
VII.  POWIĄZANIA MIĘDZY PATOGENAMI 
A SCHORZENIAMI WYNIKAJACE Z PRACY 

Z VEGA TESTEM 

ZŁOTA ZASADA – JEŚLI NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ CHOROBY W 
PONIŻSZYCH OPISACH SUGERUJ SIĘ ORGANEM W/Z KTÓRYM 
TA CHOROBA JEST ZWIAZANA. 

CHOROBY TZW. AUTOIMMUNOLOGICZNE NALEŻY SIĘ 
KIEROWAĆ TAK SAMO JAK PRZY FIZYCZNYCH PATOGENACH. 
WSZYSTKIE TZW. CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE 
WEDŁUG AUTORA SĄ WYWOŁANE CZYNN IK I EM 
ZEWNĘTRZNYM – NP. BORELIOZA, VHF-y. 

POZNANIE W PEŁNI WSZYSTKICH MIKROORGANIZMÓW Z 
NASTĘPNEGO ROZDZIAŁU POZWOLI KAŻDEJ OSOBIE NA 
PRACĘ BEZ PONIŻSZEJ POMOCY. KAŻDY LEKARZ POWINIEN 
ZNAĆ KAŻDY JEDEN Z TYCH PATOGENÓW ŻEBY BYĆ W 
STANIE POMÓC PACJENTOWI. JAK SIĘ OKAZUJE LEKARZE 
MOŻE MAJĄ 20% TEJ WIEDZY. 

PONIŻSZE ZWIĄZKI POMIĘDZY CHOROBAMI I PATOGENAMI 
SĄ WYŁĄCZNIE SUGESTIAMI AUTORA OPARTYMI NA 
WIELOLETNIEJ PRACY Z VEGA TESTEM. SĄ ONE RÓWNIEŻ 
CZĘSTO WYSOCE NIEKONWENCJONALNE W PORÓWNANIU Z 
DOGMATAMI ZACHODNIEJ MEDYCYNY. 

PRAWDOPODOBNIE DLATEGO OD WYNALEZIENIA 
PENICYLINY NIKT DO TEJ PORY NIE ODKRYŁ ŻADNEGO 
LEKARSTWA NA JAKĄKOLWIEK CHOROBĘ... 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1. Acne / Trądzik 

Pierwsza rzecz to pasożyty – głównie tasiemce I glista. Roztocza to 
kolejna opcja. 

Kategorycznie nie ma jednoznacznego powiązania pomiędzy trądzikiem a 
jakimkolwiek patogenem. Trądzik może być wywołany przez cokolwiek.  

Główny powód to blokada porów skóry przez toksyny i fizyczne 
zanieczyszczenie wypłukiwane przez system limfatyczny. 

Nanotechnologia i inne niebiologiczne substancje też muszą być 
rozważone. 

2. Allergies / Alergie 

Pasożyty, pasożyty i jeszcze raz pasożyty - głównie z grupy Ascaridiae.  

Tasiemce to druga linia ognia. 

I kolejna linia poszukiwań to – inne pasożyty, nanotechnologia, metale 
ciężkie, priony – lista ta nie ma praktycznie końca. 

Chemtrails to jeden z wielu powodów i ich zawartość która wddychamy 
nieważne w jakiejkolwiek części kuli ziemskiej. 

Najgorszym problemem jest to że są niezliczone ilości specjalistów 
którzy wykrywają różne alergie różnymi metodami, ale żaden z tych 
specjalistów nigdy nie patrzy na podłoże tego problemu. To się niczym 
nie różni od Zachodniej Medycyny. Jest to tak samo „kryminalne” 
wciskanie komuś że ma na coś alergie a nie zdiagnozowania co dokładnie 
to powoduje. 

NASZE CIAŁO NIE JEST ZAPROJEKTOWANE ŻEBY NABAWIĆ SIĘ 
JAKĄKOLWIEK ALERGIĘ – ICH POWODEM SĄ GŁÓWNIE ZEWNĘTRZNE 
CZYNNIKI. NIE MA TAKICH RZECZY JAK AUTO IMMUNOLOGICZNE CHOROBY. 
WSZYSTKO JEST ZAPOCZĄTKOWANE CZYMŚ CO NIE NALEŻY DO 
STRUKTURY ORGANIZMU CZŁOWIEKA. 

3. Alopecia Areata & Hair Loss / Łysienie Areata i utrata włosów 
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Utrata włosów w szczególności u kobiet to często oznaka Boreliozy. Poza 
utratą pigmentu na skórze to kolejna oznaka tej właśnie choroby. 
Niektóre pasożyty też mogą do tego prowadzić jak również Morgellons. 

U mężczyzn to trochę trudniejszy problem do podania powodu utraty 
włosów. Tu nie ma żadnych reguł. Tak jak u kobiet szukaj tych samych 
problemów. 

Moje obecne badania podążają w kierunku Morgellons i nano technologii 
które pochodzą głównie z Chemtraili. 

Sugerujemy użycie najbardziej zaawansowanej częstotliwości z Sekcji 
Święty Graal. 

4.  Alzheimer’s Disease / Choroba Alzheimer’a 

Pierwsza rzecz do sprawdzenia to Borelioza I Priony. 

Dodatkowo sprawdź różnego rodzaju pierwotniaki. One kochają się 
zagnieździć w mózgu. Jak również różnego rodzaju neurologiczne wirusy. 

MS i MG (English) wirusy mogą się nie uwydatnić w trakcie normalnego 
życia jako te choroby ale mogą prowadzić do utraty pamięci w powolnym 
tępie przez wiele dekad. 

Nanotechnologia i Morgellons to kolejna warstwa substancji które mogą 
zniszczyć zdrowe komórki w twoim mózgu. 

5. Anaphylactic Shock / Wstrząs Anafilaktyczny 

Nie można mieć żadnych gwarancji – to tylko teoria i trzeba tutaj 
zapytać się co to jest Wstrząs Anafilaktyczny albo co go powoduje – moja 
odpowiedź to toksyny! 

W przypadku pszczół, węży, pająków – to wszystko są toksyny. Proces 
kiedy ciało wpada w taki zator – to nagła i zwiększona ilość toksyn 
powoduje że ciało się zamyka na normalne funkcje. 
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Ktoś może powiedzieć – co z orzechami ziemnymi? Być może te osoby 
zwalczają już ogromne ilości toksyn produkowane przez Boreliozę albo 
jakiś pasożyt. 

To tylko teoria która będzie poszerzona – ale zanim tam dojdziemy – 
zapytajmy się jaki jest najbardziej toksyczny pasożyt na świecie? 
Odpowiedź jest następująca – Bąblowiec. I wszyscy pacjenci którzy 
cierpią na różnego rodzaju alergie powinni być sprawdzeni na tego 
pasożyta. Każda osoba powinna być sprawdzona na Bąblowca z innego 
jeszcze powodu – takiej osobie może mu już nie być w stanie pomóc. 

W mojej wiedzy nie ma innego pasożyta który jest bardziej toksyczny niż 
Bąblowiec. Nic się z nim nie równa bez względu na to czy to toksyny czy 
same cysty. 

6. Ankylosing Spondylitis  /  Zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa (ZZSK) 

Rozpocznij od Kompleksu Boreliozy. Jest to chroniczne zapalenie 
kręgosłupa. Usuń Boreliozę i zobacz czy jest poprawa. Zastosuj 
najbardziej zaawansowaną częstotliwość podana w tej książce albo na 
stronie internetowej. 

Również – rozważ Morgellons i Nanotechnologię jako bezpośredni czynnik 
wywołujący tą kondycję. 

7. Anxiety Disorders / Nerwica Lękowa 

Rozpocznij od Kompleksu Boreliozy. Borelioza powoduje zaburzenia 
neurologiczne które mogą prowadzić do nerwicy lękowej i problemami z 
urojeniami, itp. 

Elektroniczny harrasment i kontrola umysłu to kolejne podejrzenia. Są 
tysiące osób (niewygodnych dla „władz”) które są poddawane takim 
torturom. U ludzi są wywoływane urojenia co może doprowadzić do 
samobójstwa. 

Użyj najbardziej zaawansowaną częstotliwość od razu żeby zwalczyć 
wszystkie powyższe na raz – co jest bardzo ważne. Osoba która nie 
rozpocznie z najbardziej zaawansowaną częstotliwością może zostać 
poddana zwiększonej torturze żeby tylko zaprzestać Rife. 
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8.  Arthritis / Zapalenie Stawów 

Czemu nie możemy wyleczyć tej choroby (nawet w przypadku gdyby to 
zapalenie było wywołane tylko bakterią a nie wirusem czy pasożytem?) – 
powód jest prosty – antybiotyki są dostarczane przez krew w ich 
strumieniu. A ponieważ nie ma przepływu krwi przez stawy dlatego 
antybiotyku nie da się dostarczyć do stawów! Dlatego też Medycyna 
Zachodnia wymyśliła tą niesamowitą historię że zapalenia stawów 
wyleczyć się nie da żadnym lekiem – dlatego też przyszli z wymysłem 
choroby autoimmunologicznej. Nie ma czegoś takiego jak choroba 
autoimmunologiczne – to wszystko wymysł. Żeby sprzedawać leki. W 
każdym takim przypadku mamy do czynienie z zewnętrznym patogenem 
albo inną substancją która powoduje stan zapalny. Spójrzmy poniżej na 
kilka podstawowych danych: 

Pierwsze sprawdź Boreliozę 
Główne pasożyty też mogą wywoływać stan zapalny w stawach (tak samo 
jak wszędzie indziej) 
Poźniej choroby weneryczne – idź do sekcji która podaje więcej 
szczegółów na ten temat 
Metale ciężkie 
Nanotechnologia 
Inne toksyny w tym broń chemiczna (tak – jest takich cząsteczek 
mnóstwo uwolnionych w powietrzu, żywności i wodzie) 

Lista jest potwornie długa i nie może być zredukowana w żadnej mierze 
do tego co sugeruje Zachodnia Medycyna. Użyj swojego umysłu i myśl 
poza ustalonymi granicami tego co wiesz. Ta książka to tylko mała 
pomoc. Jakakolwiek toksyna która się zawieruszy w stawach może 
prowadzić do ich bólu jak. 

Więc powtórzmy to jeszcze raz – co to jest artretyzm / zapalenie 
stawów? – To nic innego jak tylko infekcja! 

9. Asperger Syndrome  /  Syndom Asperger’a 

Moim największym podejrzeniem i nadzieją jest to że jest to wywołane 
Nanotechnologią – nową generacją chorób. Powód prosty – jak już 
znajdziemy odpowiednią częstotliwość żeby zniszczyć nanotechnologię 
ten problem być może będziemy mogli naprawić bardzo szybko. 
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Podczas gdy moje badania są dalej prowadzone pierwszą rzeczą do 
sprawdzenia jest Borelioza i pasożyty centralnego układu nerwowego. 
Jeśli osoba ma Boreliozę to ją wyeliminuj. Ale może podejrzenia są takie 
że to nie wystarczy. 

Są niesamowite porównania ze zwierzętami i ich zachowaniem. Dlatego 
też jest to możliwa droga od której pochodzi ten być może wirus który 
powoduje takie zachowanie u osoby. 

Dlatego też być może jest jakiś egzotyczny wirus który to powoduje. 

10. Aspergillosis  /  Toksyczny Grzyb Aspergillus 

Pamiętaj – to jest nieuleczalna choroba według Zachodniej Medycyny! 

Ważniejsze jest to żeby pamiętać że ta infekcja grzybiczna nigdy nie 
przychodzi sama. Dlatego zawsze musisz sprawdzić wszystko co jest 
możliwe związane z płucami. Po więcej detali na temat patogenów płuc 
odwołaj się do tamtej sekcji. 

Użyj najbardziej zaawansowanej częstotliwości jaka jest podana na 
stronie internetowej. 

11. Asthma  /  Astma 

Astma jest niczym innym jak tylko infekcją tak samo jak artretyzm. I nie 
jest to choroba autoimmunologiczna. Jest to głównie infekcja wywołana 
przez pasożyty ale też mogą to być ektopasożyty takie jak Pentastomida. 
Wystarczy usunąć wszystkie patogeny okupujące płuca i wszystko 
powinno wrócić do normy. 

Odwołaj się do Sekcji na temat Płuc po więcej detali. 

12. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)  /  ADHD 

Prawie na pewno jest tutaj Borelioza, ale raczej nie sama ma taki 
wpływ. 
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Również inne wirusy i Nanotechnologia mogą mieć wpływ na zachowanie 
osoby. 

13. Autism and Autism Spectrum Disorders 

Z a w s z e s p r a w d ź c z y n i e m a B o r e l i o z y. J e s t o g r o m n e 
prawdopodobieństwo. Sprawdź też przy użyciu kinezjologii czy nie ma 
wirusa autystycznego (nikt go jeszcze nie znalazł tak jak wirusa raka, ale 
przecież wiemy że wirus raka istnieje więc może autyzm jest również 
spowodowany wirusem). 

Gdzie pochodzą takie infekcje? Przeczytaj Rozdział – Inne Historie i znajd 
ź tą sekcję która mówi o „Nie ma nic złego w szczepionkach, poza tym 
że...” 

14. Autoimmune Diseases  /  Choroby Autoimmunologiczne 

Wszystkie detale na temat chorób immunologicznych znajdziesz w 
Rozdziale – Inne Historie. 

15. Back Pain  /  Ból Pleców 

Jeśli chcesz myśleć że ból pleców jest tylko wywołany przez 
mechaniczne uszkodzenie nie możesz być dalej od prawdy. To mnie 
zawsze śmieszy jak ludzie narzekają na plecy - gimnastykują się, chodzą 
na masaże a problem może być tak prosty jak usunięcie infekcji. 

Za każdym razem w przypadku bólu pleców tak właśnie myślimy że 
został on wywołany mechanicznym przeciążeniem i wyślizgnięciem się 
dysku. W niewielu przypadkach tak jest – jakkolwiek w większości jest to 
połączenie z infekcją. 

Poniższe są to patogeny które należy wziąć pod uwagę: 
Trichinella 
Meningonema Peruzzi 
Wszystkie choroby weneryczne tak jak przy zapaleniu stawów 
Yersinia 
Streptococcus – wszystkie rodzaje 
I oczywiście Borelioza 
Inne patogeny jakie mogą również być zamieszane to: 
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Enterobacter 
Entero wirus 

Tylko po tym jak poszukasz i wyeliminujesz biologiczne patogeny i 
infekcje tylko wtedy zwalaj ból pleców na mechaniczne uszkodzenie. 

Podsumowując – każdy patogen może wolne i przez długi czas nadżerać 
tkankę w procesie czego dochodzi do jej uszkodzenia - dlatego też ból 
pleców. Podobnie jak z Artretyzmem. 

Tak jak z wieloma innymi schorzeniami trzeba patrzyć na ogromną ilośc 
patogenów. Najgorsze jest że jak uszkodzenie jest już na takim etapie że 
ból nie ustępuje i powoduje paraliż taka infekcja mogła już dokonać do 
nieodwracalnego uszkodzenia struktury kości i innych tkanek. 

16. Bladder (Infection)  /  Infekcje Pęcherza Moczowego 

To być może zaszokuje ale Paragonimus może powodować bardzo 
poważne zapalenie pęcherza (i często nie udaje się w tym pomóc). 

Później oczywiście trzeba spojrzeć na przywry pęcherza. 

A później jak Zachodnia Medycyna zaleca: 
Eschecheria Coli 
Użyj Google i poszukaj wszystkiego co może sugerować zwykły lekarz. 

Pamiętaj – pierwszym i najważniejszym punktem poszukiwań muszą być 
pasożyty. Dopiero potem mniejsze mikro organizmy. 

17. Bipolar Disorder  /  Rozdwojenie Jaźni 

Podejrzewam że to jest powiązane z bardzo specyficznym wirusem ale 
nie mam jeszcze żadnego potwierdzenia na to. 

Jakkolwiek – początkiem poszukiwań powinna być Borelioza. To właśnie 
Kompleks Boreliozy ma ogromny wpływ na mózg i umysł osoby 
zainfekowanej. Powoduje depresję, ochotę do popełnienia samobójstwa, 
powoduje złość jak również stajesz się bardzo emocjonalny. 

Być może Nanotechnologia i kontrola umysłu mają coś wspólnego... jak 
również tortury z użyciem elektronicznych urządzeń i broni. 
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18. Bleeding Disorders  /  Krwawienie (różne formy) 
 
Prawie wszystkie źródła na internecie sugerują HIV I żółtaczkę. 

Jakkolwiek – należy sprawdzić wszystkie pasożyty od  A do Z. Wszystko 
może kryć się za krwawieniem. I nigdy nie wolno tego ignorować. 
Głównym podejrzanym od którego trzeba tu zacząć jest Schistosoma i 
VHF (Gorączka Krwotokową – wirus).  Szukaj więcej detali na tem temat 
odwołując się do Sekcji o Zespole Boreliozy. VHF jest jedną z koinfekcji i 
może to właśnie być główny powód krwawień. 

Normalnym założeniem byłoby też to, że któryś z organów jest w 
kiepskim stanie i że jest zainfekowany jakimś poważnym pasożytem. 
Dlatego też trzeba dużo uwagi położyć na znalezienie wszystkich 
pasożytów w danej osobie. 

19. Blindness and Low Vision  /  Ślepota I utrata wzroku 

Odnieś się do Sekcji która mówi o oczach. 

Sprawdź wszystkie Nematody związane z oczami. 

20. Bone Marrow  /  Szpik kostny 

Szpik kostny może być naruszony przez wiele różnych patogenów. 
Oczywiście punktem wyjścia są pasożyty. Jednym z moich największych 
odkryć jest to że jest jeden bardzo specyficzny patogen który jak się 
przedostanie do szpiku może doprowadzić do ogromnego spustoszenia w 
nim. Nazywa się on Meningonema (Perruzzi). 
Dodając – I nic mnie tu nie dziwi – jest bardzo specyficzny wirus szpiku 
kostnego który jest również głównym kontrybutorem chorób szpiku. Jest 
też wiele różnych szczepów tego wirusa. 

Jest przeświadczony że sam zacząłem rozwijać chorobę Paget’a która się 
uwydatniła przez ogromny ból w jednym z segmentów kości 
przedramienia. Ból osiągną taki poziom że nie byłem w stanie podnosić 
żadnych ciężarów. Po usunięciu tych patogenów wszystko wróciło do 
normy. 

 9



Testowanie na te dwa patogeny u osób które skarżą się na problemy z 
kośćmi praktycznie zawsze wykazał te dwa patogeny. Oczywiście to nie 
jest gwarancją na wieki – trzeba również sprawdzić standardowe 
infekcje takie jak – Malaria, Babesia i wiele innych patogenów. Jeśli po 
usunięciu powyższych problem dalej istnieje to należy sprawdzić 
Boreliozę, HIV, żółtaczkę, i inne Nematody z rodziny Filarii. 

21. Bones  /  Kości 

Zobacz powyżej na Szpik Kostny po szczegóły na temat patogenów które 
mogą mieć wpływ na kości. 

22. Botulism 

Wyleczenie Botulizmu jest bardzo proste ale trzeba pamiętać że infekcja 
jest często spowodowana wieloma szczepami Clostridium. 

Pamiętaj zawsze o tym żeby sprawdzić pasożyty i wszystkie inne 
patogeny tak jak opisane w Sekcji o Jelitach. 

23. Bowel Problems  /  Jelito Grube 

Odwołaj się do Sekcji na temat ogólnikowej o Jelitach. 

24. Bronchitis  /  Oskrzela (Zapalenie) 

Odwołaj się do Sekcji na temat płuc. Wszystko to co jest w płucach 
odnosi się również do oskrzeli. 

25. Brucellosis  /  Brucellosis 

Jeśli wykrywa się Brucella to jest to duże prawdopobieństwo że jest też 
Kompleks Boreliozy. 

Brucella może się testować sama bez Borelii – bez względu na to co się 
testuje zastosuj uniwersalną częstotliwość do tego żeby usunąć wykryte 
infekcje. 
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26. Bursitis  /  Przewlekłe Zapalenie Kaletki Maziowej 

Odwołaj się do sekcji na temat Kości i Stawów po detale na temat 
patogenów. 

27. Cancer  /  Rak 

Odwołaj się do Rozdziału V. 

28. Cataract / Katarakta 

Nie ma tu stuprocentowej pewności jak do tej pory co powoduje 
katarakty ale kiedyś przeczytałem artykuł na internecie który sugerował 
że może to być bardzo specyficzny pasożyt – Przywra oczna / oka. 

Kiedy sprawdziłem to u mojego teścia (który miał usunięta kataraktę) 
okazało się że miał tego właśnie pasożyta. 

Oczywiście sugeruję patrzyć na wszystkie inne patogeny opisane w Sekcji 
na temat oczów. 

29. Celiac Disease  /  Choroba Trzewna 

Po więcej detali na temat tego co może wpłynąć na tą chorobę odwołaj 
się do Sekcji ogólnej na temat Jelit. 

30. Cerebral Palsy  /  Porażenie Mózgowe 

Ta choroba może być wywołany wirusem jak również wieloma innymi 
rzeczami. Dodatkowo trzeba sprawdzić czy nie ma Włośnicy / 
Trichinella. Ten pasożyt może również dostarczyć Enterowirus (który 
powoduje Polio). Wirus ten może mieć wpływ na mobilność u dzieci jak 
również u osób trochę starszych. 

Morgellons i Nanotechnologia – jest to ostatni z możliwych powodów 
które są coraz bardziej i bardziej rozważane. Sprawdź Boreliozę. 

31. Cervical Issues  /  Problemy Szyjki Macicy 
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Oncovirus! 
Surprise – check for all forms of Paragonimus first 
Trichomonas Vaginalis! 
All other parasites 
All STDs 
HPV 

Refer to Section on STIs. 

Pierwsza rzecz do sprawdzenia to Oncovirus (Wirus Raka) 
Potem Paragonimus 
Trichinella 
I wiele innych pasożytów mogą powodować ból w tej części ciała. 
Wszystkie choroby weneryczne i HPV muszą być również sprawdzone. 

Po więcej szczegółów odwołaj się do Sekcji na temat chorób 
wenerycznych. 

32. Chagas Disease  /  Choroba Chagas - Trypanosomiasis 

Jeśli wykryłeś Trypanosmę musisz również sprawdzić Kompleks Boreliozy. 
Trypanosoma Cruzi która wywołuje Chagas Disease jest zawsze częścią 
Kompleksu Boreliozy. Jak również Babesia i Malaria. 

Trzeba też spojrzeć na większe pasożyty. Szczególnie te związane z 
Sercem – w tym celu udaj się do sekcji na temat Serce. 

Pamiętaj – każdy większy pasożyt przynosi mniejsze patogeny w środku. 
Dlatego jak jest Trypanosoma to jest też duża szansa na Dirofilarię albo 
coś bardzo podobnego. 

Choroba Chagas jest tak samo popularna jak Borelia i dlatego też tak 
dużo ludzi ma problemy z sercem. Co najmniej 1 na 10 osób. 

33. Chest Pains  /  Ból klatki piersiowej 

Wszystko tu zależy od lokalizacji bólu w klatce piersiowej. 

Serce jest oczywiście najważniejszym narządem w organiźmie. Dlatego 
też fokus powinien być na wszystko co może mieć związek z tym 
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organem zanim przejdziemy do dalszych poszukiwań innych pasożytów / 
patogenów. 

Jeśli ból jest zlokalizowany w innej części klatki piersiowej to jest duże 
prawdopodobieństwo że jest to Paragonimus. Potem należy sprawdzić 
czy nie ma Bąblowca i Ascaris. Dioctophyma Renale też może się 
umiejscowić w środku mięśnia sercowego tak samo jak i wątroby. 

Szukaj więcej szczegółów również w Sekcji na temat Serce i Płuca. Rak 
też powinien być rozważony tak jak przy każdym innym schorzeniu. 

34. Chronic Fatigue Syndrome  /  M.E.  /  Chroniczne Zmęczenie 

Kompleks Boreliozy i duże pasożyty muszą być sprawdzone pierwsze – 
np. Diphyllobothrium. 

Również – problem z płucami czy też brak tlenu mogą też powodować 
taki problem. 

Prawie każdy patogen może powodować zmęczenie. Dlatego też 
sugerowane jest pełny Vega test na wszystkie patogeny. Szczególnie gdy 
testujemy osobę pierwszy raz. 

Dodatkowe sugestie to wirus cukrzycy i Trypanosoma Brucei wywołująca 
chorobę śpiączki. 

Najważniejsze jest to żeby dodać że minimum 85% przypadków M.E. to 
nic innego jak Kompleks Boreliozy. 

35. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP)  /  
Chroniczne Zapalenie - Polineuropatia Skrobiawicza 

To jest prawdopodobnie wywołane wirusem neurologicznym. Albo ich 
połączeniem. Musisz również zawsze sprawdzić Kompleks Boreliozy. 

Nanotechnologia i Morgellons mogą też być powodem tej choroby. Ta 
wczesna diagnoza może później prowadzić do MND. Znalezienie 
odpowiedzi na MND lub Morgellons da nam odpowiedź na wszystkie te 
pytania. 
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36. Chronic Pain  /  Chroniczny Ból 

W zależności od umiejscowienia bólu mogą być dziesiątki różnych 
powodów.  

Na przykład – jak jest to ból mięśni to będzie to Trichinella. 

Jeśli są to kości to trzeba się odwołać do Sekcji opisującej Kości i Stawy. 

Jeśli jest to związane z gorączką – sugestia – Kompleks Boreliozy. 

Niektóre pasożyty – np. Bąblowiec może być bardzo poważnym źródłem 
bólu. Należy spojrzeć na testowanie wszystkich pasożytów i na raka z 
zasady. 

Oczywiście ból jest oznaką infekcji i jest głównie (poza złamaniem) 
wywołany przez czynniki zewnętrzne. Zawsze szukaj powodów we 
wszystkich możliwych kierunkach. Tu nie ma niestety jednoznacznej 
odpowiedzi. 

37. CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease)  /  Choroba Creutzfeldt-Jakob 

CJD is wywołane przez priony. I naprawa czy też zapobieganie jest 
bardzo proste – można je wszystkie usunąć przy pomocy Rife. W celu 
uzyskania szerszej informacji odwołaj się do rozdziału 5 – Demencja, jak 
również szerszej listy i nazw chorób wywołanych przez priony. 

Nie zakładaj że jest tylko jeden szczep w każdym przypadku.  

Najważniejsza rzecz do dodania to to że uszkodzenia wywołane przez 
priony mogą być nieodwracalne i tak jak w przypadku Bąblowca 
zapobieganie jest lepsze od leczenia. 

38. CMV  /  Cytomegalowirus 

Odwołaj się do Sekcji na temat Wirusów Herpes. CMV is Herpes typu V. 

39. Coccidiosis  /  Koksydioza 
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Jest to infekcja wywołana przez rodzaj pasożyta z rodziny 
pierwotniaków. Użyj jednej z uniwersalnych częstotliwości na usunięcie 
tej infekcji. 

40. Cold  /  Przeziębienie 

Zanim stwierdzisz że masz na pewno zwykłe przeziębienie sprawdź czy 
to nie jest przypadkiem wirus grypy. Jak się okazuje wirus grypy został 
tak zmodyfikowany żeby udawać zwykłe przeziębienie. 

Jednej zimy miałem około 10 osób które mówiło że są albo że były 
bardzo przeziębione i jak się okazało po sprawdzeniu Vega miały grypę. 

Jeśli potwierdzisz że to nie grypa to odwołaj się do Sekcji związanej z 
Płucami. 

41. Constipation  /  Zatwardzenie 

Zobacz na wszystkie możliwości poprzez referencję do Sekcji opisującej 
problemy Jelit. 

42. Cough / Chronic Cough  /  Chroniczny Kaszel 

Tak jak poprzednio – sprawdź wszystko co jest związane z Sekcją – Płuca. 

43. Crohn's Disease  /  Choroba Crohn’a 

Sprawdź wszystkie pasożyty – głównie Ascaris i przywrę jelitową. Często 
obydwa te pasożyty mogą być umiejscowione w tym samym organie. 
Choć jest to oczywiście zaprzeczeniem ogólnych założeń o pasożytach. 
Takich wyjątków jest bardzo mało. Później sprawdź: 

Noro Virus 
Listeria 
Leptospirosis 
Salmonella  
Shigella 
HPV 
Trichosporon 
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Candida 

Poszukaj więcej informacji w Sekcji – Jelita. 

44. Cystic Fibrosis  /  Zwłóknienie Torbielowate 

Odwołaj się do Sekcji związanej z płucami i sprawdź wszystkie patogeny. 

Jest prawie gwarantowane to że jest to połączenie toksycznego grzyba, 
Paragonimus’a albo Bąblowca i czego tylko sobie możemy wymarzyć co 
może tam żyć. 

45. Cysts  /  Cysty 

W zależności od tego gdzie są one umiejscowione może to być rak a 
może to być po prostu Echinococcus. W zależności od lokalizacji 
Echinococcus może być wzięty za guza raka. 

Jest ciężko przewidzieć jakiś inny scenariusz. Jest również możliwe że 
będą obydwa obiekty – i Echinococcus i guz raka. Jeśli jest znaleziony 
Bąblowiec to może takich cyst być ogromna ilość i mogą być w różnych 
częściach ciała i organów. Mechaniczne uszkodzenie wywołane przez 
tego pasożyta jest często nieodwracalne. 

W przypadku normalnych cyst mogą one być usunięte przy pomocy Rife. 
W obydwu przypadkach Rife jest najbezpieczniejszą metodą usuwania i 
Bąblowca i guza raka. Ból i krwawienie może się pojawić albo 
zintensyfikować. Nawet po usunięciu pasożyta wytworzona otoczka nigdy 
nie zaniknie z zniekształcenie wykonane przez pasożyta może 
doprowadzić do mechanicznego uszkodzenia organów. 

Bliski kuzyn Bąblowca – Tasiemiec Uzbrojony i jego cysty mogą prowadzić 
do podobnych uszkodzeń i ten pasożyt musi być również sprawdzony przy 
pomocy Vega testu. Jakkolwiek jego uszkodzenia powinny być mniej 
rozległe niż Bąblowca. 

46. Deafness And Being Hard On Hearing  /  Głuchota 
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To jest z dużą pewnością mechaniczne uszkodzenie ucha i dużo 
prawdopodobne że jest to Ascaris. Fokus na ten pasożyt w pierwszej 
kolejności. 

Później tak jak w poprzednim rozdziale sprawdź czy nie jest to 
Bąblowiec  albo jego mniejsza wersja Cysticercosis. 

Możesz również użyć Vega testu tak w tym jak i innym przypadku czy 
jest powiązanie między uchem a pasożytem. W ten sposób możesz 
nabrać więcej pewności że diagnoza jest poprawna. 

47. Dementia  /  Demencja 

Pierwsza rzecz do potwierdzenia to Kompleks Boreliozy. Potem 
oczywiście priony i wszystkie możliwe pasożyty podobnie jak opisane w 
Sekcji – Alzheimer. 

Sprawdź wszystkie neurologiczne wirusy - MND, MS, MD, PLS, MG, CIDP. 

Później sprawdź – Nanotechnologia i Morgellons. 

48. Dental Issues and Gums (Teeth)  /  Dziąsła (i Zęby) 

Dziąsła są prawie na pewno zawsze zakażone przez Rzęsistka 
Policzkowego – coś o czym żaden dentysta nigdy nie słyszał – sami 
zapytajcie. Często problemem może być większy pasożyt skóry – 
Acanthocephalan. 

Poza tym to oczywiście trzeba sprawdzić na syfilis. 

Jak żadne z tych powyżej nie jest wykryte (co jest bardzo mało 
prawdopodobne) to należy się odwołać do Google. 

49. Depression  /  Depresja 

Depresja to głównie Kompleks Boreliozy. 

Może to też być spowodowane torturami bronią elektroniczną – Zobacz 
na Rozdział w którym jest mowa o torturach z bronią elektroniczną jak 
również Nanotechnologią. 
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Często też może być to spowodowane czymś co raz jedna osoba 
powiedziała w radiu – Syndrom Zgniłego Życia. Być może o to 
powinniśmy być zapytać na samym początku. 

Często nie zdajemy sobie sprawy że nic nie osiągneliśmy w życiu albo że 
je zmarnowaliśmy i zaprzepaściliśmy złote możliwości co później 
prowadzi do nic innego jak opłacenia rachunków i przetrwania od 
pierwszego do pierwszego każdego miesiąca. To oczywiście często 
prowadzi do depresji. 

Kolejny powód to 4G/5G – przy użyciu masztów telefonów komórkowych 
można transmitować fale które mogą prowadzić do różnych ułomności. 
Każde uczucie to również częstotliwość. I tak też można wywoływać 
depresję u dużej ilości społeczeństwa przy użyciu fal i telefonów 
komórkowych. 

50. Dermatitis  /  Dermotologiczne Zmiany Skóry 

To głównie pasożyty i grzybiczne infekcje. 

Pierwszym punktem do sprawdzenia jest pasożyt o nazwie 
Acanthocephalan, grzyb o nazwie Epidermophyton i Trychophyton. 

Jeśli żaden z tych patogenów nie jest wykryty z Vega testem to należy 
sprawdzić cała pozostałą gamę pasożytów, bakterii, grzybiczych infekcji 
i pasożytów. 

W szczególności należy sprawdzić również: Ektopasożyty, Nocardię, 
Leishmania, Chromobacter i Trichosporon. 

Po więcej porad szukaj porady w Sekcji poświęconej Skórze. 

51. Diabetes  /  Cukrzyca 

Jednym z moich podejrzeń jest taki że cukrzyca jest wywoływana przez 
wirus. 

Są przynajmniej dwa odmiany takiego wirusa na podstawie tego że są 
minimum dwie odmiany cukrzycy. 
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Poza wirusem cukrzycy musimy też rozważyć tutaj wirusa otyłości jak 
również wszystkie pasożyty jakie mogą się znaleźć w trzustce – są one 
następujące: 

Przywra trzustki i również inne główne pasożyty. 

Być może cukrzyca jest połączona z Nanotechnologią. Tylko czas pokaże 
gdzie leży prawda. 

52. Diverticulosis  /  Choroba Uczyłkowa Jelit 

Odwołaj się do Sekcji poświęconej Jelitom. 

Wszystkie patogeny wiążące się z jelitem grubym zostały tam opisane. 

53. Down Syndrome  /  Syndrom Down’a 

Niestety jest to jedna z moich największych obaw że nie ma to żadnego 
połączenia z jakimkolwiek patogenem albo substancją. 

Jedną opcja pozostaje taka że jest to związane z Nanotechnologią która 
powoduje zwiększone prawdopodobieństwo że ten syndrom się rozwinie 
w płodzie w trakcie ciąży. 

54. Dwarfism  /  Karłowactwo 

Prawdopodobnie jest ta choroba połączona z którąś odmianą prionów. 
Więcej na ten temat w Rozdziale V. 

Również trzeba zaznaczyć że może być tutaj powiązanie z 
Nanotechnologią albo jakimś rodzajem wirusa. Poszukiwania trwają. Być 
może po zastosowaniu najnowszej uniwersalnej częstotliwości uda się 
pokonać przyczynę tej choroby bez wiedzy na temat tego co ją 
wywołuje. 

55. Ear Infections and Loss of Hearing  /  Zapalenie Ucha i Utrata 
Słuchu. 
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Pasożyty to standardowe podejście w szczególności Ascaris. Im większy 
pasożyt tym większą moc do wiercenia w kierunku środka organu. 

Następujące pasożyty powinny być sprawdzone jako pierwsze: 
Echinococcus 
Cisticercossis 
Ascaridiae 

I jak żaden z nich się nie wytestuje Vega testem należy szukać dalej. 
Dobrze jest też sprawdzić jak się coś wykaże że ten pasożyt jest 
fizycznie usadowiony w uchu. 

Po znalezieniu pasożyta należy też testować standardowe patogeny 
związane z zapaleniem ucha i opon mózgowych. 

W przypadku wysokiej temperatury należy zacząć stosować najbardziej 
zaawansowaną częstotliwość bez przerwania jeśli jest to możliwe. W 
takich przypadkach nie ma czasu do stracenia. Trzeba oczywiście wziąć 
pod uwagę reakcję Herx i znaleźć balans pomiędzy ilością Rife i 
potencjalną ilością toksyn jakie mogą powstać w wyniku Rife. 

56. Eating Disorders  /  Anoreksja? 

Jest to spekulacja ale całkowity brak apetytu może być związany z 
infekcją w jelitach. To tej może się odzwierciedlić w bólu. Zawsze 
sprawdź czy są problemy z jamą brzuszną. I oczywiście sprawdź 
wszystkie patogeny które są związane z Sekcjami – Jelita i Żołądek. 

57. EBV – Epstein Bar Wirus 

Odwołaj się do Sekcji – Wirusy Herpes. EBV jest Odmianą Herpes IV. 

58. Eczema  /  Egzema 

Klasyczna Egzema to nic innego jak powiązanie pasożyta 
Acanthocephalan i Grzyba Epidermophyton. 

Jest możliwe że po usunięciu tych dwóch patogenów inne główne 
patogeny mogą się manifestować tym że blizna będzie się ponownie 
irytować. Nawet może się ponownie zamienić w otwartą ranę 
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Niestety ze względu na bezpieczeństwo nie możemy zamieścić żadnych 
starych zdjęć żeby pokazać proces leczenia skóry i tego jak pasożyt 
wykluwa się przez skórę. 

Po więcej wskazań na temat innych patogenów które mogą również 
zaatakować skórę (co może wyglądać jak egzema) skieruj się do Sekcji 
poświęconej Skórze. 

59. Edema – swelling of tissue  /  Edema – Puchnięcie Tkanki 

W pierwszej kolejności spójrz na Sekcje – Elephantiasis. 

Takie objawy mogą być może związane z Anyphalytic Shock – testuj 
wszystkie zalecenia tak jak opisane w tej Sekcji. 

Spójrz oczywiście też na Wirusa Otyłości – AD-36. 

60. Elephantiasis 

W tym specyficznym przypadku należy sprawdzić nematody Filarie. Są to 
bardzo cienkie nicienie które blokują system limfatyczny i może to 
prowadzić do stałej jego blokady i opuchnięcia które nigdy nie eliminuje 
się. 

Przy zastosowaniu Rife należy również myśleć o udrożnieniu systemu 
limfatycznego. Najbardziej zaawansowana uniwersalna częstotliwość 
powinna mieć wbudowaną specyficzną częstotliwość która pozwoli na 
zwiększoną wydolność systemu limfatycznego. 

61. Endometriosis  /  Endometrioza 

Endometrioza to głównie infekcja chorób wenerycznych. Niektórzy myślą 
że jak nigdy nie mieli seksu to nie mogą mieć żadnych z takich infekcji. 
Jak się okazuje każda infekcja może być przekazana w trakcie ciąży. 
Wiele infekcji może też być przyswojonych drogą pokarmową. Niestety 
ale choroby weneryczne to nie tylko droga płciowa jak sama nazwa 
nakazuje. 
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Więc nie należy ignorować takich badań żeby potwierdzić że to co tu 
jest napisane jest prawdą. 

Niestety tak jak większość konwencjonalnych badań prawdopodobnie nic 
nie wykażą. Więc tylko z Vega testem mamy szansę na potwierdzenie 
następujących rzeczy: 

Pierwszym i głównym powodem endometriozy może być Rzęsistek 
pochwowy. Tak jak wszyscy lekarze myślą że jest to bakteria i może być 
usunięta antybiotykiem.... Powodzenia wszystkim którzy przy tym 
obstają. 

Trichomonas Vaginalis (Rzęsistek Pochwowy) jest pasożytem – 
pierwotniakiem tak jak Malaria. I antybiotyk nie wyleczy takiej infekcji. 
Moje podejrzenie jest takie że badania medyczne nigdy nie szukają tak 
naprawdę tego pasożyta. Bo oni wiedzą że nie mają leków żeby usunąć 
taką infekcję. 

Tak samo jak rzęsistek wszystkie inne choroby weneryczne muszą być 
tutaj sprawdzone jak również większość pasożytów. 

Takie infekcje jeśli są długotrwałe i nieleczone mogą doprowadzić do 
niepłodności. Wirus Świnki też powinien być sprawdzony i jak coś jest u 
kobiety to też jest prawie na pewno u partnera/partnerki. I wtedy 
leczenie musi się odbyć u dwóch osób jednocześnie. 

62. Enterovirus and Polio  /  Enterowirus i Polio 

To są bardzo poważne wirusy. I prawdopodobnie oprócz tego wirusa 
znajdziemy również Włośnicę która jest zamieszana w proces 
dostarczenia tej infekcji. Włośnica po przemieszczeniu się do rdzenia 
kręgowego i innych krytycznych miejsc może doprowadzić do paraliżu w 
powiązaniu z Entero wirusem. 

63. Epilepsy  /  Epilepsja 

Epilepsja jest praktycznie na 100% przez pasożyty w szczególności z 
rodziny Ascaridiae. 

Tak samo jak inne lekarstwa canabis oil ma na zadaniu otumanienie 
pasożyta. Tak jak konwencjonalne lekarstwa prowadzą do letargicznego 
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zachowania pacjenta tak samo robi alkohol. Taki pasoży tak samo jak i 
pacjent są poddane narkozie która zapobiega ruchom pasożyta. 

I o to w tym wszystkim chodzi – trzeba zatrzymać ruchy pasożyta. Jak się 
nic nie rusza w środku mózgu to nic na nic nie naciska i nie powoduje 
utraty świadomości, itp. 

64. Erectile Dysfunction (ED, Impotence) / Brak Erekcji -  
Impotencja 

W pierwszej kolejności trzeba popatrzyć na wszystkie patogeny związane 
z chorobami wenerycznymi. Również Borelioza może mieć wpływ 
ponieważ działa bezpośrednio na mózg (neuroborelioza). 

Każdy inny czynnik jaki może wpłynąć na działanie mózgu może mieć 
powiązanie z impotencją. Mózg jest tym organem który funkcjonuje te 
właśnie funkcje. Neuro wirusy powinny też być sprawdzone i ich 
połączenie z dysfunkcją. 

Nanotechnologia i Morgellons to też możliwy czynnik. 

65. Esophagitis  /  Zapalenie Przełyku 

Pierwsza porada to odwołanie do Sekcji – Żołądek. To wszystko co jest w 
żołądku może się „wspiąć” do góry. 

Dwie inne opcje to oczywiście Helicobacter Pylori lak również 
Trypanosoma Cruzi – Chagas Disease. Jeśli testuje się ten drugi patogen 
to jest też duża szansa na to że jest Kompleks Boreliozy. Również HPV. 

66. Eyes  /  Oczy 

Oczy to najważniejszy ze zmysłów jaki posiadamy I ostatnia rzecz jaką 
chciałbyś stracić. Pierwsza rzecz do sprawdzenia to pasożyty. 

Sprawdź Filariae w szczególności Loa Loa i Onchocerca. Guinea Worm 
może również się ukrywać w tej części ciała. 
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Wszystkie Nematody mają potencjał żeby przebić się do środka gałki 
oka. Wiec dopóki nie nie znajdziesz tej nematody albo innego pasożyta 
musisz dalej szukać. 

I jak tak mały pasożyt jak Filariae może się przebić do środka oka to dla 
większych pasożytów jest to zadanie jeszcze łatwiejsze. Pośrednio może 
być tak że coś mniejszego może dokonać uszkodzenia tkanki co później 
umożliwia większemu pasożytowi na użycie tych drzwi żeby przedostać 
się do środka i tak się zagnieździć. 

67. Eye Lids (Dropping)  /  Opadające Powieki u Oczów 

To jest jeden z pierwszych objawów choroby neurologicznej więc trzeba 
sprawdzić wszystkie wirusy neurologiczne. Również Kompleks Boreliozy 
może się za tym ukrywać. 

Nanotechnologia i Morgellons też mogą być u podstawy tego problemu 
tak jak u większości innych chorób. 

68. Fatty Liver  /  Stłuszczenie Wątroby 

Pierwsze odwołanie jest do Sekcji – Choroby Wątroby albo Wątroba. 

Spójrz również na zdjęcia grzyba o nazwie Trichosporon i zobacz co on 
robi z organami. Jeśli myślisz że Candida jest najgorszą a infekcji jelit i 
organów to chyba nie widziałeś Trichosporon’a. Zdjęcia powinny wiele 
wyjaśnić. 

69. Feet  /  Stopy 

Stopy są głównie zainfekowane Veruccas lub też różnymi rodzajami 
grzybów, Trichinella/Włośnicą I Enterowirusami. 

Dla znalezienie winnego przy Veruuca’s szukaj właśnie w Sekcji o takim 
tytule. 

Dwie główne infekcje grzybiczne to Trichophyton i Epidermophyton. 

Włośnica też może bardzo wpłynąć na stopy w formie bólu. To byłby 
pierwszy pasożyt do sprawdzenia. 
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Jeśli bolą kości u stóp należy sprawdzić wszystkie patogeny które mają 
wpływ na kości. Wszystkie detale na ten temat zawarte są w tej Sekcji 
książki. 

70. Fifth Disease (Lyme)  /  Rumień Zakaźny 

Sprawdź w pierwszej kolejności Kompleks Boreliozy. Nie ma tu innych 
sugestii więc jak Borelia się nie testuje wtedy czytelnik musi znaleźć 
inne połączenie z innym patogenem albo substancją. 

71. Fibromyalgia  /  Fibromialgia 

Trichinella jest pierwszym oczywistym patogenem do potwierdzenia. I 
oczywiście następnym krokiem jest potwierdzenie Kompleksu Boreliozy. 
Koinfekcje Boreliozy takie jak Brucella i Rickettsiae powodują często 
przewlekły ból mięśni i stawów. 

Kolejna rzecz do potwierdzenia to to czy ból jest umiejscowiony w całym 
ciele czy tylko też w odosobnionej części. Potwierdź również czy ból jest 
umiejscowiony w mięśniach, kościach czy stawach. To też ma znaczenie. 
Wewnętrzne organy również mogą promieniować ból do innych części 
ciała. 

Jeśli żaden z tych dwóch patogenów nie testuje się może to być trudne 
do potwierdzenia jaki dokładnie patogen powoduje ból. Trzeba wtedy 
sprawdzić większość pasożytów. Należy też oczywiście potwierdzić raka. 

Jeśli nic dalej się nie wykrywa to trzeba wszystko przeanalizować Vega 
testem. Należy spojrzeć na substancje chemiczne, grzyby i substancje 
które mogą być absorbowane przez skórę. 

Pamiętaj że Vega test może testować cokolwiek chcesz. Pamiętaj żeby 
myśleć poza obrębem ogólnie przyjętych norm. Nie ma rzeczy 
niemożliwych. Są też rzeczy o których wcześniej nie wiedzieliśmy jak 
Nanotechnologia i Morgellons. 

Pamiętaj – nie wierz w to co czytasz. W większości przypadków rzeczy 
mają się o 180 stopni w przeciwnym kierunku. 
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Testuj rutynowo metale ciężkie, broń chemiczną, Morgellons i cokolwiek 
się nie zawieruszy w twoim umyśle. 

72. Food Poisoning  /  Zatrucie Pokarmowe 

Poza standardowymi patogenami należy pamiętać o substancjach 
chemicznych przy szukaniu problemu. W takim przypadku przy 
połknięciu chemicznej substancji jedynym wyjściem jest pogotowie. Rife 
nie jest tutaj rozwiązaniem. Jakkolwiek w takiej sytuacji nigdy nie 
zaszkodzi uruchomienie sprzętu w trakcie gdy Szpital zajmuje się 
płukaniem żołądka albo inną formą pomocy medycznej. 

Oczywiście Vega test może potwierdzić czy to jest substancja 
chemiczna. Jeśli tak to można również potwierdzić co to jest. 

W przypadku gdy nie jest to substancja chemiczna należy szukać 
pomiędzy następującymi patogenami: 

- Hafnia, 
- Clostridium 
- Salmonella 
- Shigiella, 
- Salmonella 
- Rota Vrius, 
- Leptospirosis, 
- Listeria, 
- Noro Virus, 
- Campylobacter, 

Nie zapomnij sprawdzić czy jest zakażenie Bąblowcem. Pamiętaj że 
Bąblowiec wywołuje wymioty w każdym przypadku. Sprawdź również 
inne pasożyty. 

Odwołaj się do Sekcji – Jelita i Żołądek po więcej informacji na temat 
innych patogenów. 

73. Flu  /  Grypa 

Jednym z moich odkryć tak jak już pisałem w Sekcji – Przeziębienie jest 
fakt że nowe szczepy grypy potrafią się zachowywać tak jak zwykłe 
przeziębienie. Więc jak ktokolwiek mówi że jest przeziębiony sprawdź 

 26



zawsze czy to czasem nie jest grypa. I nie bądź zdziwiony jak tam 
będzie. 

To jest kolejny sposób używany przez Farmację żeby zamaskować 
problem tak żeby osoby zainfekowane myślały że mają przeziębienie i 
oczywiście brały antybiotyki i wiele innych lekarstw i syropów które w 
niczym nie pomogą. To wszystko jest zaprojektowane na zwiększenie 
zysków i obniżenie odporności populacji. Co dalej prowadzi do skrócenia 
długości życia populacji. 

74. Fungal Infections  /  Infekcje grzybiczne 

Ta Sekcja jest bardzo obszerna do opisu w zależności od części ciała do 
jakiej się chcemy odnieść. 

Z mojej ogólnej wiedzy: 

Myślisz że Candida jest czymś złym? W takim wypadku spójrz na grzyb o 
nazwie Trichosporon. Jak się okazuje Candida jest często mylona z tym 
grzybem. Grzybiczne problemy związane z pochwą i białym językiem to 
prawdopodobnie również ten właśnie grzyb. 

Jeśli chodzi o problemy z płucami i grzybicznymi infekcjami odwołaj się 
do Sekcji – płuca. 

Jeśli chodzi o zmiany na skórze odwołaj się do tej właśnie Sekcji. 

Jeśli chodzi o zwykłą Candidę – zastosuj jedną z uniwersalnych 
częstotliwości. 

Ogólnie mówiąc – tam gdzie jest problem i myślimy że to grzyb należy 
się odwołać do Sekcji która o tym rozważa. 

75. Gallbladder  /  Woreczek Żółciowy 

Pierwszym z patogenów do sprawdzenia jest przywra woreczka 
żółciowego - Euparadistomum Herpestesi. Odwołaj się również do Sekcji 
na temat wątroby. Sprawdź kineziologicznie czy jest jakakolwiek 
przywra w tym miejscu ukryta. 
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Trzeba tu dodać że jest moim podejrzeniem że przywry woreczka 
żółciowego mogą się zwapnić po umarciu i to właśnie powoduje 
powstawanie kamieni w woreczku żółciowym. 

Sprawdź również przywrę wątrobową. 

76. Gangrene / NFNecrotizing Fasciitis  /  Martwicze zapalenie 
powięzi / Gangrena 

To jest niesamowicie poważna infekcja i działająca bardzo szybko. 

Jednym z patogenów może być MRSA. 

Personalnie nie uważam za stosowne próby potwierdzenia co może 
powodować taką horendalną chorobę. Najważniejsze to zastosować jak 
najszybciej najbardziej zaawansowaną częstotliwość z użyciem 
generatora częstotliwości. 

Podobnie z gangreną – nie czekaj. Stosuj najbardziej zaawansowaną 
częstotliwość. Oczekuj że rany się pogorszą zanim się wszystko zacznie 
polepszać. Ważne jest żeby nie panikować poprzez podjęcie decyzji o 
amputacji. Należy wykazać cierpliwość. 

77. Gastroenteritis (Stomach Flu)  /  Grypa Żołądkowa 

Pierwsza sugestia to odwołanie do Sekcji – Zatrucie Pokarmowe. 

To co myślisz że jest tylko tymczasowym zachorowaniem może się 
przerodzić w coś tak poważnego jak Bąblowiec i nawet rak. 

Sprawdź wszystkie patogeny jakie są sugerowane w Sekcji – Żołądek i 
Jelita. 

78. Genital Warts in Men (HPV Virus)  /  Brodawki Płciowe 

Zakłada się że problem brodawczaków płciowych to Human Papilloma 
Wirus. Więc sprawdź czy tak jest – jeśli tak to rozwiązanie jest proste. 
Ale może się nie testować. Dlatego trzeba również rozważyć wszystkie 
inne patogeny związane ze Skorą. 
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Inne rzeczy to Roztocze, Nanotechnologia i Morgellons. 

79. GERD (Gastro Oesophageal Reflux Disease)  /  Nadkwasota 
Żołądkowa 

Odwołaj się do Sekcji – Żołądek. 

Również należy zobaczyć na Kompleks Boreliozy w szczególności 
Trypanosoma Cruzi. 

80. Gonorrhoea 

Odwołaj się do Sekcji – Choroby Weneryczne. 

Użyj uniwersalnej częstotliwości do wyeliminowania tego patogenu. 

81. Graves' Disease (check for Lyme)  /  Choroba Gravesa-
Basedowa 

Kompleks Boreliozy to punkt wyjścia. Potem Wirusy Herpes. 

Poza tymi dwoma sugestiami nie mamy innych. 

Jest ważne żeby jeszcze raz podkreślić że nie ma czegoś takiego jak 
choroba autoimmunologiczna. Takie sytuacje są zawsze stwarzane przez 
jakiś zewnętrzny patogen albo toksynę. Najlepiej zastosować ostatnią z 
uniwersalnych częstotliwości. 

82. Growth Hormone Deficiency  /  Niedobór Hormonu Wzrostu 

Prawdopodobnie może to być jakiś specyficzny rodzaj wirusa… 

Może to być też Nanotechnologia albo Morgellons. 

Jedyna sugestia to stosowanie najbardziej zaawansowanych 
częstotliwości z Rife. 

83. Guinea Worm Disease / Glista Guinea Worm (podskórna) 
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Guinea Worm I jej usunięcie jest bardzo proste. Wystarczy którakolwiek 
z uniwersalnych częstotliwości. GW powodują również krwawiące rany 
podobne do kurzajek głównie na stopach. 

Mogą być bardzo małe w zimnym klimacie. Jakkolwiek – ten pasożyt 
może istnieć w każdym klimacie. Co go może różnić to tylko rozmiar. 

84. Gum Disease / Choroba Dziąseł 

To już było omówione przy Sekcji o zębach I krwawieniu z dziąseł. 

Główny powód to najprawdopodobniej Trichomonas Tenax – pasożyt i 
pierwotniak – Rzęsistek Policzkowy. 

85. Haemorrhagic Viruses / VHFs - Gorączka Krwotoczna 

Odwołaj się do Rozdziału V gdzie możesz przeczytać więcej o Kompleksie 
Boreliozy i VHF-ach. 

VHF to jedna z najgroźniejszych infekcji która się klasuje około 5-7 
miejsca. Takie wirusy zostały zmodyfikowane i mogą powodować 
uszkodzenie przez wiele dekad aż doprowadzą do zniszczenia jednego 
albo kilku organów. 

Prawdopodobnie już niedługo tak jak Retro wirusy 1 na 2 osoby będzie 
pozytywna z takim właśnie patogenem. 

Jest to moje zalecenie aby testować każdą pojedynczą osobę na 
któregoś wirusa z tej właśnie rodziny patogenów. 

86. Hay Fever / Katar Sienny 

Pasożyty, pasożyty I jeszcze raz pasożyty. Fokus powinien być skierowany 
na tasiemce. Uniwersalna częstotliwość powinna być wystarczająca na 
usunięcie wszystkich możliwych pasożytów i zaprzestanie alergii. 

87. Head / Głowa 
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Ciężko jest zacząć z sugestiami. Pierwsza rzecz to wyeliminować 
potencjał na raka. Głowa i mózg są prawdopodobnie ważniejsze od serca 
albo innych organów. 

Kolejny punkt to duże pasożyty. Główny podejrzany to Bąblowiec ale też 
Ascaris może być bardzo groźna. Zobacz na przywry. One lubią takie 
środowisko no i mogą się przedostać tak jak inny pasożyt we wszystkich 
kierunkach. 

Oczywista rzeczą w przypadku migren i bólu jest Kompleks Boreliozy – w 
szczególności Coxiella. Ta właśnie bakteria powoduje często 
niewyobrażalne migreny. 

Jeśli bóle nie ustępują to najlepiej jest przejść przez wszystkie opcje z 
Vega testem. 

Należy wtedy spojrzeć na pozostałe pasożyty a później na 
Nanotechnologię, grzyby, Morgellons i też co jest możliwe to tortury z 
zastosowaniem broni elektronicznej. 

88. Headaches / Bóle Głowy 

Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć że jest to Coxiella 
Burnetti. CB jest również koinfekcją Boreliozy, więc jak się testuje to 
trzeba sprawdzić Boreliozę i cały jej kompleks. 

Po więcej detali na temat innych możliwości odwołaj się do 
wcześniejszej Sekcji – Głowa. 

89. Heart / Heart Diseases  /  Serce / Choroby Serca 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić pasożyty od wewnątrz I na 
zewnątrz. Również przywry które mogą być przyklejone od zewnątrz. 

W następnej kolejności – Chagas Disease (Trypanosoma Cruzi) i cała gama 
Kompleksu Boreliozy. VHFs mogą też istnieć same bez Borelii. 

90. Hepatitis  /  Zapalenie Wirusowe Wątroby (Żółtaczka) 
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Jeśli jest wykryta żółtaczka sprawdź też HIV I inne retro wirusy. Jak jest 
wirus to jest też prawdopodobnie przywra wątrobowa. 
 
Po więcej szczegółów odwołaj się do Sekcji – Wątroba. 

91. Herpes Viruses  /  Wirusy Herpes 

Wirus Herpes powoduje chroniczne zmęczenie. One też prawdopodobnie 
przyczyniają się do pewnych form raka. Tak przynajmniej z ogólnej 
propagandy to wynika chociaż Autor się nie zgadza z takim przesłaniem. 

Rozwiązanie jest bardzo proste – uniwersalne częstotliwości przy użyciu 
Rife. 

92. Herxheimer-Jarsich Reaction  /  Reakcja Herxheimer-Jarsich 

Przeczytaj bardzo uważnie każdy detal na temat tych symptomów jako 
że to może być śmiertelne. Ważne jest żeby jeszcze raz podkreślić że 
Herx i Sepsa mają identyczne symptomy. W wypadku gdy są pomylone 
zastosowana terapia może prowadzić do zgonu!  

93. HHV-6/7/8 (Human Herpes Virus Type 6/7/8)  /  Wirus Herpes 
Typu VI / VII / VIII 

Odwołaj się do Sekcji na temat Wirusów Herpes. To są kolejne 
zmutowane wirusy które można łatwo usunąć z Rife przy zastosowaniu 
uniwersalnych częstotliwości. 

94. HIV / AIDS & other Retro Viruses  /  HIV i Retro Wirusy 

HIV może to być bardzo kompleksowa choroba. I prawie na pewno ma w 
swoim spektrum wiele innych retro wirusów i innych patogenów. 

Kompleks Boreliozy musi być również sprawdzony szczególnie że 1 na 7 
osób conajmniej ma tą infekcję. Kompleks Boreliozy jest zdefiniowany 
jako AIDS Mk II. Wiec te dwie infekcje dokonują takiej samej pracy. W 
moim przekonaniu chorować na samego HIV jest trudno. Prawie zawsze 
jest coś innego związanego z samym wirusem i trzeba to wykryć żeby 
pokazać i zrozumieć czemu pacjent umiera na taką infekcję. 
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Trzeba też sprawdzić wszystkie pasożyty ponieważ mają ogromne 
obciążenie na system immunologiczny. 

95. Hips  /  Biodra (Kości Biodrowe) 

Odwołaj się do Sekcji – Kości 

96. Homosexuality  /  Homoseksualizm 

Jedną z moich hipotez jest taka że ta “choroba” jest wywołana przez 
Nanotechnologię z użyciem Kontroli Umysłu jako formy programowania 
mózgu aby myślał tak jak tego chce sam architekt. 

Jedyną szansą no to żeby to udowodnić to poddać kilka przypadków pod 
długoterminową terapię Rife z najbardziej zaawansowanymi 
częstotliwościami. Czas pokaże kto ma rację. 

97. HPV Virus - Human Papilloma Virus  /  Wirus HPV 

Większość pań jest pełna obawy przed tym żeby czasem nie mieć tego 
wirusą który twierdzą że prowadzi do raka szyjki macicy i raka krtani. 

Te dwie formy raka są oczywiście połączone ze sobą poprzez częsty 
kontakt seksualny u osób mających seks bez zabezpieczenia takiego jak 
prezerwatywa. Dlatego właśnie te dwie części ciała mogą być 
zainfekowane przez ten właśnie wirus. 

Rozwiązanie – uniwersalna częstotliwość. 

98. Huntington’s Disease  /  Choroba Huntington’a 

W moim przekonaniu wszystkie tak zwane choroby genetyczne albo ich 
dziedziczenie to nic innego jak jakaś forma dziedziczna wirusa albo 
dziedziczna Nanotechnologia, która może być zaprogramowana do 
wytworzenia tego samego problem w następnym pokoleniu. 
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Duże prawdopodobieństwo jest że ukrywa się przy tej chorobie Kompleks 
Boreliozy. MND jest bardzo podobne do tej choroby i w tych przypadkach 
zawsze wykrywa się Borelioza. 

Jest niewielka różnica pomiędzy Chorobą Huntington’a i MND – dlatego 
też prawie ca łe podejrzenia powinny być skierowane na 
Nanotechnologię. 

99. Infertility  /  Niepłodność 

Niepłodność to praktycznie zawsze gwarancja że to choroby weneryczne. 
Pamiętaj że je też można odziedziczyć w trakcie ciąży matki. W tym 
procesie każda infekcja może być przekazana w trakcie tych 9 miesięcy. 
W końcu nic nie zatrzymuje cyrkulacji płynów pomiędzy matka i 
dzieckiem. 

Niestety przy takim scenariuszu – ze względu na długość takiej infekcji 
uszkodzenie mechaniczne może być nieodwracalne. 

W przypadku gdy u żeńskiej połowy nie wykrywa się żaden patogen 
wtedy trzeba się skupić na męskiej połowie i wirusie Świnki. 

Niestety usunięcie tych patogenów nie gwarantuje sukcesu. Również 
uszkodzenia spowodowane przez pasożyty mogą być nieodwracalne. 

Zawsze warto spróbować usunąć co się tylko da i zobaczyć co się stanie. 

100. Inflammatory Bowel Disease (IBS / IBD)  /  Choroba Zapalenia 
Jelit 

Odwołaj się do Sekcji na temat Jelit. 

Jedna ważna rzecz do podkreślenia że w takim wypadku można znaleźć 
dwa bardzo poważne pasożyty w tym samym miejscu – są to Ascaris i 
Przywra Jelitowa. Można sobie tylko wyobrazić jak wyglądają jelita jak 
są pod taką okupacją. 

101. Intellectual Disabilities  /  Intelektualne Upośledzenie 
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Sprawdź – Kompleks Boreliozy / Morgellons / Priony / VHFs / Pasożyty i 
Nanotechnologię. Patogeny I substancje są prawie nieskończone które 
mogą wpływać na mózg. Odwołaj się również do tej Sekcji. 

102.  Intestines – All  /  Jelita 

Pierwsza rzecz do sprawdzenia to pasożyty. Wszelkiego rodzaju. 

Spójrz na kształt ciała osoby badanej bo to może dużo zasugerować o 
tym jakich pasożytów trzeba szukać. To jest kilka sugestii: 

Jeśli widzisz ogromny brzuch i ogromna nadwagę to sugeruje na 
tasiemca. 

Jeśli osoba jest bardzo szczupła i z dużą ilością zmarszczek szczególnie 
młoda osoba – to ogólnie wskazuje na Glistę Ludzką / Ascaris. 

Jeśli zgłaszane jest tak zwane zapalenie jelit – to może być połączenie 
przywry jelitowej i glisty. 

Są oczywiście inne mniejsze patogeny takie jak wirusy, bakterie i grzyby. 

Lista niestety nie jest krótka: 

Salmonella 
Shigella 
Campylobacter 
Yersinia 
E. Coli 
Vibrio Cholerae 
Listeria 
Leptospirosis 
Clostridium 
Cryptosporidium 

Rota Virus 
Noro Virus 
Entero Virus 

Entamoeba Holistica 
Giardia Lamblia 
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Candida 
Trichosporon 

Jak żaden z zasugerowanych pasożytów się nie wykrywa to trzeba szukać 
innych. 

103.  Itching Anal (Anal Itching)  /  Swędzący Odbyt 

Swędzące siedzenie to często wskazuje na jakiegoś większego pasożyta. 
Tu nie ma sugestii. 

Jakkolwiek – mając sam ten problem przez 15 lat zacząłem szukać sam 
tego połączenia. I jak się okazało jest jeden pasożyt który może to 
powodować – jest to Blastohominis. Mały pierwotniak który też może 
naruszyć jelito proste i grube i wżerać się w tkankę powodując 
chroniczne zapalenie. 

Tak często jest u dzieci jak mają czerwoną pupę – to właśnie może być 
Blastohominis. 

104.  Jaundice  /  Żółtaczka (nie wirusowa) 

Jest to głównie wywołane uszkodzeniem wątroby. Można to zauważyć u 
wielu osób. Nawet u rodzeństwa i tych osób które twierdzą że mają 
ciemną karnację. To jest często oznaka że wątroba produkuje za dużo 
bilirubin i to powoduje że skóra ma żółty kolor. 

W takim przypadku skup się na wszystkich patogenach związanych z 
Wątrobą. W szczególności przywra wątrobowa – Fasiolopsis. Po jej 
usunięciu skóra powinna wrócić do dużo jaśniejszej barwy. 

105.  Jock Itch  /  Swędzenie (w kroczu) 

Pierwsza sugestia to grzybiczna infekcja, ale zawsze sprawdź wszystkie 
pasożyty. W kwestii grzybów – Epidermophyton jest pierwszym 
podejrzanym. 

Jeśli usunięcie tych dwóch i wielu innych patogenów nie pomaga 
szczególnie po zastosowaniu uniwersalnych częstotliwości wtedy należy 
rozważyć – Nanotechnologię i Morgellons. 
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106.  Joints   /   Stawy (Bóle i Zwyrodnienia) 

Pierwsza rzecz do sprawdzenia to Kompleks Boreliozy. 

W zależnośći od tego które stawy są naruszone trzeba rozważyć wiele 
wariantów. W przypadku gdy są to kolany jest to bardzo prawdopodobne 
że jest to Rickettsiae – co prawie na pewno oznacza Lyme. 

W następnej kolejności są wszystkie infekcje weneryczne. One zawsze 
naruszają i powodują długotrwałe i nieodwracalne uszkodzenia kości. 

W kolejnych krokach patrzymy na wszystkie odmiany Streptococcus’a, 
Yersinia i co tylko nie piszą na Google. Prawie każdy patogen może mieć 
wpływ na stawy. Pamiętaj że kręgosłup też trzeba traktować jak stawy. 

Poza biologicznymi patogenami możemy tu mieć do czynienia z: 
metalami ciężkimi, bronią chemiczną, silikonem, plastyk i wiele innych 
toksyn. Tak samo Morgellons i Nanotechnologia przejmą od innych 
substancji po ich usunięciu. 

Zastosowanie uniwersalnych częstotliwości nie gwarantuje pełnej 
poprawy szczególnie przy mechanicznym uszkodzeniu tkanki kości. 
Jakkolwiek – bez usunięcia tych patogenów sytuacja będzie się tylko 
pogarszać bez szansy na polepszenie. 

107.  Keratitis (Red Eyes) / Zapalenie Rogówki (Czerwone Oczy) 

Tak jak w Sekcji – „Oczy” możemy tu mieć do czynienia z Nicieniami – 
Filariae. Problem jest taki z utworzeniem rany czy też otworu przy 
wwiercaniu się przez pasożyt, że takie miejsce stoi otworem przez 
bardzo długi czas i nawet po usunięciu nicienia inne pasożyty i patogeny 
mogą przedostać się do środka. 

Taka może być sytuacja z oczami przez długi czas w taki sposób że co 
kilka tygodni po zarekwirowaniu nowego pasożyta może on spowodować 
odnowienie się rany. Gojenie się rogówki czy innych części oka może 
zająć wiele lat. Więc trzeba ten problem monitorować. 

Po więcej szczegółów na temat patogenów wpływających na oczy 
odwołaj się do Sekcji – Oczy. 
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108.  Kidney Disease  /  Nerki i ich Martwica 

Pierwszym i okropnie niebezpiecznym pasożytem jest Dioctophyma 
Renale. Jest to ogromna glista nerkowa która może urosnąć do długości 
nawet 1 metra. Co jest największym problemem z tym pasożytem to żę 
konsumuje on ten właśnie organ na żywca. Dioctophyma może też się 
umiejscowić w innych czerwonych organach takich jak serce czy wątroba 
i doprowadzić do podobnego spustoszenia. 

Trzeba też wciąć tak jak już wcześniej wspomniane było już w tej 
książce to pasożyty które mogą być przyssane od zewnątrz. Np, - 
Botulus. 

Trypanosoma Cruzi też może wpływać na nerki tak jak na serce. 

Rozważając na temat mniejszych patogenów – można tu spędzić dużo 
czasu nad tym co jeszcze może wpływać na nerki. Odwołaj się do Sekcji 
– Nerki po więcej szczegółów.  

Chyba jedynym patogenem z tych mniejszych który zasługuje na 
wymienienie to jest VHFs. Wirusy z grupy Gorączek krwotocznych te o 
osłabionym działaniu mogą zająć im lata a nawet dekady żeby uszkodzić 
narząd. 

109.  Knees  /  Kolana 

Jak się okazuje jest jeden z patogenów który lubi w szczególności kolana 
– tym patogenem jest Rickettsiae. To oczywiście święci że taka osoba ma 
Kompleks Boreliozy. Więc jest to pierwsza rzecz do potwierdzenia. 
Często też będą problemy z sercem bo Rickettsia lubi też zaatakować 
ten właśnie organ. 

Trzeba też spojrzeć na nieorganiczne substancje które wpływają na 
kolana – są nimi na przykład metale ciężkie. Po więcej sugestii odwołaj 
się do Sekcji na temat Stawów. 

110.  Lactose Intolerance  /  Nietolerancja Laktozy 
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Jest to wysoce prawdopodobne że są to głównie albo tylko pasożyty. W 
szczególności Ascaris i Przywry jelitowe. 

Po więcej sugestii odwołaj się do Sekcji – Jelita. 

111.  Laryngitis  /  Laryngitis 

Jeśli odwołasz się do ogólnej sugestii podawanej przez Zachodnią 
Medycynę to będzie to głównie Streptococcus. 

Jakkolwiek – zawsze należy zacząć od rzeczy dużych. Moje sugestie 
byłyby w kierunku tych wszystkich patogenów związanych z Głową i 
Płucami. Dlatego też należy się do tych Sekcji odwołać. 

Pasożyty takie jak Bąblowiec albo inne przywry i Nematody mogą być 
tam umiejscowione albo od wewnątrz tkanki. 

Jednym z ciekawych pasożytów jest Ektopasożyt Pentastomida. Jej wiele 
innych kuzynów też mogą być odpowiedzialne za tą kondycję. 

112.  Leishmaniasis  /  Leiszmanioza 

Ten bardzo niebezpieczny pierwotniak może być często powiązany z 
Kompleksem Boreliozy czy też z Morgellons. Inne patogeny które należy 
też sprawdzić to: 

Acanthocephalan 
Epidermophyton 
Nocardia 
Chromobacterium 
Guinea Worm 
Skin Ectoparasites – e.g. Myasis 

Po więcej sugestii odwołaj się do Sekcji poświęconej skórze. 

113.  Learning Disability  /  Problemy z nauczaniem / uczeniem 

Pierwsza rzecz to Kompleks Boreliozy I to co robi ta infekcja z mózgiem I 
umysłem osoby. 
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Inne wirusowe infekcje mogą powodować problemy z inteligencją. 

Priony to też możliwy powód nawet u młodej osoby. 

Po więcej detali na temat patogenów odwołaj się do Sekcji – Głowa. 

114.  Legionnaires Disease (Legionnaire Disease and Pontiac Fever)  
/  Legionella / Gorączka Pontiakowa 

Ta infekcja jest oczywiście spowodowana przez bakterię Legionelli. 

Jakkolwiek – jeśli jest infekcja z Legionellą to trzeba też sprawdzić inne 
patogeny związane z Jelitami. 

Naegleria Fowleri może też być tym pasożytem który dostarcza 
Legionellę. Gama innych patogenów może być bardzo długa więc trzeba 
szukać najlepiej poprzez wykonania pełnego Vega testu. 

115.  Leprosy  /  Trąd 

Jest założone że Trąd jest powodowany przez bakterię Mycobacterium 
Leprae. Jakakolwiek z uniwersalnych częstotliwości powinna sobie z tym 
poradzić. Najlepiej nie czekać i stosować od razu uniwersalne numery. 

Podejrzenie jest że oprócz Mycobacterium może też być Morgellons i 
Nanotechnologia. Acanthocephalan powinien też być sprawdzony. 

Po więcej informacji na temat innych patogenów które należy sprawdzić 
odwołaj się do Sekcji – Skóra. 

116.  Leptospirosis  /  Leptospirosis 

Po więcej detali na temat tej bakterii I co jeszcze należy sprawdzić 
odwołaj się do Sekcji – Jelita. 

Należy rozważyć wszystkie pasożyty w pierwszym kroku. 

117.  Leukaemia  /  Białaczka 
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Białaczka jest klasyfikowana jako forma raka krwi i może atakować i 
uśmiercić w krótkim okresie czasu. 

Ponieważ jest ta choroba związana bezpośrednio ze szpikiem kostnym 
dlatego należy się odwołać do Sekcji która jest temu poświęcona. 

Oczywiście potwierdzenie i eliminacja Wirusa Raka powinno być 
dokonane jako jedno z podstawowych zadań. 

Inne rzeczy to Meningonema Peruzzi i Wirus Kości. 

Zastosowanie uniwersalnych numerów powinno być tu wystarczające. 

118.  Listeria  /  Listeria 

Po więcej detali i w celu dokonania dodatkowych sprawdzeń z Vega 
Testem odwołaj się do Sekcji – Jelita. 

Jest to bardzo poważna infekcja i może być śmiertelna. 

119.  Liver & Liver Disease  /  Wątroba i Uszkodzenie Wątroby 

Jedna z pierwszych rzeczy do poinformowania o wątrobie to to że jest to 
jeden z tylko trzech organów bez komórek system nerwowego. Co to 
oznacza? – To oznacza że jak coś się w tym organie zaczyna psuć to tego 
nie odczuwamy. No i jest często za późno jak się to już wykryje. Zwykle 
ból koło tego organu oznacza że problem się już przemieścił w jej 
okolicę. Tak jest na przykład z onkologią. To również oznacza że wątroba 
jest w bardzo złym stanie i konwencjonalna medycyna może już nie być 
w stanie pomóc. 

Problemy z wątroba będą zaadresowane w daleko idący sposób poprzez 
sprawdzenie następujących patogenów: 

Fasciolopsis Hepatica / Magna / Gigantica 
Botulus Microsporum 
Dioctophyme Renale 

HIV 
Hepatitis (Type C, D, E) 
VHFs 
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120.  Lungs  /  Płuca 

Płuca podobnie do Wątroba nie mają komórek system nerwowego. Więc 
tak samo jak z wątrobą – jak problem się zaczyna rozwijać to musi się 
„rozlać” do sąsiednich obszarów żeby można było poczuć ból związany z 
tym organem. 

Często jest tak że jest za późno żeby konwencjonalna medycyna mogła 
coś z tym zrobić. 

Najbardziej znaczące patogeny od których należy zacząć to: 
Echinoccocus, Paragonimus, Ascaridiae 

W następującej kolejności to: 
Pentastomidae 
Pneumocystis 
Toxic Moulds 
Mycobacterium 
RSV 
Chlamydia Pneumoniae 
Klebsiella  
Coxiella (Lyme Disease) 
Cryptococcus 

Przy zapaleniu płuc nie ma czasu na szukanie. Zastosuj najbardziej 
zaawansowaną częstotliwość uniwersalną. 

Pamiętaj że może być wiele patogenów na raz wywołujących ten sam 
problem – tak jak zespół patogenów. Eliminacja jednego może pomóc 
tylko na krótką chwilę. 

Lista patogenów wpływających na płuca jest bardzo długa i szukanie z 
Vega Testem może wykazać wiele patogenów. 

Głównym patogenem przy tzw. Astmie to Pneumocystis. To jest 
pierwotniak który jest pasożytem głównie lubiącym płuca. 
Pozostałe dwie rzeczy to Nanotechnologia i Morgellons. 

Obydwie kondycje wywołane są przez cyfrowe patogeny na które 
konwencjonalne lekarstwa nie mają najmniejszego wpływu. 
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Warto również pogłębić wiedzę przez Online Search Engine. 

Poznanie wiedzy w pełni z Następnego Rozdziału VIII pozwoli każdej 
osobie na rozpatrywanie dodatkowych patogenów w każdym kierunku. 

121.  Lupus  /  Toczeń rumieniowaty układowy 

Kolejna tak zwana choroba autoimmunologiczna. Które tak na prawdę 
nie istnieją. W każdym przypadku jest gwarantowany czynnik 
zewnętrzny powodujący chroniczne borykanie się z problemem przez 
system immunologiczny. Nasze ciało nie zostało zaprojektowane żeby 
atakować samo siebie. Tak samo jest z każdą inną tzw. Chorobą 
autoimmunologiczną. 

W przypadku Toczenia tak jak przy innych schorzeniach skóry skup się na 
potwierdzeniu obecności Acanthocephalan i Epidermophyton. 

Jeśli te dwa patogeny się nie wykrywają szukaj poprzez wszystkie inne 
pasożyty szczególnie te większe – sugestia: Ascaridiae i Trychophyton 
(Grzyb). 

Prawie każdy patogen może być odpowiedzialny za zmiany skórne. 
 
Odwołaj się do sekcji – Skóra po więcej sugestii. 

122.  Lymphedema  /  Obrzęk Limfatyczny (np. Mięśni Nóg) 

Pierwszy główny patogen do sprawdzenia to Rodzina Filariae!!!. Później 
jak to zawiedzie sprawdź przywrę krwi i inne pasożyty – szczególnie 
Nematody. 

AD-36 i inne Wirusy Otyłości mogą też być powiązane z tą kondycją. 

123.  Lymphoma Hodgkins (Hodgkins Disease)  /  Choroba 
Hodgkins’a 

Rak Krwi – pierwsza rzecz do sprawdzenia to Oncowirus I Przywra Krwi 
które muszą zostać wyeliminowane. 
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Długie studia nad Boreliozą pokazały że Kompleks Boreliozy jest 
zaprojektowany na zniszczenie Systemu Immunologicznego. Dlatego też 
trzeba sprawdzić wszystkie koinfekcje Boreliozy. 

Należy również skupić się na pierwotniakach takich jak: 
Malaria, 
Babesia, 
I wszystkie inne związane ze Szpikiem Kości. 

124.  Mad Cow Disease  /  Choroba Wściekłych Krów 
 
Choroba Wściekłych Krów jest wywołana prze Priony. Jesteśmy nimi 
karmieni (tymi lżejszymi odmianami) w szczególności przez surowe albo 
niedogotowane mięso – np. Krwisty stek. 

Praktycznie każdy kawałek mięsa może mieć w sobie zawarte jakieś 
formy Prionów. I jeśli takie mięso nie jest w pełni ugotowane takie 
Priony po skonsumowaniu tego mięsa odkładają się w tkance ciała. 
Dlatego należy jeść mięso tylko w pełni ugotowane. Tak samo jest z 
niepasteryzowanym nabiałem i surowymi jajkami. 

Po więcej szczegółów odwołaj się do Sekcji / Rozdziału – Priony. 

125. Malaria 

Odwołaj się do Rozdziału poświęconemu Kompleksowi Borelii na temat 
więcej detali o Malaria i jej wewnętrznym infekcjom. 

Malaria jest pierwotniakiem i tak jak każdy pasożyt może wyć 
wyeliminowany przy użyciu uniwersalnych częstotliwości. Należy zawsze 
pamiętaj że jak każdy pasożyt nigdy nie przychodzi sam. 

126. Melanoma (Malignant)  /  Melanoma – Rak Skóry 

Odwołaj się do Sekcji poświęconej Onkologii (Zapobieganiu Raka) 

Dodatkowo potwierdź następujące patogeny: 
Onkowirus 
HPV 
Acanthocephalan 
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Candida 
 
Odwołaj się również do Sekcji poświęconej Skórze po więcej sugestii. 

127. Mental Health/Illness  /  Choroby/Schorzenia Mentalne 

Pierwsza rzecz do sprawdzenia to Kompleks Boreliozy. Jest to infekcja 
która ma detrymalny wpływ na mentalne samopoczucie i zdrowie 
psychiczne. 

Innych powodów mogą być tysiące. Każdy pasożyt może mieć wpływ na 
zdrowie psychiczne. 

Jednym z ostatnich odkryć jest to że przy użyciu 4G/5G możemy 
emitować różne częstotliwości. Tak jak wszystko uczucia też mogą być 
zamienione na częstotliwość. I jak jesteś na stałe otoczony siecią WiFi, 
telefonem komórkowym i innymi formami przekazu bezprzewodowego 
możesz być w ten sposób poddawany przypadkowej albo specyficznej 
interogacji mającej na celu wprowadzenie Twojego umysłu w stan 
niestabilny. 

Właśnie w taki sposób przy użyciu różnych częstotliwości jesteśmy 
poddawani nieświadomie procesowi mechanicznemu mającemu na celu 
uczynienie nas jeszcze bardziej chorymi niż już jesteśmy. 

Przy użyciu różnych częstotliwości można sprawić że będziemy bardziej 
podatni na popełnienie samobójstwa, zwiększoną agresję, tracimy 
motywację do pracy, wpadamy w depresję, jesteśmy bardzo 
znerwicowani zupełnie bez powodu. 

128. Meningitis  /  Zapalenie Opon Mózgowych 

Taka diagnoza to jedna z najgorszych rzeczy!!!! I z reguły jest bardzo 
mało czasu do stracenia. Zapalenie Opon Mózgowych może doprowadzić 
do śmierci i może również prowadzić do niepełnosprawności. 
Jeśli osoba ma bardzo wysoką gorączkę to przy użyciu Vega Testu 
możemy potwierdzić czy jest to np. Zapalenie Płuc czy Zapalenie Opon 
Mózgowych. Taka diagnoza jeśli się ma dostęp do sprzętu nie zajmuje 
długo. Nie jest niemożliwe że jedna i druga forma zapalenia są w tym 
samym pacjencie w tym samym czasie! 
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Jeśli testuje się tylko Zapalenie Opon to użyj Kinezjologii żeby 
zdeterminować jak wysoko patogen który za to odpowiada jest 
usadowiony – tzn.: D1, D2 czy D3. 

Tylko ten patogen jeśli podejmujemy się poszukiwania co to jest który 
jest z najwyższym wskaźnikiem jest odpowiedzialny za stan zapalny. 

Poniżej lista patogenów – pamiętaj że nie jest to w pełni wyczerpana 
lista – w których należy szukać. Należy również pamiętać że za Zapalenie 
(jakiekolwiek) może odpowiadać bakteria, wirus, pasożyt, grzyb jak 
również Nanotechnologia. 

Jeśli żaden z poniższych patogenów nie jest powyżej D6 to należy dalej 
szukać: 

Viral Hemorrhaging Fever 
Lyme Complex 

Sprawdź każdy patogen używając połączenia Vega I Kineziologii. To jest 
najszybsza metoda sprawdzenia w sytuacji kiedy czas odgrywa bardzo 
ważną rolę. Liczba patogenów które mogą wymusić Zapalenie Opon 
Mózgowych jest niesamowicie długa. 

Kolejna sugestia to rozpoczęcie Rife z najbardziej zaawansowaną 
częstotliwością bez zwlekania. 

To są inne patogeny do sprawdzenia: 
Neisseria 
Streptococcus 
Cryptococcus 
Haemophilus Influenza 
Listeria 
Herpes 
HIV 
Mycobacterium 

Jeśli masz jakiekolwiek obawy stosuj najbardziej zaawansowaną 
uniwersalna częstotliwość i nie przestawaj dopóki gorączka nie zacznie 
spadać. Chyba że bardzo poważny Herx objawi się w trakcie Rife. Wtedy 
należy odpocząć na kilka godzin ale ryzyko od Zapalenia Opon jest 
według Autora przewyższające niż od Herx. 
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129. Migraines  /  Migreny 

Z własnego doświadczenia – ogromna ilość migren jest spowodowana 
bakterią – Coxiella Burnetti (CB). CB jest jedną z koinfekcji Kompleksu 
Boreliozy. Jeśli się testuje jest wysoce prawdopodobne że osoba ma 
również ten właśnie Zespół chorobowy. 

Pozostałe sugestie to Echonococcus i Cysticercosis 

Poza powyższymi może to być jeden z większych pasożytów i 
Nanotechnologia albo Implanty takie jak ze szczepionek. 

130. MMR  /  MMR – Świnka, Odra, Różyczka (Szczepionka) 

Proste Wirusy na które pierwsza uniwersalna częstotliwość 7831.42Hz 
powinna być wystarczającą obroną. 

Z punktu widzenia Nanotechnologii najlepiej zastosować jednak 
najbardziej zaawansowaną uniwersalną częstotliwość z tej książki albo 
ze strony książki. 

131. Mould   /   Pleśń/Grzyby 

Proste Grzyby - na które pierwsza uniwersalna częstotliwość 7831.42Hz 
powinna być wystarczającą obroną. 

Z punktu widzenia Nanotechnologii najlepiej zastosować jednak 
najbardziej zaawansowaną uniwersalną częstotliwość z tej książki albo 
ze strony książki. 

132. Mononucleosis & Herpes Viruses  /  Mononukleoza i Wirusy 
Opryszczki 

Po więcej informacji na ten temat odnieś się do Sekcji – Wirusy Herpes. 

133. Morgellons  /  Morgellons 

 47



Cokolwiek to nie jest nie jest to stworzone przez Człowieka. Jakkolwiek 
– osoba która wynajdzie lekarstwo na Morgellons przyniesie to odpowiedź 
na każdą inną chorobę z jaką się borykamy. 

Morgellons to nie tylko jakieś tam włókna albo większość tego o czym 
piszą na internecie. 

Morgellons to nic innego tylko wysoce zaawansowana Nanotechnologia. 
Wysoce inteligentna i wyrafinowana substancja która może się 
zachowywać tak jak ciekła substancja w filmie Terminator. Jest to 
Artificial Intelligence – w pełni programowalna. Może być 
zaprojektowana żeby wytworzyć raka albo cokolwiek innego. Jest 
podłączona do Twojego DNA (co jest unikatowe i niespotykane) i może 
być kontrolowana przez Centralny Komputer np. z Pentagonu. Ten 
właśnie program komputerowy decyduje o tym jakie jest medyczny 
koniec każdej z osób na tej planecie może poza kilkoma. 

Spójrz na niebo każdego dnia i zobatrz co się na nim dzieje. Szczególnie 
na wysokim pułapie. 

Cokolwiek używają do opryskiwania nas my to później wdychamy i te 
małe cząstki nano są później asymilowane przez nasze ciało i mogą się 
replikować. Te cząstki nano i pico są to cyfrowe nanoroboty które są zbyt 
małe żeby je fizycznie zobaczyć nawet przez najmocniejszy mikroskop... 

Kolejna ważna rzecz do dodania to to że Morgellons i MND są wywołane 
przez tą samą technologię cyfrową. 

No i ostatnia rzecz do dodania – my wszyscy to mamy bez wyjątku. Ta 
technologia jest używana do tego, żeby jak ktoś jakimś sposobem uwolni 
się od przeznaczonej choroby to wtedy tej osobie aplikuje się Morgellons 
albo MND żeby taką osobę ukarać za takie wykroczenie. 

Najważniejsze żeby takie osoby zdyskredytować, zamknąć w zakładach 
psychiatrycznych, wyeliminować z życia publicznego bo takie właśnie 
osoby są najbardziej niebezpieczne dla Ich Systemu. 

134. Motor Neuron Disease  /  ALS - Stwardnienie Zanikowe Boczne 

Stwardnienie Zanikowe Boczne jest być może najbardziej horendalną 
chorobą jaka istnieje. Personalnie sam zacząłem odczuwać jej 
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symptomy, dlatego też rozważałem że być może jest to Wirus jak przy 
wielu innych chorobach. 

Jak się okazało – Vega Test pokazał że tak może być. Jakkolwiek – po 
usunięciu Wirusa MND symptomy zaczęły powracać i trzeba było się 
odwołać do Nanotechnologii która jest zaprogramowana żeby dalej 
kontynuować z rozwojem tych symptomów. 

Rozwój Morgellons w środku rdzenia kręgowego ma też taki właśnie 
wpływ na wyniszczenie połączeń neuronowych. 

Morgellons i MND to praktycznie to samo z wyjątkiem tego że atakują 
inne miejsce czy też organ. 

Podobnie jak z Morgellons – osoba która pierwsza wyleczy którąkolwiek z 
tych dwóch chorób posiądzie wiedzę na temat tego jak wyleczyć każdą 
inna chorobę. 

Jedyna sugestia na opóźnienie tej choroby (zanim znajdziemy końcową 
odpowiedź) to stosowanie wszystkich najnowszych uniwersalnych 
częstotliwości. 

135. Multiple Sclerosis  /  Stwardnienie Rozsiane 

Odpowiedź na Stwardnienie Rozsiane jest taka sama jak na Stwardnienie 
Zanikowe Boczne. Odwołaj się do tej Sekcji (powyżej) po więcej 
przemyśleń Autora. 

136.  Muscular Dystrophy  /  Dystrofia Mięśniowa typu Duchenne'a 

Jest to choroba prawdopodobnie wywołana wirusem. 

Podobnie jak z MND albo MS jest wysoce prawdopodobne że nawet po 
usunięciu wirusa symptomy powrócą a nawet się zintensyfikują przez 
nasilenie się aktywności Nanotechnologii. 

Jedyna opcja to stosowanie Uniwersalnych Częstotliwości każdej 
najnowszej dopóki nie znajdziemy tej końcowej która wyleczy MND czy 
Morgellons. 
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137.  Muscle Pain   /   Ból Mięśni 

Dwa patogeny do potwierdzenia to Trichinella i Brucella. 

Po więcej informacji odwołaj się do Sekcji – Fibromialgia. 

138.  Myasthenia Gravis  /  Zespół Miasteniczny Lamberta-Eatona 

Prawdopodobnie jak ze wszystkimi chorobami zaburzenia nerwowego 
mamy tu do czynienia z wirusem. 

Jak już to wiele razy było opisywane – prawdopodobnie po 
wyeliminowaniu wirusa aktywność i symptomy są przechwytywane przez 
Nanotechnologię, która wymusza dalszy postęp choroby. 

Stosuj uniwersalne częstotliwości z wskazaniem na najnowsze jakie są 
dostępne na stronie internetowej książki. 

139.  Myocarditis  /  Zapalenie Mięśnia Serca i Osierdzia 

Pierwsza rzecz do sprawdzenia to Dioctophyma Renale. Jest to pasożyt 
który może się zagnieździć nie tylko w nerce ale i w sercu. 

Po więcej informacji odwołaj się do Sekcji - Serce. 

Jest również ważne żeby dodać że tą kondycję może wywołać Rifing w 
sposób kiedy coś obumiera. Takie szczątki czy też pozostałości dopóki nie 
są one wysprzątane przez System Immunologiczny nie mogą one 
prowadzić do stanu zapalnego co się może odzwierciedlić przez ból. 

Może to być często pomylone z zawałem. Jakkolwiek – w takich 
sytuacjach należy traktować opcję zawału jako bardzo prawdopodobną. 

140.  Naegleria Fowleri   /   Naegleria Fowleri 

Bardzo niebezpieczny Pierwotniak który być może ma powiązania z MND 
I innymi neurologicznymi chorobami. 

Zastosuj najbardziej rozwiniętą Uniwersalną Częstotliwość do usunięcia 
tego pasożyta. 
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141.  Narcolepsy – Sleeping Disorder   /   Narkolepsja 

Sprawdź - Trypanosome Rodiniese. 

142.  Nausea and Vomiting   /   Nudności i Wymioty 

Pierwsza i najważniejsza rzecz do sprawdzenia to Bąblowiec – 
praktycznie zawsze wymusza wymioty i jest to najbardziej 
niebezpieczna rzecz jaką można nabyć. 

Jeśli Bąblowiec jest negatywny (pamiętaj że jest ich kilkadziesiąt 
rodzajów – więc użyj również kinezjologi i Vega żeby to potwierdzić) to 
odwołaj się do Sekcji – Jelita i Żołądek. 

143.  Neck Pain   /   Ból Karku / Szyi 

Ból karku może być spowodowany często Kompleksem Boreliozy albo 
przez infekcje związane z Sercem. Taki ból może właśnie promieniować 
od Serca. Dlatego te dwie sugestie są na pierwszym miejscu. 

Jeśli żaden z powyższych nie testuje się z Vega Testem jest duże 
prawdopodobieństwo że jest to Nanotechnologia i pierwsze objawy 
jakiejś z chorób neurologicznych. 

W takim wypadku szukaj w Sekcjach odwołujących się do takich chorób. 

144.  Necrotising Fasciitis (NF) / Eozynofilowe Zapalenie Powięzi 
(EZP) 

Tak jak w przypadku Zapalenia Płuc czy Zapalenia Opon Mózgowych nie 
ma tu czasu do stracenia na wiele szukania. Najlepiej zastosować 
najbardziej zaawansowaną Uniwersalną Częstotliwość. 

W przypadku wzmożonej reakcji Herx sugestią jest aby kontynuować z 
Rife jako że utrata życia spowodowana przez EZP jest bardziej realna niż 
utrata życia spowodowana przez Herx. 
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145.  Norovirus  /  Norovirus 

Noro wirus means parasites and other co-infections. Please see Section – 
Intestines and check all as found in there.. 

Simply use one of the universal frequencies if you have the confidence 
that you are 100% affected by this virus alone. This never happens 
though! 

Norowirus oznacza inne infekcje – szczególnie pasożytnicze i również 
inne koinfekcjeę powodujące wymioty. Odwołaj się do Sekcji – Jelita po 
więcej szczegółów na temat tego jakie inne patogeny powinny być 
rozważone i sprawdzone z Vega testem. 

Najlepiej jest użyć uniwersalną częstotliwość tak aby pokryć całą gamę 
patogenów. Noro wirus nigdy nie przychodzi sam – dlatego jest to 
najbezpieczniej użyć zawsze uniwersalny numer. 

146.  Obesity  /  Otyłość 

W wielkim skrócie: 

Bruzdogłowiec 
Inne Tasiemce 
Wirus(y) Otyłości 

No i prawdopodobnie wirus cukrzycy (jeśli istnieje taki patogen). 
Nanotechnologia może przejąć działania powyższych patogenów. 

147. Obsessive Compulsive Disorder (OCD)  /  Zaburzenia 
Obsesyjno-Kompulsyjne 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić Kompleks Boreliozy. 

Później Nanotechnologia. 

Poszukiwania nadal trwają. 

148.  Onchocerciasis  /  Onchocerkoza (Ślepota rzeczna) 
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Onchocerkoza może być dużo bardziej skomplikowana niż może się to 
wydawać. Onchocerkoza z reguły nie działa bardzo szybko – często 
miesiące a nawet lata. 

Jeśli utrata wzroku jest szybkim procesem to trzeba również rozważyć 
wszystkie inne Filariae i Ascaridiae jak również Przywrę Oczną. 

149.  Onychomycosis (Fungal Nails)  /  Grzybica Paznokci 

Punkt wyjścia to Trichophyton. 

Jeśli się nie testuje to trzeba sprawdzić wszystkie inne grzybiczne 
postacie w selektorze. 

150.  Osteoarthritis  /  Chroniczne Zapalenie Kości i Stawów 

Odwołaj się do Sekcji – Kości lub/i Stawy. 

151.  Osteomyelitis  /  Zapalenie Szpiku i Kości 

Odwołaj się do Sekcji – Kości lub/i Stawy. 

152.  Osteoporosis  /  Osteoporoza (Odwapnienie Kości) 

Ta choroba to praktycznie to samo co Choroba Paget’a. 

Odwołaj się również do Sekcji – Kości lub/i Stawy. 

153.  Ovarian Cysts  /  Torbiele Jajników 

Te objawy są bardzo częste. Jak również proste w eliminacji. 
 
Aplikuj Uniwersalne Częstotliwości – najlepiej te najbardziej 
zaawansowane które bedą w stanie poradzić sobie z tym problemem. 

154.  Paget’s Disease 
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Pierwsza rzecz do sprawdzenia to Wirus Onkologiczny 
 
I właśnie ten główny podejrzany w tej chorobie to Nematoda – 
Meningonema Peruzzii.  

Meningonema Peruzzii to jest pasożyt który kocha zakładać gniazda w 
szpiku kostnym co prowadzi do częściowego obumarcia kości. Jest to 
bardzo ciekawy pasożyt. W wyniku obumarcia części szpiku doprowadza 
to do martwoty kości, ogromnego bólu i potrzeby chirurgicznej naprawy. 

Są segmenty kości gdzie to jest możliwe. Są też miejsca gdzie takie 
uszkodzenie gwarantuje trwałe kalectwo i dożywotni i raczej zwiększony 
ból. 

Należy również sprawdzić na obecność Wirus Kości. 

155.  Parkinson Disease 

Praktycznie jest gwarantowane że będzie za te symptomy w dużym 
stopniu odpowiedzialny Kompleks Boreliozy. Usunięcie Kompleksu 
Boreliozy powinno zmniejszyć symptomy albo je nawet kompletnie 
usunąć. 

Kolejnym agentem który jest potencjalnie w kręgu powodującym 
symptomy choroby Parkinson’a jest Nanotechnologia. 

156.  Pertussis 

Choroba spowodowana przez Bortdella Pertussis – często nazywana 
Krztuścem. Jest również bardzo zaraźliwa. 

Bortdella jest często „dostarczana” przez Pneumocysty. Jeśli skupisz się 
tylko na usunięciu bakterii możesz pozostawić inne dużo gorsze 
patogeny. 

Dobrą praktyką jest również sprawdzenie wszystkich patogenów 
związanych z Płucami. 

157.  Pneumonia  /  Zapalenie Płuc 
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Zapalenie Płuc jest bardzo poważną infekcją. Nigdy nie powinno się 
starać to wyleczyć przy pomocy Rife i bez wiedzy lekarza! Takie 
podejście grozi życiu osoby z Zapaleniem Płuc. Idąc w drugą stronę – 
jeśli to zostawisz lekarzom (którzy nie mają lekarstw na pasożyty, wirusy 
czy grzyby) to może mieć odwrotny skutek. Ja sam bym nigdy nie 
pozwolił komukolwiek ze służby zdrowia na pracę nad moimi dziećmi czy 
innymi bliskimi bez sprawdzenia Vega testem co kryje się za infekcją. 

Pierwsza rzecz do potwierdzenia to czy jest to faktycznie Zapalenie 
Płuc. Należy też sprawdzić czy nie ma również Zapalenia Opon 
Mózgowych. Poniżej podana jest lista patogenów które mogą być 
odpowiedzialne za Zapalenie Płuc: 

Pneumocysts!!!!!!!!! – sprawdź pierwsze. 
Ascaridiae, Echinococcus, Paragonimus 
Toxic Mould: Histoplasma Capsulatum (histoplasmosis), Coccidioides 
Immitis (Coccidioidomycosis), Blastomyces Dermatitidis (Blastomycosis), 
Paracoccidioides Braziliensis (Paracoccidioidomycosis) 
RSV 
Mycobacterium Species 
Chlamydia Pneumonia 
Chlamydia Species 
Streptococcus Pneumonia 
Streptococcus Species 
Haemophilus Influenza 
Staphylococcus Aureus 
Staphylococcus Species 
Neisseria Species 
Mycoplasma Species 
Legionella Species 
Coxiella 
Serratia 
Proteus 
Peptostreptococcus 
Bacillus Anthracis 
Nocardia 
Anticomyces 
Moraxella 
Escherichia Coli 
Burkholderia 
Yersinia 
Tularemia 
Bordetella 
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Porphyromonas 
Fusobacterium 
Prevotella 

Jak widać lista jest tak długa że sprawdzanie wszystkich opcji zajmuje 
trochę czasu i może być błędne. 

Najlepiej jest zastosować najbardziej zaawansowaną uniwersalną 
częstotliwość. 

158.  Primary lateral sclerosis (PLS) 

Jest to prawdopodobnie wirusowe zapalenie neurologiczne tak jak inne 
choroby neurologiczne. 

Jakkolwiek – jest to prawdopodobnie zespół wirusów podobnie jak jest 
to w wydaniu Kompleksu Boreliozy. Sama Borelioza musi być też 
sprawdzona i wyeliminowana. 

Sprawdź również obecność pasożyta Meningonema Peruzzii który być 
może poza szpikiem kostnym być może lubi również mózg i sam 
kręgosłup. 

159. Polio Wirus 

Zobacz na Entoerowirus – albo zastosuj najbardziej zaawansowaną 
uniwersalną częstotliwość. 

160. Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)  /  Zespół policystycznych 
jajników (PCOS) 

Odwołaj się do Sekcji – Choroby Weneryczne albo Endometrioza. Te 
problemy są definitywnie połączone z grupami patogenów opisanych 
opisanych w tych Sekcjach. 

Rozważ również sprawdzenie wszystkich rodzai pasożytów. 

161.  Prostate  /  Prostata 
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Odwołaj się do Sekcji – Choroby Weneryczne. Te problemy są 
definitywnie połączone z grupami patogenów opisanych opisanych w tych 
Sekcjach. 
 
Sprawdź również Wirus Onkologiczny i Cysticerosis jak również wszystkie 
inne pasożyty. 

162.  Psoriasis  /  Łuszczyca 

Większość problem związanych z łuszczycą znika po usunięciu większych 
I mniejszych pasożytów. To jest oczywiście pierwszy krok do 
przedsięwzięcia. 

Kolejne patogeny to grzybiczne infekcje i Nanotechnologia (Morgellons). 

Odwołaj się do Sekcji - Skóra po więcej sugestii. 

163.  Rheumatoid Arthritis (RA) 

Odwołaj się do Sekcji – Stawy po informację na temat patogenów które 
mogą być związane z infekcją w stawach. 

164.  Rash  /  Wysypka skórna 

Tak jak przy wszystkich problemach ze skórą pierwsza rzecz jaką należy 
sprawdzić to pasożyty. Niektóre grzybiczne infekcje takie jak 
Epidermophyton czy Trichophyton też należy je sprawdzić w pierwszych 
krokach. 

Jeśli po zastosowaniu uniwersalnych częstotliwości objawy wracają to 
jest to najbardziej prawdopodobne że jest to Nanotechnologia. 

165.  Rectal Bleeding  /  Krwawienie Odbytnicze 

Wszystkie tego rodzaju problem zaczynają się z pasożytami I w tym 
wypadku najprawdopodobniej jest to Balantidium Coli. 

Kolejne rzeczy do sprawdzenia to: 
Entamoeba Histolytica 
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Blastohominis 

Jednym z ciekawych odkryć jest pasożyt – przywra o nazwie Westonius 
Westsoni. Może właśnie też powodować tego typu problemy. 

No i jak nic z powyższych się nie wykrywa należy rozważyć każdy inny 
pasożyt. 

Każde krwawienie to poważny problem i objawy rakowe też mogą być 
przyczyną. Dlatego sprawdzenie Wirusa Raka jest również zalecane. 

166. Respiratory Syncytial Virus (RSV) / Wirus RSV – Wirus Dróg 
Oddechowych 

Wirusy są jednym z najmniejszych patogenów i znalezienie tego wirusa 
praktycznie gwarantuje że są też inne większe patogeny. 

W takim wypadku należy sprawdzić wszystkie patogeny związane z 
Płucami – dlatego należy się właśnie odwołać do tej Sekcji po więcej 
sugestii. 

Oczywistym krokiem jest zastosowanie Uniwersalnej Częstotliwości aby 
pozbyć się RSV i wszystkich jego koinfekcji. 

167.  Ringworm   /   Grzybica Skóry - Ringworm 

Ogólnie biorąc jest to zdefiniowane jako infekcja grzybiczna przez 
medycynę. Jakkolwiek z punktu widzenia Vega testu należy zawsze 
zaczynać od pasożytów. 

Nie ma tu jednoznacznych sugestii. Wszystko co wiąże się z Morgellons 
należy być też rozważone. 

Po więcej sugestii odwołaj się do Sekcji – Skóra. 

168. Rocky Mountain Spotted Fever (RMSF)  /  Gorączka Plamista 
Gór Skalistych 

Ta gorączka jest zdefiniowana że jest wywoływana przez Barterię 
Rickettsiae. Należy rozważyć wszystkie szczepy tej bakterii. 
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No i w takim przypadku jest również prawdopodobne że jest tu 
przyniesiony cały Kompleks Boreliozy jako że Rickettsiae jest jedną z 
koinfekcji.  

169.  Rotavirus  /  Rota Wirus 

Rota Wirus jest powiązany z Rozwodnieniem. Jeśli jest wykryty to należy 
sprawdzić wszystkie patogeny opisane w Sekcji – Jelita. 

170.  Salmonella Food Poison 

Salmonella jest bakterią powodującą zatrucie pokarmowe. Może się też 
objawiać w sposób łagodniejszy jako wzdęcia i rozwodnienie. Jeśli jest 
wykryta należy sprawdzić wszystkie patogeny opisane w Sekcji – Jelita. 

171. Scleroderma  /  Twardzina Skóry - Skleroderma 

Jeszcze jedna z tak zwanych “pseudo” chorób immunologicznych. To 
pojęcie było już wiele razy wyjaśnione w tej książce. 

Pierwszą sugestią jest sprawdzenie Kompleksu Boreliozy. Kolejne to 
głównie duże pasożyty. 

Pozostałe sugestie to Nanotechnologia i wszystko co jest związane ze 
Skóra. Odwołaj się do tej Sekcji po więcej informacji. 

172. Scoliosis  /  Skolioza 
 
Odwołaj się do Sekcji – Kości i Stawy po sugestie. 

Dodatkowa rekomendacja to Nanotechnologia. 

173. Sepsis  /  Sepsa 

Zanim ktokolwiek kiedykolwiek ze 100% pewnością powie że możesz 
mieć Sepse przeczytaj Rozdział XIV na temat Herxheimer-Jarsich reakcji. 
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Sepsa jest bardzo poważnym objawem. Jakkolwiek – jeśli zostanie 
pomylona z Herxem to podanie antybiotyku może spowodować 
zwiększenie objawów a nawet śmierć danej osoby. 

Taka diagnoza to mniej więcej tak jak Rosyjska Ruletka. 

Tylko Vega test może to ryzyko zmniejszyć poprzez potwierdzenie czy 
ktoś ma Kompleks Boreliozy. Jeśli tak to jest duże prawdopodobieństwo 
wtedy że ktoś ma Herx a nie Sepsis. 

Najlepiej w takim przypadku użyć Rife i najbardziej zaawansowaną 
uniwersalną częstotliwość. Taką osobę należy często monitorować i 
upewnić się że pije ogromną ilość wody wymaganej przez system 
limfatyczny przy usuwaniu toksyn – nieważne czy są to toksyny po Herx 
czy od infekcji powodującej tzw. Sepsę. 

174. Sexually Transmitted Diseases (STD)  /  Choroby Weneryczne 

Odwołaj się do Sekcji – STIs - Sekcja 185. 

175. Shigella  /  Szigiella 

Jest to kolejna bakteria która ma odwrócić uwagę od większych 
problemów. Rozdział kolejny pokazuje ich szczepy i indywidualne 
częstotliwości. 

Jakkolwiek – najlepiej jest zastosować uniwersalne częstotliwości. 
Ważne jest też żeby pamiętać że ta bakteria przychodzi z innymi 
patogenami i trzeba sprawdzić pozostałe patogeny opisane w Sekcji – 
Jelita. 

176. Shingles (Herpes Zoster) 

Odwołaj się do Sekcji – Wirusy Herpes / Wirusy Opryszczki 

177. Sickle Cell Anaemia  /  Anemia Sierpowata 

Dziedziczna choroba krwi…??? - Tak jak każdy patogen czy 
nanotechnologia – nic nie powstrzymuje patogenów od przenoszenia 
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drogą płciową czy w trakcie ciąży. Dlatego w ten sposób możemy 
odziedziczyć cokolwiek. 

Odwołaj się do Sekcji – Krew, Kości albo innej choroby krwi na temat 
sugestii w kwestii patogenów które mogą być tutaj odpowiedzialne za tą 
chorobę. 

Te poniżej to tylko niektóre z nich: Schistosome, HIV, Malaria. 

178. Sinusitis  /  Zapalenie Zatok Przynosowych 

Pierwsza rzecz to pasożyty. Następnie Robaki Obłę i Pentastomida. 
Później spójrz na Echinococcus and Cysticercosis. 
 
Szansa na znalezienie tego jednego patogenu jest jak szukanie igły w 
stogu siana... Przeprowadź cały Vega Test albo zastosuj najbardziej 
zaawansowaną częstotliwość żeby pokryć cały grunt. 

179. Sleep Apnea  /  Zespół Bezdechu Śródsennego 

Sugestie to Kompleks Boreliozy, Priony, Trypanosoma Brucei i Gambiese. 

Być może nie jest to nic nadzwyczajnego i nawet jest to normalna 
funkcja organizmu... Wszystkie organy potrzebują odpocząć wiec może 
powstrzymywanie oddechu jest czymś absolutnie normalnym...? 

180. Snoring  /  Chrapanie 

Look into Pentastomida and all parasites which may affect lungs and 
throat or larynx. I have no clear picture as what it could be but parasites 
would be my field of research first. 

Pierwsza rzecz to Pentastomida która jest Ektopasożytem i może 
przemieszczać się we wszystkich kierunkach w drogach oddechowych. 

Poza tą sugestią nie ma jakiś specjalnych zaleceń co może powodować 
chrapanie. Nanotechnologia to też opcja do rozważenia. 

181. Speech And Language Disorders  /  Zaburzenie Mowy i Języka 
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Tak jak w każdym przypadku zachwiań na podłożu neurologicznym należy 
sprawdzić pasożyty jak również Kompleks Boreliozy które może 
powodować hamowanie pracy mózgu. 

Wirus Autystyczny (jeśli taki istnieje czego nie można wyeliminować) to 
też opcja do sprawdzenia z użyciem Kinezjologii i Vega. 

182. Spinal Bifida  /  Rozszczep Kręgosłupa 

To jest czysta spekulacja – ale być może jest to powodowane jakimś 
większym pasożytem który decyduje się na “gniazdowanie” w takim 
miejscu w trakcie rozwoju zarodka. 

Kolejne sugestie to odwołanie do Sekcji – Uszkodzenie Kręgosłupa, Stawy 
i Kości. 

183. Spinal Cord Injury  /  Uszkodzenia Rdzenia Kręgowego 

Uszkodzenia Rdzenia Kręgowego są często spowodowane w sposób 
mechaniczny. No i tak chce Farmacja myśleć że tak jest. 

Jak się jednak okazuje żyje w nas dziesiątki różnych patogenów – 
głównie bakterie – które tak jak przy Artretyzmie wżerają się w każda 
tkankę powodując jej uszkodzenie. W tym wypadku tkanka kostna może 
zostać naruszona przez chroniczną infekcję bakteryjną jak również 
pasożytniczą. Podobnie jest z dyskami pomiędzy kręgami. 

Odwołaj się do Sekcji – Kości i Stawy po sugestię. 

Nigdy nie wierz głupim diagnozom lekarzy którzy mówią że to wiek albo 
mechaniczne uszkodzenie. 

Jeśli się nie wyeliminuje infekcji to problem się tylko powiększa i 
prowadzi do coraz to większego uszkodzenia tkanki która może być 
nieodwracalna. 

Zapamiętaj jeszcze raz – są w nas ukryte różne uśpione infekcje – 
czasami małe uszkodzenie mechaniczne otwiera drzwi dla tych infekcji i 
prowadzi do stanu pogarszającego się „z wiekiem”. 

 62



Na zakończenie – nigdy nie oczekuj znalezienia tylko jednego 
patogenu... 

184. Spleen Enlargement  /  Powiększona Śledziona 

Pasożyty, pasożyty, pasożyty, Nanotechnologia. 

Dobrym sprawdzeniem jest czy nie ma czasem pasożyta o nazwie - 
Macraconthius H., później Ascaridiae i Tasiemce. Jest to oczywiście coś 
raczej bardzo obszernego i nie tak drobne jak Przywry. 

Na tym etapie Autor nie ma innych sugestii... 

185. STIs  -  Infekcje Weneryczne 

Infekcje Weneryczne prowadzą do bezpłodności, Endometriozy, 
Problemów z Erekcją, Utratom Płodu i Zmianom Rakowym. Praktycznie 
każda osoba ma jakąś formę infekcji wenerycznej. Nie wszystkie 
infekcje weneryczne tak jak już to było wiele razy opisane poprzednio są 
przekazane drogą płciową. Ślina i ciąża to też inne drogi przekazu 
płynów. 

Nie ma chyba wyjątku jeśli chodzi o rodzaje infekcji czy są to choroby 
weneryczne czy też nie – każda z nich może być przekazana w trakcie 
ciąży. Dlatego sprawdzenie wszystkich infekcji u każdej osoby może być 
ciekawym doświadczeniem dla osoby władającej Vega Testem. 

Poniższe infekcje to minimum do testowania: 
HIV 
Syphylis 
Chlamydia Trachomatis 
HPV 
Neisseria Gonorrhea 
Trichomonas Vaginalis !!!!!!  to pasożyt i chyba najgorsza z tych 
wszystkich inekcji. 
Genital Warts / Herpes 
Molluscum Contagiosum 
Hepatitis Type B 
MycoplasmaGenitalium 
Ureaplasma 
Public Lice 
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Scabies 
Shigiella 
Chancroid / Hemophilus Ducreyi 
Zika Virus 

Mówimy o chorobach wenerycznych jako o tych które powodują 
dyskomfort w organach płciowych. Ale chyba najgorszą infekcją jaką 
można przekazać tą metodą jest chyba Kompleks Boreliozy. 

Niestety dla Pań jest to raczej przekaz głównie w jedną stronę – dlatego 
mamy 2-3 razy różnice miedzy płciową w kwestii niektórych chorób 
neurologicznych, zdrowie psychiczne i wiele innych tak zwanych 
autoimmunologicznych które w większości wywołuje właśnie Borelioza. 

I najgorsze jest to że już niedługo z 1 na 7 osób Kompleks Boreliozy 
będzie na poziomie 1 do 2 nie później niż do 2050. 

186. Stomach  /  Żołądek 

Pierwsza rzecz to pasożyty tak jak w każdym przypadku – w 
szczególności Trypanosoma Cruzi – Chagas Disease. 

Następny patogen to klasyk - Helicobacter Pylori. 

Najlepiej jest nie przedłużać i należy się odwołać do Sekcji – Jelita. W 
prawie każdym przypadku – co przechodzi przez żołądek trafia do jelit. 
Niektóre z tych patogenów mogą zdecydować usadowić się właśnie w 
żołądku. 

Niektóre tasiemce uzbrojone mogą być zaczepione u wyjścia co może 
powodować ból szczególnie poprzez picie chlorowanej wody z kranu. 

187. Stroke  /  Wylew Mózgu 

Co to jest wylew mózgu? W moim przekonaniu jest to jakaś forma 
okruchu czy odpad czy też zlepek jakichś patogenów albo innych toksyn 
która powoduje tamę w środku jednej z arterii krwi. Coś co ma 
potencjał pływać w obiegu krwi. Takich rzeczy jest wiele. 
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Początkowym punktem wyjścia są żywe patogeny takie jak Schistosoma 
albo Capilarias. Wszystko co może się przyczynić do żylaków czy 
Veruuka. 

Wszystkie formy Filarii Krwi muszą być rozważone. 

Jeśli nie jest to żyjący obiekt to są to jakieś odpady i mogą one być 
bardzo solidne. W takim wypadku Rife może nie pomóc i jedynym 
wyjściem może być tylko intruzyjne chirurgiczne. Priony też mogą mieć 
taki wpływ. 
Być może w przyszłości będziemy w stanie zaprojektować częstotliwości 
które będą mogły rozbić taki zlepek. Obecnie nie ma jeszcze dowodów 
że Rife może tego dokonać ale zawsze warto spróbować z aplikacją 
najnowszych częstotliwości. Być może właśnie pozostający paraliż to 
dowód na to że jest coś co uciska na nerwy i nie pozwala na powrót 
wszystkich funkcji neurologicznych w organiźmie. 

188. Stye (Eye)  /  „Jęczmień” – Torbielowe Zapalenie Powieki 

Najlepiej jest się odwołać do Sekcji – Oczy. 

189. Suicide (Thoughts)  /  (Myśli) Samobójstwo 

Jednym z pierwszych i prawie na pewno trafnych podejrzeń jest 
Kompleks Boreliozy!!! Autor miał podobne odczucia jak również 
większość osób z tą właśnie infekcją. 

Kolejna rzecz do rozważenia to Elektroniczne Tortury i Broń Mikrofalowa. 
Odwołaj się do całego Rozdziału XV poświęconemu temu tematowi. 
Najlepiej jest też samemu zacząć własne poszukiwania na internecie. 
Należy się oczytać w tych kwestiach bo nie są to żarty. Technologia 5G 
jest również odpowiedzialna za takie myśli ponieważ z użyciem 5G 
możemy transmitować falę które są odpowiednikami uczuć. 
 
Takie tortury są często stosowane na osobach które nie podporządkowują 
się systemowi i agenci tego więzienia specjalizują się na atakowaniu 
takich osób i wprowadzaniu ich w stan desperacji który często prowadzi 
do zakończenia życia. 

Nanotechnologia to również podobna forma do wprowadzania wiele osób 
w stan prowadzący do depresji i innych negatywnych stanów umysłu. 
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190. Sweating (Odour)  /  Pocenie (i odór) 

Jednym z niewielu patogenów który powoduje nieprzyjemny zapach jest 
Streptococcus Aureus. Mogą też to być inne patogeny ale ten jest 
najbardziej prawdopodobny. Nie ma tu innych sugestii na tym etapie. 

191. Teeth  /  Zęby 

W kwestii dziąseł odwołaj się do tej właśnie Sekcji i nie zapomnij w 
pierwszej kolejności sprawdzić na obecność Trichomonas Tenax! 

Jeśli chodzi o konwencjonalne patogeny związane z próchnicą sprawdź 
poniższe: 

Actinobacillus Actinomycetemcomitans 
Porphyromonas Gingivitis 
Prevotella Intermedia 
Bacteroides Forsythias 
Campylobacter Rectus 
Eubacterium Rpecies 
Fusobacterium Nucleatum 
Eikenella Corrodes 
Peptostreptococcus Micros 
Syphilis 

I wiele innych które możesz znaleźć na internecie. 

192. Tetanus  /  Tężec 

Po wykryciu Clostridium musisz sprawdzić wszystkie patogeny związane z 
Jelitami. Pamiętaj że małe patogeny są przynoszone przez te większe. 
 
Rekomendacja jest na zastosowanie najbardziej uniwersalnej 
częstotliwości do pokonania wszystkich patogenów za jednym 
pociągnięciem. 

193. Throat  /  Krtań i Przełyk 
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Flegma w przełyku jest często oznaką następujących rzeczy: 
- Kompleks Boreliozy 
- Jakiś poważny pasożyt 

Pierwszą rekomendacją będzie to poza Borelią wszystkie patogeny 
opisane w Sekcji – Płuca. 

Są również co się wydaje niespotykane ogromne ilości różnego rodzaju 
ektopasożytów poza Pentastomidą. 

HPV jest oczywiście najczęściej rozpoznawalnym patogenem które 
pozornie prowadzi do raka krtani. Wirus Raka to też ogólna 
rekomendacja. 

Inne i te najbardziej popularne patogeny to Grypa, Paciorkowce i 
Gronkowce ale jak pamiętamy zaczynamy on dużych i tych mniej 
znanych nazw dla czystej ciekawości. Ostatnie szczepy grypy potrafią 
wywołać identyczne symptomy jak zwykłe przeziębienie. 

195. Thyroid Disease  /  Tarczyca 

Należy powiedzieć że wiedza na ten temat na tym etapie jest 
limitowana. Przypuszcza się że wirusy Herpes są ciężko zaangażowane w 
ten organ. 

Podobnie jak z Cukrzycą jest być może to specyficzny wirus tak jak 
onkologiczny albo po prostu nanotechnologia. Czas pokaże co i jak... 

196. Tongue  /  Język 

Zobaczmy na grzyb o nazwie Trichosporon. Jeśli boisz się Candidy to 
chyba nigdy nie widziałeś zdjęcia z infekcją tego grzyba. 
 
Są również pasożyty które mogą mieszkać w samym języku i wiele innych 
kreatur. Najlepszym przykładem tutaj jest Acanthocephalan. Może on 
spowodować że język „eksploduje” przy jego usuwaniu. Również 
Trichomonas Tenax powinien być również rozważony. 

Najlepiej jednak przy jakichkolwiek problemach zastosować uniwersalne 
częstotliwości. 
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197. Tourette Syndrome  /  Zespół Tourette’a 

Jest to założone że jest to choroba system nerwowego – dlatego należy 
sprawdzić Kompleks Boreliozy i również wszystkiego rodzaju wirusy 
odpowiedzialne za choroby neurologiczne. 

Nanotechnologia jest również bardzo prawdopodobne odpowiedzialna za 
takie zachowanie. 

198. Toxoplasmosis  /  Toksoplazma 

Jest to bardzo prosty pasożyt i łatwy do usunięcia. 

Użyj najbardziej zaawansowanej częstotliwości do usunięcia tego 
pasożyta. Pamiętaj o mniejszych rzeczach takich jak priony. Obydwie 
substancje lubią się skupiać na mózgu. 

199. Trichinosis  /  Włośnica 

Włośnica jest być może jednym z najgorszych pasożytów z którym może 
komuś wypaść żyć z. Jest to pasożyt który doprowadza do infekcji 
wszystkich mięśni i organów człowieka. Może być również śmiertelny. 

Jest ich niesamowita ilość tych gatunków i jest to oczywiście główny 
pasożyt który jest odpowiedzialny za większość przypadków Fibromialgii. 

Nie ma co zwlekać w takich wypadkach i jest najlepiej użyć najbardziej 
zaawansowaną częstotliwość żeby wyeliminować tego pasożyta. 

200. Trichomoniasis  /  Rzęsistek 

Trichomonas Tenax – Choroba Dziąseł i krwawienie 
Trichomonas Hominis – Jelita 
Trichomonas Vaginalis – Choroba / Infekcja Weneryczna 

201. Tuberculosis  /  Gruźlica Płuc 
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Jak się okazuje jest wiele szczepów Mycobacterium które mogą wywołać 
gruźlicę. I jak się okazuje nie jest to zwykle jedyny patogen który się 
przetacza jako infekcja między różnymi osobami albo zwierzętami. 

Należy zawsze sprawdzić czy nie ma Przywry Płucnej, Echinococcus, 
Ascaridiae i Pneumocistis. 

Najlepiej jest również sprawdzić wszystkie patogeny opisane w Sekcji – 
Płuca. 

202. Tularemia  /  Tularemia 

Zawsze sprawdź obecności na Kompleks Boreliozy. Tularemia jest rzadko 
spotykana sama w sobie. Prawie zawsze jest w jedną z koinfekcji 
Boreliozy. Jakkolwiek takie sytuacje mogą się zdarzać. 

Tularemia prawdopodobnie prowadzi również do Bielactwa. Jest to tylko 
hipoteza ale z wieloma potwierdzonymi wyleczonymi osobami po 
usunięciu tej właśnie infekcji. 

Aplikacja którejkolwiek z uniwersalnych częstotliwości powinna usunąć 
bez trudu tą infekcję. 

203. Tumour / Guz Rakowy 

Podstawowe pytanie – Co to jest Guz Rakowy??? 

Pierwsza rzecz do sprawdzenia to czy to jest faktycznie proces 
onkologiczny. Jeśli tak – to należy rozpocząć poszukiwanie problemu i 
lokalizacji guza przy użyciu Vega Testu. 

Jeśli się okaże że nie jest to Guz Rakowy to pozostaje chyba tylko jeden 
podejrzany – Bąblowiec i jego kuzyn Cystisercosis. Są to dwa pasożyty 
wykorzystywane przez Farmacje do diagnozy raka którego tak na prawdę 
nie ma. Chociaż warto tu podkreślić że diagnoza Bąblowca jest często 
dużo gorsza niż sama onkologia. 

Jeszcze dużo większym problemem jest stosowanie radio i chemio 
terapii. Trzeba tu pokreślić że większość lekarzy rodzinnych ma płacone 
przez Farmację za kierowanie na chemię swoich pacjentów. W Polsce to 
w tej chwili 5000PLN za każdą serię zaaplikowaną każdej osobie. 

 69



204. Typhus  /  Tyfus 

Tyfus to infekcja z bakterią Rickettsiae. Jest to zawsze koinfekcja 
Kompleksu Boreliozy. Więc jak się testuje należy zawsze potwierdzić czy 
nie ma całego Kompleksu Boreliozy. 

205. Turner Syndrome (Dwarfism)  /  Zespół Turner’a - Karłowatość 
przysadkowa 

It must be caused by Nanotechnology – pending investigation. 

Jest to prawie na pewno Nanotechnologia. Zagadnienie jest w trakcie 
dochodzenia. 

206. Ulcerative Colitis – Inflammatory Bowel Disease – Syndrome  /  
Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego 

Pasożyty, pasożyty i jeszcze raz pasożyty. 

Zaczynamy od Przywry Jelitowej. 

Później Ascaridiae – jak się okazuje te dwa pasożyty mogą współistnieć w 
tym samym organie. Jest to jeden z niewielu unikatowych wyjątków. 
No i w następnej kolejności to wszystko co już zostało opisane w Sekcji – 
Jelita. 

207. Ulcers (Mouth)  /  Wrzody (Wewnątrz Ust) 

Bardzo ciekawe odkrycie to to że na przykład jedzenie surowego ananasa 
szczególnie jak się go nie umyje powoduje że jest szansa na to że w tych 
małych zagłębieniach kryje się Ancylostoma Brasiliensis. Jest to pasożyt 
który przedostaje się do organizmy przez wgryzienie się przez skórę do 
układu krwionośnego i później w dół do dwunastnicy. 

Zawsze myj świeże tropikalne owoce i nawet po ich obraniu. 

Sugestia na inne patogeny to Acanthocephalan i Trichomonas Tenax. 
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208. Urinary Tract Infection  /  Zapalenie Dróg Układu Moczowego 

Jak się okazuje jedno z moich odkryć to to że Paragonimus może być 
jednym z głównych problemów w takiej sytuacji. Kolejne patogeny to 
Nematody i Przywra Pęcherza Moczowego. 

Należy oczywiście rozpatrzyć wszystkie patogeny opisane w Sekcji – 
Pęcherz Moczowy, Nerki i Jelita. 

209. Usher Syndrome – loss of vision and hearing  /  Zespół Usher’a 
– Utrata Wzroku i Słuchu 

Bąblowiec i Cysticercosis to główni podejrzani. W momencie kiedy 
torbiel takiego pasożyta zaczyna rosnąć może rosnąć nacisk na te 
narządy i co za tym idzie to utrata właśnie słuchu i wzroku. Wydaje się 
to zupełnie logiczne... czyż nie? Są to tylko sugestie.... 

210. Vaginal Infections  /  Infekcje Pochwowe 

Należy sprawdzić następujące patogeny: 
Trichomonas Vaginalis 
Paragonimus 
Trichosporon 

No i w następnej kolejności należy się odwołać do Sekcji – STIs. 

211. Varicose Veins  /  Żylaki – Zwyrodnienia Żylne 

Podobnie jak w Sekcji opisującej Zawał należy sprawdzić te same 
patogeny: 

Capillarias (Filaria Krwi) 
Schistosomas (Przywra Krwi) 
Inne małe nematody 

I tak jak my tak i każdy inny organizm musi chodzić do toalety. Tak też 
jest z pasożytami żyjącymi w obiegu krwionośnym. No i te odpady mogą 
powodować że się odkładają w zastawkach i po jakimś czasie prowadzą 
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do blokady i uszkodzenia narządów krwionośnych. Taki jest 
prawdopodobnie mechanizm powstawania żylaków. 

212. Verruca’s  /  Brodawki (krwawiące) na Stopach (I nie tylko) 

Jak się okazuje jest to jedno z wielu odkryć pokazujące że egzotyczne 
pasożyty przystosowały się do zimniejszego klimatu w wyniku czego ich 
rozmiar jest dużo mniejszy niż w tropikach. Tak też jest z Guinea Worm 
która właśnie powoduje Veruuk(i). 

Zastosuj jedną z najbardziej zaawansowanych częstotliwości do ich 
usunięcia. 

213. Vitiligo  /  Bielactwo 

Pisaliśmy już o tym przy Tularemii że jest to najprawdopodobniej główny 
patogen który to wywołuje. Jeśli jest wykryta Tularemia to oczywiście 
musimy potwierdzić Kompleks Boreliozy. 

Bielactwo jest jedną z metod wykrywania Boreliozy bo jest to coś co jest 
bardzo widoczne. 

214. Vomiting  /  Wymioty 

Wymioty to może być objaw wielu różnych rzeczy. Pierwszą z nich to 
Bąblowiec. Najgorsza rzecz jaką można nabyć. To jest prawie zawsze 
objaw tego że się właśnie skonsumowało tego pasożyta. 

Odwołaj się do podobnej Sekcji – Nudności i Wymioty po resztę sugestii. 

215. Warts  /  Kurzajki 

Jak się okazuje może to być HPV a może to być zupełnie inny patogen. 
Nanotechnologia może wymusić takie problemy z łatwością. 

Ciężko jest to z dużą pewnością zdeterminować co to powoduje. 
Najlepiej jest stosować uniwersalne częstotliwości w celu usunięcia 
problemu. 
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216. Weils Disease (Leptospirosis)  /  Choroba Weill’a - 
Leptospiroza 

Odwołaj się do Sekcji na temat tej infekcji bakteryjnej – Leptospirosis. 

217. Williams Syndrome  /  Zespół Williamsa 

Sprawdź Kompleks Boreliozy i wszystkie główne pasożyty. Nie mamy tu 
więcej sugestii na tym etapie badań. 

218. Wrinkles  /  Zmarszki 

Jak się okazuje – zmarszczki szczególnie u młodych osób wywołane są 
głównie Ascaridiae. Powodują one że wszystkie substancje odżywcze 
jakie są dostarczane w posiłkach są przerabiane przez pasożyty a nie 
przez jelita. I w ten sposób osoba „wysycha” dużo szybciej niż osoba 
która nie ma glist. 

Besnoitia to kolejne niesamowite odkrycie. Główne pytanie – co różni nas 
od zwierząt – odpowiedź jest – NIC. Dlatego należy spojrzeć na zdjęcia 
krów które są zainfekowane przez tego pasożyta żeby zobaczyć co on 
robi z ich skórą. Tak samo dzieje się z nami – ludźmi. I właśnie ten 
pasożyt prowadzi do szybkiego starzenia się skóry (chociaż niekonicznie 
są to zmarszczki). 

Stosuj najlepiej najbardziej zaawansowane uniwersalne częstotliwości 
żeby się pozbyć tej infekcji i skóra bardzo szybo zacznie się odnawiać co 
będzie ogromnym zaskoczeniem. 

219. Yeast Infections  /  Infekcje z Pleśniowcami 

Myślisz o Candid’zie. Poszukaj zdjęć organów zainfekowanych z grzybem 
Trichosporon! 

Wszystkie grzyby można usunąć przy użyciu uniwersalnych częstotliwości 
i tak jest najprościej. Należy pamiętać o grzybiczych infekcjach że ich 
zalążki są umiejscowione w różnych miejscach takich jak buty czy 
ubrania.  
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I każda z tych infekcji może wrócić szczególnie jak skóra jest 
uszkodzona. Dlatego usuwanie takich infekcji musi być często 
powtórzone do momentu kiedy system immunologiczny jest na tyle 
mocny żeby poradzić sobie z kolejnym nawrotem infekcji. 

220. Yellow Fever (and other VHFs)  /  Żółta Febra (i inne Gorączki 
Krwotoczne) 

Odwołaj się do Sekcji – VHFs / Gorączki Krwotoczne. 
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