjątków! Nazwij mnie kłamcą - ale tak jest. 

Dlatego też badania na wiele współ-zakażeń za wszelką cenę jest 
bezcelowe. W momencie jak jedna z koinfekcji Boreliozy/Lyme jest 
wykryta to praktycznie gwarantuje, że masz całą resztę. 

Marnowanie pieniędzy na bardzo niedokładne badania jest oczywiście 
twoim wyborem. Ale z moich 300 przypadków Boreliozy / Lyme 
Complex wszystkie 300 miał identyczne spektrum współ-zakażeń. 

Sprawdź co najwyżej na Babesię i Borrelię, a następnie możesz 
przypuszczać, że masz co najmniej kolejne 95% tego co znajdziesz 
opisane poniżej. 

Najważniejszą rzeczą o której warto wspomnieć  jest to, że nie można 
wyeliminować kompleksu Boreliozy/Lyme antybiotykami. Proste 
powody są Babesia, Malaria i pełny zakres gorączki krwotoku 
wirusowego. Oto tylko kilka przykładów: 

➢ Wirus Karelian 
➢ Wirus Marburg 
➢ Wirus Sabia, 
➢ Japońskie zapalenie mózgu 
➢ Żółta Febra 
..... 

Teraz, po 4 latach pracy nad Boreliozą uważam że to niezwykle nudny 
temat, ponieważ z użyciem jednej częstotliwości można wyeliminować 
każdą koinfekcję Boreliozy / Lyme Complex. 

Co należy również pamiętać, to to żę istnieją rodzaje pasożytów, które 
mogą naśladować Borelię. A jeśli masz obie takie rzeczy jednocześnie 
to najprawdopodobniej nie jesteś w stanie wstać z łóżka. 

Kluczową rzeczą w leczeniu Kompleksu Boreliozy jest w pierwszej 
kolejności zwalczanie pasożytów. To co bardzo niewiele osób rozumie, 



to to że jest to bardzo łatwa rzecz do ustalenia gdy Kompleks 
Boreliozy  został wyeliminowany. Potwierdzenie można zrobić w USA z 
testami PCR, które są stosunkowo bardzo dokładne. Jeśli symptomy 
pozostają to jest to raczej oznaka że to może być pasożyt, metale 
ciężkie albo nano technologia. 

Możesz usunąć całą Boreliozę z użyciem Rife i potem myśleć, że tu nic 
nie działa. I tu wyjść może żę po prostu masz infekcje z Włośnicą albo 
że nano technologia już zmimikowała te same patogeny! 

Ostatnią rzeczą do podkreślenia jest to że co najmniej 1 na 7 osób 
choruje na Boreliozę (2019/20). Łatwym sposobem na rozpoznanie 
tego faktu jest zdiagnozowana choroba neurologiczna u takiej osoby. 

Dwa inne symptomy to utrata włosów u kobiet i bielactwo. 

Bielactwo jest spowodowane przez Tularaemię, która jest zawsze 
koinfekcją Kompleksu Boreliozy. Jak się okazuje – Tularemia może 
istnieć na własną rękę i może prowadzić do utraty pigmentacji skóry. 
Dlatego też utrata pigmentacji nie gwarantuje że masz Lyme Complex, 
ale jest to bardzo prawdopodobne. 



3. VHFS - GORĄCZKA KRWOTOK WIRUSOWY (WIRUSY) 

Dwie najważniejsze rzeczy do powiedzenia na temat tych infekcji to: 

- Wszystkie przypadki Kompleksu Boreliozy przynoszą ze sobą szczep 
lub dwa z tych wirusów. 99.9% prawdopodobieństwo na podstawie Vega 
Testu. 

- Podobnie jak szczepienia - VHF zostały zmodyfikowane w 
laboratorium żeby działać o osłabionym działaniu, no i żeby mogły 
pracować w znacznie dłuższym okresie w naszym ciele na dokonaniem 
uszkodzeń. A jeśli byś wspomniał lekarzowi że możesz mieć takiego 
wirusa np. Ebola byłbyś od razu wyśmiany. I potencjalnie 
zakwalifikowany zgodnie z ich ustawą o zdrowiu psychicznym jako 
osoba chora psychicznie. 

Podsumowując powyższe - prawdopodobnie 1 na 5 osób ma VHF lub 
nawet więcej. Należy dodać że niedługo 1 na 2 osoby będzie 
zainfekowana tym wirusem w pewnym momencie w życiu. 

Musisz również pamiętać, że każdy owad może przenosić dowolną 
formę bakterii lub wirusa. Każde ukąszenie - nawet pluskwy hotelowe - 
praktycznie gwarantuje to w 50%, że wcześniej czy później zostaniesz 
zainfekowany z czymś bardzo paskudnym. 

VHF zostały zaprojektowane tak, aby przekształcić Cię podobnie jak 
Kompleks Boreliozy w hipochondryka. I tu chodzi znowu o to żeby 
przepisać tak dużo leków jak to możliwe. No i ten wirus praktycznie 
gwarantuje że nigdy nie będziesz na niego zbadany i dlatego nigdy nie 
zostanie wykryty. 

Ten rodzaj infekcji powoduje powolne uszkodzenie narządów 
wewnętrznych przez wiele lat, co może prowadzić do zawału serca, 
niewydolności nerek lub czegoś podobnego. 

  



4. RETRO WIRUSY 

To jest coś, o czym nikt nie mówi nawet jednego słowa. HIV i wiele 
innych! Tak jak wszystkie inne odmiany patogenów odmiany retro 
wirusów zostały zmodyfikowane żeby atakować o spowolnionym 
działaniu. 

A fakty są takie że praktycznie każda osoba jest zainfekowana co 
najmniej jednym szczepem tego wirusa. 

Skąd ja to wiem? - W pewnym momencie zacząłem testować każdą 
osobę na retro wirusy. Wynik - chyba że jesteś młody i w świetnej 
formie możesz jeszcze nie mieć retro wirusa. Jak się okazuje co 
najmniej 95% populacji w wieku 20 lat lub powyżej jest zainfekowana 
jakimś wirusem retro, który może być aktywny albo uśpiony. 

Teraz - pytanie brzmi, jak je otrzymujemy? Odpowiedź jest bardzo 
prosta - i to nie jest moja wyobraźnia. Istnieją setki źródeł w 
Internecie, mówiące, że szczepienia były i są prawie na pewno 
zanieczyszczone wszelkiego rodzaju patogenami łącznie z wirusem 
raka. Retro wirusy są jednym z wielu nieprzyjemnych infekcji których 
można się nabawić przy otrzymaniu szczepionki. 

Pamiętaj - nie ma nic złego w szczepieniach, z wyjątkiem żywności 
używanej przy produkcji wirusów i bakterii (np. narządy małp) które 
przynoszą wszelkiego rodzaju ukryte patogeny. A to, co przychodzi w 
żywności, nie może być wysterylizowane. I to jest tylko jedna z wielu 
kwestii, których nikt nam nie uświadamia. 

A z biegiem lat, gdy twój układ odpornościowy staje się słabszy, wirusy 
stają się coraz bardziej aktywne. To oczywiście prowadzi do 
przyśpieszającego procesu utraty odporności. Proces który się wymyka 
spod kontroli w pewnym momencie i który prowadzi do szybkiego 
uzależnienia lekarstwami.  

I o to właśnie chodzi w medycynie. Uzależnij ludzi od lekarstw i 
upewnij się, że nie żyją zbyt długo po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

I pamiętaj - im więcej pieniędzy wydasz na leki chemioterapii, tym 
mniej zostawisz rodzinie i dzieciom. Jest to chyba dość proste do 
przeanalizowania. Czyż nie?  



5. ECHINOCOCCUS / BĄBLOWIEC (PASOŻYT KTÓRY WYGLĄDA JAK 
GUZY RAKOWE) 

Omówiliśmy już ten temat dużo głąbiej w sekcji o pasożytach, która 
pojawia się po tym rozdziale. Ale ten temat jest tak bardzo ważny 
dlatego też trzeba podkreślić znaczenie tego pasożyta jeszcze raz! 

Echinococcus jest zdecydowanie gorszy niż rak. Ale zanim dam wam 
wytłumaczenie spójrz najpierw na zdjęcia tego pasożyta. 

(Zobatrz w Rozdziale o Pasożytach) 

Echinococcus jest niezwykle powszechny. Dodając jego mniejszego 
kuzyna – Cysticercossis, co najmniej jedna na dziesięć osób jest 
zarażona tymi pasożytami. Muszę to powtórzyć co najmniej jedna na 
dziesięć. I ta liczba może być o wiele wyższa. No i istnieje wiele, 
wiele różnych gatunków Echinococcus’a. 

Teraz trzeba zrozumieć czemu usadawiam Echinococcus’a powyżej 
raka (tylko MND/Morgellons jest gorszą diagnozą przynajmniej na tym 
etapie): 

- Pasożyt ten powoduje mechaniczne i prawie na pewno nieodwracalne 
i często bardzo rozległe uszkodzenia. 

- Zawartość torbieli bąblowca jest tak toksyczna, że nawet jad węży 
nie możę przewyższyć zawartości toksyn w otoczce Bąblowca. 

- Pasożyt ten jest używany do informowania ludzi, że mają guza raka 
albo cystę, gdy w rzeczywistości mają tego pasożyta. I oczywiście 
wynik tego jest bardzo prosty - stosuje się chemioterapię na 
Echinococcusa. Która nie przynosi żadnych ulepszeń. 

- Kiedy masz operację, aby go usunąć - jeśli torbiel pęknie i wyleje się 
to ze względu na to jak toksyczny jest ten pasożyt to po prostu może 
doprowadzić do natychmiastowej śmierci. Bardzo często umiera się 
podczas operacji usuwania Echinococcus. Dlatego się tego raczej nie 
robi. 

Co więcej do powiedzenia - kiedy jesteś zainfekowany jednym z tych 
dwóch pasożytów to często prowadzi do ciężkich wymiotów w 
pierwszych godzinach albo dniach po spożyciu. Po zarażenia się tym 
pasożytem masz około 3-6 miesięcy aby się go pozbyć zanim torbiele 
utworzą się zbyt duże, co oczywiście prowadzi do trwałego 
mechanicznego uszkodzenia tkanki. 



Zapobieganie jest o wiele lepsze niż walka z konsekwencjami. 

Niestety Ci u których zdiagnozowano tego pasożyta mogą nigdy nie 
zauważyć poprawy po terapii Rife z użyciem uniwersalnych 
częstotliwości. Prosty powód - uszkodzona tkanka nie może być 
naprawiona. 



6. DEMENCJA / CHOROBA ALZHEIMERA 

To jest tak oczywiste, jak to tylko jest możliwe! Priony, Priony i 
jeszcze raz Priony. 

Zanim przejdziemy do detali trzeba by nazwać kilka przykładów 
najbardziej popularnych prionów / chorób wywołanych tymi 
substancjami: Choroba Jacob Creutzfeldt i Choroba Szalonych Krów. 

Przerażające jest to, że uważamy, że one nie istnieją. Faktem jest - 
priony istnieją w prawie każdym niedogotowanym mięsie lub nabiale. 
Tak jak wszystko inne priony są też genetycznie zmodyfikowane żeby 
działać z opóźnionym zapłonem. 

Każdy kawałek mięsa - niedopieczony - wpływa na twój mózg przez ten 
fakt, że priony prawie na pewno zanieczyszczają praktycznie każdy 
kawałek mięsa i nabiału. 

I nie można ich usunąć z naszego ciała konwencjonalnymi metodami.  

Temperatura niszczy priony. Dlatego powinno się jeść tylko w pełni 
ugotowane produkty. 

Ciekawe ilu z nas ma tę wiedzę? 

Priony są jak metale ciężkie - im więcej jesz niedogotowanych 
produktów zwierzęcych, tym bardziej prawdopodobne jest, że 
asymilujesz ich cząsteczki. 

A rezultat jest bardzo, bardzo okrutny. Kiedy twój mózg zamienia się w 
gąbkę przez wiele lat asymilacji prionów - twoje funkcje organizmu 
jak również pamięć są stopniowo degradowane co prowadzi do bardzo 
niehumanitarnej śmierci. 

A ponieważ z czasem pamiętasz miej i miej to nie ty tak naprawdę 
cierpisz – to twoja rodzina i społeczeństwo cierpią dla których stajesz 
się coraz większym i większym ciężarem. Często również członkowie 
rodziny rezygnują z kariery i zarobków żeby się tobą opiekować. To 
ogromne obciążenie i strata finansowa. 

Opieka potrzebna do utrzymania cię przy życiu często rujnuje rodziny. 
Jest to część całego tego systemu który został tak zaprojektowany że 
im mniej spadku zostawisz swoim dzieciom, tym lepiej. 

Jak się okazuje, nie ma takiej potrzeby na takie cierpienia – Z użyciem 
Rife może z łatwością wyeliminować priony. Z wyjątkiem już obecnie 



wyrządzonych szkód które mogą być nieodwracalne. To najgorsza część 
tego problemu. 

Profilaktyka jest znacznie lepsza niż leczenie. Usuwanie prionów 
regularnie jest najlepszą formą zapobiegania tej chorobie. 

Trzeba też dodać że Kompleks Boreliozy też poczęści odgrywa rolę w 
chorobie Alzheimera, jak również potencjalnie wiele innych 
czynników, ale Priony są głównym winowajcą w tej chorobie. 



7. MORGELLONS & UROJENIA PASOŻYTNICZE 

Nie ma nic bardziej przerażającego niż Morgellons i Motor Neurone 
Disease – Stwardnienie Zanikowe Boczne. Obie choroby są 
spowodowane przez ten sam czynnik - Nanotechnologię. 

Jednym z głównych objawów Morgellons są spazmy mięśni i wszelkiego 
rodzaju ruchy pod skórą. Również zmiany skórne, jej pękanie i inne 
krwawienia wewnętrzne mogą się też rozwinąć, i wiele innych 
symptomów. 

Wydaje się (z mojej obserwacji), że te choroby są aplikowane osobom 
o najmniej podporządkowanym umyśle, osobom które potrafią się 
oprzeć ich kontroli umysłu. 

Jest to formą kary dla tych osób którzy mogą oprzeć się tej kontroli. 
Plan jest taki - trzeba te osoby doprowadzić to takiego stadium żeby 
straciły ochotę do życia. 

Bądź bardzo ostrożny - jak tylko opiszesz te symptomy albo powiesz to 
swojemu lekarzowi, na dobre trafi do twojej kartoteki.  

I dużo więcej może się zdarzyć, ponieważ jak tylko jest to w twojej 
kartotece jesteś przedmiotem ustawy o zdrowiu psychicznym i po 
prostu mogą z tobą zrobić co tylko chcą. 

Twoje ciało należy do nich i chcą również mieć władzę nad twoim 
umysłem. 

Nigdy nie wspominaj o tego rodzaju objawach i symptomach lekarzom 
ani na internecie. Przestudiuj na internecie ustawę o zdrowiu 
psychicznym żeby zrozumieć co mogą z tobą zrobić. 
  



8. MND / ALS 

Taki jest główny cel tej książki!!! MND!!! Co prowadzi do tej choroby i 
jak temu zapobiec? Powtórzmy to jeszcze raz - celem tych badań i 
celem tej książki jest znalezienie lekarstwa na MND.  

To jest bardzo proste - osoba która znajdzie lekarstwo na MND będzie 
w stanie wyleczyć każdą chorobę!!! 

Rosyjskie lalki (Matryoshka) są prawdopodobnie najlepszym sposobem 
na opisanie procesu prowadzącego do MND i Morgellons. 

Istnieją duże rzeczy żyjące w nas jako pasożyty (które oczywiście nie 
istnieją dla Medycyny Zachodniej), które następnie wprowadzają coraz 
mniejsze rzeczy do naszego ciała. 

Wewnątrz pasożytów mamy bakterie, które następnie przynoszą coś 
jeszcze mniejszego tak jak wirusy. 

Tak przy okazji - dlaczego ludzie umierają często na intensywnej 
terapii, ponieważ antybiotyk zastosowany na bakterię może i uwalnia 
wirusy, który następnie zabija po tym jak jest już uwolniony. Tak jak 
gin z butelki. Stąd widać poprawę u niektórych pacjentów na dzień lub 
dwa. A potem trzeciego dnia pacjent nie żyje. No bo to nie bakteria a 
wirus zabija którego się nigdy nie brało pod uwagę. 

I wreszcie - o czym jest ta książka - nanotechnologia lub nano roboty, 
które są zaprojektowane do zlepienia się w identyczny patogen, w 
przypadku gdy pacjent uwolni się od choroby. No i ten zlepek 
nanorobotów może się zachowywać identycznie jak prawdziwa 
bakteria czy wirus. Nano technologia jest schowana w środku wirusów i 
jak je zniszczysz z Rife to wtedy Nano jest uwolniona i zaczyna 
przejmować wszystkie obszary utracone wcześniej przez inne 
konwencjonalne patogeny. 

Wszystko sprowadza się do jednego słowa: Dyskredytacja - pamiętaj - 
to wszystko co muszą zrobić, żeby się pozbyć problemu. 

Tak więc - w przypadku, gdy staniesz się wolny od konwencjonalnej 
infekcji przy użyciu Rife i w przypadku, gdy przekroczysz datę śmierci 
zaplanowaną przez nich dla ciebie, oni zaktywują tę opcję. Może to 
przekształcić się w MND lub może przekształcić się w Morgellons. To 
jest to samo dla mnie, tak czy tak. 

MND jest najnowszym eksperymentem, który jest testowany na nas. 
Test jest po to, że jak kiedyś będą mieć większe zamieszki ludzi na 



ulicach z widłami domagającymi się odpowiedzi (szczególnie jak ta 
książka trafi do większej ilości ludzi), to będą mogli nas „wyciąć”  
poprzez aktywację MND w każdym z nas. I w ciągu kilku tygodni 
większość z nas zostanie „wyłączona” i nie będziemy więcej 
powodować żadnych kłopotów dla rządów na tym świecie. 

Nie ma potrzeby na na kolejny biblijny potop żeby nas wymazał z tej 
planety. Tak to się właśnie stanie. Zgaśniemy jak świeca. Nano 
technologia – to właśnie kontroluje wszystko w nas. Ciało i umysł. 

Taka była moja obserwacja u ludźmi o bardzo wysokiej świadomości, 
ludzi którzy mogli oprzeć się ich technologii – u tych ludzi wywołali 
właśnie MND albo Morgellons. 

Ci, o niskiej świadomości, którzy postąpili zgodnie z ich 
elektronicznymi instrukcjami, zapomnieli o Rife, odwrócili się  od tego 
i wrócili do swojej codziennej nędzy. To jest właśnie system który nas 
otacza. 

Dlaczego? – To proste - ta planeta to nic innego jak farma czy też 
fabryka i jesteśmy tylko bydłem - dosłownie. Jesteśmy mięsem i tylko 
mięsem. 

A biorąc pod uwagę to, co my sami zrobiliśmy z tą planetą, kolejne 
odnowienie tej planety stanie się już za kilka lat, a może nawet za 
kilka miesięcy. 

Ponieważ ta planeta musi zostać uratowana od nas, a jedynym 
sposobem na to jest zmniejszenie naszej liczby do kilku milionów. Coś 
wielkiego jest na horyzoncie i wszyscy będziemy tego świadkami już 
wkrótce.


