VI. NAJBARDZIEJ HORENDALNE
PASOŻYTY
1. PASOŻYTY – KILKA FAKTÓW DRASTYCZNIE RÓŻNIĄCYCH SIĘ
NAWET OD SPOŁECZNOŚĆ RIFE.
Najważniejsza rzecz o pasożytach nie różni się niczym od
większości innych faktów które widzimy i słyszymy w telewizji,
radiu lub prasie. To prawie wszystko kłamstwa. Zasadniczo biorąc –
możemy być zarażeni dziesiątkami różnych form pasożytów
jednocześnie. Każdy narząd może być zainfekowany innym
pasożytem.
Przywry mogą atakować narządy z zewnątrz – wszystkie czerwone
narządy i mogą ciąć narządy jak żyletka. Ta forma inwazji może być
jedną z głównych przyczyn zawałów serca lub niewydolności nerek.
Myślałem przez bardzo długi czas - dlaczego mój mięsień sercowy i
nerki są w bólu. Szukałem i patrzyłem na wszystko co może istnieć
w środku. Oczyściłem dziesiątki patogenów – dużych i małych.
I dopiero po wyczerpaniu ewentualnie wszystkich opcji (nie sądzę,
że jest to kiedykolwiek tak do końca możliwe) zacząłem patrzeć na
przywry. Ku mojemu zdumieniu odkryłem kilka studiów o
przypadkach gdzie przywry zostały potwierdzone żę mogą być
dołączone/przyssane do praktycznie wszystkich narządów na
zewnątrz nich. W krótkim i prostym języku – każdy pasożyt może
zaatakować prawie dowolną część ciała.
Prawda o pasożytach jest taka – są jak większość z nas. Kochają
towarzystwo. Po zagnieżdżeniu jednego rodzaju Ascaris
oczyszczanie pozostałych gatunków jeden po drugim indywidualnie
może być długim procesem. Gdy pozwolisz jednemu członkowi
rodziny się wprowadzić, tracisz odporność na tego typu pasożyta, a

następnie inni kuzyni i krewni natychmiast zaczynają się też
wprowadzać do tego samego organu/domu.
To oczywiście bardzo różni się od tego, co czytałeś wcześniej, ale
niestety taka jest prawda. Wszystko to opiera się na moim
doświadczeniu z Vega Testem. Być może to wyjaśni dlaczego nie
możesz wyzdrowieć....
Inne rzeczy o pasożytach są następujące – wszystkie pasożyty są jak
mrówki. Spójrz na wielkość mrówek w Europie Północnej i na
wielkość mrówek w tropikach. Różnica może być 20 razy w
rozmiarze lub nawet więcej.
Jest to identyczny scenariusz z pasożytami. Najlepszy przykład –
Guinea Worm. Verrucas są spowodowane przez mniejszego kuzyna
właśnie tego pasożyta. Nadal jest to to samo DNA lub częstotliwość
Rife. Różnica jest w rozmiarze. Obraz skóry jest identyczny.
Dokonałem tego odkrycia, kiedy moja córka miała niegojącą się
ranę przez 6 miesięcy na czubku małego palca u stopy. Po
zastosowaniu częstotliwości na Guinea Worm problem został
rozwiązany w ciągu 3 dni z Rife.
Inną okrutną rzeczą o pasożytach jest to, że są jak gąbka. Zasysają
wszystkie inne wszelkiego rodzaju mniejsze patogeny do środka, a
po ich zniszczeniu uwalniają te mniejsze do cyrkulacji w ciele. Tak
więc, eliminując pasożyty musisz myśleć o wszystkim co ma
potencjał być uwolnionym z pasożyta przed i po jego zniszczeniu i
co może zainfekować ten narząd. Jako przykład możemy spojrzeć
na Paragonimus i TB + Coccidiosis + Pneumocystis.

2. 10 NAJGROŹNIEJSZYCH PASOŻYTÓW
Czy wiesz, dlaczego jesteśmy jeszcze w średniowieczu z
medycyną??? Ponieważ uważamy, że nie mamy żadnych
pasożytów!!!!!!!
Innym problemem jest – cokolwiek może istnieć u innych zwierząt
niż my sami (TAK – jesteśmy również zwierzętami) może również
istnieć u ludzi. I to jest główny problem.
NUMER JEDEN – ECHINOCOCCUS
Jest to najbardziej przerażający pasożyt jaki istnieje. Jest powolny
w pracy i założę się, że ma ogromny udział w diagnostyce guzów
raka.
Wielu lekarzy nie ma najmniejszego pojęcia, że patrzą na
Echinococcus i błędnie nazywają torbiele tego pasożyta guzem
raka.
Czasami oczywiście próbują go usunąć. A to czego bardzo niewiele
osób wie, to to że zawartość płynów wewnątrz torbieli Bąblowca
jest niezwykle toksyczna, prawie na równi z jadem węża. Przy
pęknięciu torbiela może dojść do wylewu tego płynu i zalania
ludzkiej tkanki podczas operacji i to może być potencjalnie
śmiertelne.
Więc żniwa tego pasożyta są ogromne. Po utworzeniu torbieli po
ponad roku czasu uszkodzenie jest praktycznie nieodwracalne.
Oczywiście zastanawiasz się, ile osób ma to – prawda jest żę
ogromna. Nie chcę spekulować, ale moje szacunki byłyby na
poziomie 10-20%.

NUMER DWA – WŁOŚNICA
Bardzo mały i cichy pasożyt, ale chyba najbardziej bolesny.
Włośnica jest małym nicieniem, który atakuje każdą tkankę miękką
w organizmie. Jeśli trafi się w dużej ilości może to być śmiertelne.
Po usadowieniu sprawia, że ból mięśni jest nie do zniesienia. I to
jest po prostu niewykrywalne. Większość lekarzy nie ma pojęcia, że
to coś nawet istnieje. I praktycznie każdy przypadek jest
diagnozowany jako Fibromialgia.
Dodatkowo, gdy kręgosłup i dolne nogi są dotknięte tym pasożytem
można skończyć na wózku inwalidzkim do końca życia.
I istnieją dziesiątki rodzajów Włośnicy - grubo poza tym co wiemy
do tej pory.
Wyobraź cie, że tysiące tych pasożytów żyje w ciele i mięśniach
twojego dziecka? Bardzo, bardzo bolesne.

NUMER TRZY – DIOCTOPHYME RENALE
Pasożyt ten jest praktycznie jak wiertło w czerwonych narządach. I
ma wielu kuzynów równie niebezpiecznych. Ten konkretny pasożyt
może osiągnąć nawet do 100 cm długości. Może się osadowić nie
tylko w nerkach, ale może również rozwinąć się w wątrobie i sercu.
A to, co może zrobić z waszych narządów, jest fenomenalne. To nie
tylko mieszkaniec wewnątrz narządu, ale także karmi się tkankę
narządów, która ostatecznie zawodzi, ponieważ nie ma nic innego
jak zewnętrzna powłoka pozostawiona za sobą. Ten pasożyt po
prostu zjada nerkę na żywca.
Ta rodzina pasożytów jest jak pociąg wojskowy. Mogą wiercić i
uderzać w to, gdzie chcą, tak długo jak pasożyt pozostaje w
krążeniu krwi, którą używa również jako pokarm. Jest to bardzo
paskudny pasożyt, ponieważ może przyczynić się do nagłej śmierci.
A jeśli żyje w mięśniu sercowym – to tego nie trzeba podkreślać
chyba więcej... czyż nie?

NUMER CZTERY – MIKROPORUS BOTULUS
Jest to bardzo duża przywra i jedna z bardziej "atrakcyjnych".
Wewnętrzna zawartość wnętrzności wygląda tak jakby miała 6
żołądków do nakarmienia.
Oczywiście jak prawie każda przywra, tą również można znaleźć
prawie w dowolnej części ciała innej niż mięśnie i kości.
A gdy się przyssie do organu na zewnątrz to jest to ogromne
obciążenie dla organizmu, a jak na przykład znajdzie się pod
czaszką może przyczynić się do migren, itp.
I ten pasożyt jest jak żyletka. Może przeciąć tkankę miękką jak nóż
w kostce masła.

NUMER PIĘĆ – ASCARIDIAE
Niewiele trzeba powiedzieć o tej rodzinie nicieni – są ogromne.
Mogą one zainfekować dowolną część ciała poza mięśniami i
kośćmi. A dzięki swojej wielkości i sile mogą spowodować ogromne
uszkodzenie narządów wewnętrznych.
Bardzo ważne - często wywołują alergie. Jeśli są znalezione w
dużych ilościach, to oczywiście może następnie przyspieszyć każdą
inną chorobę bo poważnie osłabiają system immunologiczny.
I mogą również zabić! Jest to bardzo powszechny i bardzo silny
pasożyt! Może również wpływać na mięsień sercowy, a także mózg dwa najważniejsze narządy.
Może również uszkodzić oczy i uszy i spowodować trwałe
uszkodzenie jakiegokolwiek narządu wewnętrznego.

NUMER SZEŚĆ – DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM (BRUZDOGŁOWIEC)
Jest to największy z pasożytów i jeden osobnik może nawet
przetrwać wiele dziesięcioleci wewnątrz ciała. I może urosnąć
nawet do 5 metrów długości jeśli ma wystarczająco dużo czasu.
Jest to również jeden z najłatwiejszych do pozbycia się pasożytów –
tylko jedna głowa do odcięcia.
Inne poważne patogeny które dostarcza w sobie to wirus cukrzycy i
wirusy otyłości. Po zainfekowaniu tym pasożytem nie masz szans na
pociągnięcie daleko poza wiek emerytalny. Głównie dlatego, że
zwykle łatwiej jest przeskoczyć nad tobą niż obejść na około.
Rozmiar talii jest ogromny. Rzeczy wylewają się z twojego pasa.
Przepraszam za tego rodzaju opis, ale taka jest prawda.
Gdy jesteś dotknięty tym pasożytem twoje ciało staje się
zniekształcone na całe życie. Statystycznie ma go jedna na
dwadzieścia osób.

NUMER SIEDEM – TRYPANOSOME CRUZI (CHAGAS DISEASE)
Jest to tylko prosty pierwotniak – ale jeśli jest nieleczony to
zamieni mięsień sercowy w sito. Jednym z symptomów który
powoduje to jest niewydolność serca. Może to być również bardzo
bolesne.
Niewidzialny i cichy zabójca. Zawsze przychodzi jako koinfekcja
boreliozy.
I istnieje nie tylko w Ameryce, ale także w każdym innym zakątku
tej planety. Co najmniej jedna na 10 osób go ma!!!

NUMER OSIEM – FASCIOLOPSIS (MAGNA)
Przez długi czas myślałem, że Fasciolopsis Hepatica był największą
gwiazdą w kwestii wątroby. Dopóki nie odkryłem Fasciolopsis
Gigantica i Fasciolopsis Magna. Jeden jest dwa razy większy niż
drugi i tak dalej.
Jest to kolejny przepiękny pasożyt w którym można się zakochać –
wygląda jak liść z drzewa jesienią.
Pasożyty te jak większość przywr kocha również inne lokalizacje niż
te wyznaczone o których tylko wiemy – włącznie z głową. Ale
największym zagrożeniem jest serce. Fasciolopsis jest jak żyletka i
może przeciąć każdą tkankę miękką poza mięśniami. Wyobraź sobie
co może się stać w przypadku gdyby to było twoje serce.
Przez długi czas odczuwałem ból serca. Myślałem, że mięsień
sercowy może być naruszony tylko od wewnątrz. W rzeczywistości
nacięcie z zewnątrz przez przywrę może być tak niebezpieczne jak
szkody wyrządzone od środka. Kiedy już zidentyfikowałem że to
fasciolopsis było przyczepione do serca z Vega Testem i po tym jak
usunąłem to z Rife - ból wkrótce zniknął.
Mam nadzieję że to pokazuje że trzeba patrzyć na rzeczy w dużo
szerszej perspektywie.

NUMER DZIEWIĘĆ – DIROFILARIA IMMITIS
Jest to kolejny pasożyt serca jak również nicień. W przypadku gdy
pozostanie wystarczająco długo w środku serca, może urosnąć do
ogromnej objętości. Nie trzeba już chyba więcej wyjaśniać. Zdjęcia
powinny wystarczyć.
Jedynym faktem, który należy podkreślić jest to, że około 1 na 10
osób jest dotkniętych tym pasożytem.

NUMER DZIESIĘĆ – PARAGONIMUS
Ten pasożyt i różnorodność jego gatunków jest fascynująca. Istnieją
ponad 4 tuziny Paragonimus’a. Stosunkowo nieszkodliwy z
wyjątkiem tego że zaszokuje cię to, że może to mieć wpływ na
drogi moczowe, których objawy mogą być bardzo bolesne. I może
to trwać przez długi czas.
Oczywiście jak jest w płucach odczuwa się jogo obecność jak
uczucie sztyletowania. I nie ustaje. Może też spowodować
zapalenie płuc i dalej prowadzić do astmy. Prawie zawsze dostarcza
Mycobacterium i Pneumocysts.
Jednym z moich odkryć jest to, że pasożyt ten może zabraknąć do
innych narządów. Wydaje się bardzo komfortowy w jelitach, sercu i
mózgu.
Każdy z astmą jest praktycznie gwarantowany że ma tego pasożyta.

3. PODSUMOWANIE
Nie jestem pewien że jest to właściwa kolejność, w której to te
pasożyty zabierają ludzkie życie, ale to raczej nie jest ważne. Co
jest ważne to występowalność tych pasożytów i ich konsekwencje.
Pasożyty to przerażające rzeczy które prowadzą do poważnych i
często nieodwracalnych szkód. Ten sam pasożyt może wyrządzić
jednemu lub wielu narządom poważne uszkodzenia; mogą również
prowadzić do nagłej śmierci lub trwałej niewydolności narządów.
Mogę tylko przypuszczać że Echinoccocus jest celowo mylony z
różnego rodzaju nowotworami. Sugeruję - idź i zapytaj radiologa
czy kiedykolwiek słyszał to słowo wcześniej. Założę się, że
większość z radiologów nie ma pojęcia o tym co to jest albo że
wiedzą co to jest ale wiedzą też że nic z tym nie można zrobić.
Zostało to udowodnione przez wielu moich klientów którzy
wyraźnie mieli Echinococcus na MRI a lekarz „udawał” że to cysta.
Tak wysoko wykształceni specjaliści często nie mają pojęcia o tym
co widzą i często mówią – „Jeśli żyjesz z tym tak długo,
prawdopodobnie nie ma w tym nic złego”.
Nic nie wyróżnia nas od zwierząt. Spożywamy około 100.000
posiłków w naszym życiu. Prawdopodobieństwo nie posiadania
pasożyta w twoim ciele wynosi minus ZERO.
Pamiętaj - profilaktyka jest lepsza niż leczenie. Więc wystarczy
rutynowo co trzy miesiące zaaplikować uniwersalne częstotliwości
przez jakieś dwa tygodnie jako najlepszy sposób na to aby pozostać
wolnym od wszelkich pasożytów.
A ostatnia rzecz jest taka - my też jesteśmy zwierzętami. Ale
według Zachodniej Medycyny my nie mamy żadnych pasożytów! Jak
i kto kontroluje ten proces że żaden z lekarzy nigdy nie używać
tego słowa - pasożyt.
Pasożyty są punktem wyjścia każdej choroby!
Następna rewizja książki najprawdopodobniej pokaże kolejną grupę
przerażających pasożytów. Te w tej obecnej edycji są chyba
najgorsze z tego co doświadczyłem do tej pory.

