X. INNE OPOWIEŚCI

ZACHODNIA MEDYCYNA
MUTACJA GENETYCZNA I CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
Większość z nas ma już tak mózg sformatowany przez Big Pharmę i
Nanotechnologię, do takiego stopnia, że nie potrafimy myśleć sami za
siebie. Już niedługo patogeny przestaną istnieć i wszystkie choroby będą
podawane do wiadomości że są spowodowane przez mutację genów albo
że są one po prostu chorobami auto immunologicznymi.
Jesteśmy już prawie na takim etapie, że wkrótce uwierzymy, że
przeziębienie, grypa i zapalenie płuc są po prostu spowodowane mutacją
genową. Prawdopodobnie jesteśmy dziesięć lat od tego scenariusza.
Cóż – powiem tylko to - praktycznie każda choroba lub medyczny problem
zaczyna się od fizycznych patogenów albo od nanotechnologii. Większość
z nas ma poważne pasożyty u podstawy tych problemów. I jak wszystkie
pasożyty, zawsze dostarczają one dużo innych mniejszych agentów w
postaci mniejszych patogenów.
Choroby, o których obecnie nie mamy pojęcia co je powoduje, na
przykład cukrzyca, białaczka, autyzm i wiele innych są po prostu
spowodowane przez wirusy, nanotechnologię i inne patogeny. Oczywiście
te patogeny są zbyt małe, aby można je było znaleźć i potwierdzić - nie
mamy narzędzi / mikroskopów pozwalających nam zobaczyć te patogeny i
dlatego też nawet nie szukamy odpowiedzi we właściwym kierunku.
Najgorszą bronią do dyspozycji Big Pharmy od kilku dziesięcioleci jest
nanotechnologia, pozwalająca na projektowanie i zastosowanie nowych
zabawek - nanorobotów i chorób. Wkraczamy obecnie na etap chorób i
patogenów cyfrowych i elektronicznych.
Tylko Royal Raymond Rife mógłby nas od tego obronić ale od jego czasów
zrobiliśmy wiele kroków wstecz zamiast poważnych postępów.
W ciągu stu lat, od czasu odkrycia penicyliny, nie znaleźliśmy ani jednego
lekarstwa na ani jedną chorobę. 100 lat tak zwanej medycyny zachodniej
i nadal nie możemy wyleczyć głupiej grypy lub zapalenia wątroby.

Prawda jest taka – w Zachodniej Medycynie nie chodzi o leczenie
czegokolwiek – tu chodzi o "leczenie" objawów przez resztę życia
pacjenta. A słowo leczyć należy odczytywać jako "opóźnianie śmierci tak
długo, jak to możliwe". No i chodzi o to żeby przepuścić przez pacjenta
jak najwięcej lekarstw które dostarczają niesamowity profit. Szczególnie
chemioterapia.

SZCZEPIENIA – NIE MA W TYM NIC ZŁEGO, Z WYJĄTKIEM...
Nie ma nic złego w szczepieniach z wyjątkiem.... – procesu ich
produkcji!!!
Więc wyjaśnijmy to w najszybszy możliwy sposób.
Wszystko potrzebuje pożywienia. Również bakterie i wirusy, które muszą
być uprawiane w celu wypracowania wystarczającej ilości, aby patogen
ten mógł zostać przekształcony w szczepionkę.
Pamiętaj – tu nie chodzi o skutki uboczne samej szczepionki spowodowane
przez metale ciężkie, itp. Tu chodzi o skutki po wykorzystaniu różnych
pożywek w procesie produkcyjnym.
A tą pożywką może być wszystko - począwszy od jajek, a następnie z
wykorzystaniem ludzkiego płodu po aborcji i kończąc na wszelkiego
rodzaju narządach zwierzęcych.
Teraz zadaj sobie pytanie - z czym przychodzą narządy małp takie jak
nerki czy mózg? Odpowiedź brzmi – organy te przychodzą z czymkolwiek –
są to wirusy, bakterie, nowotwory (onkologia).
Więc zapytajmy - co to jest guz onkologiczny? Albo - co powoduje rozwój i
wzrost guzów? Odpowiedź jest prosta. Royal Raymond Rife udowodnił 90
lat temu, że rak lub guzy rakowe są spowodowane przez wirus.
Teraz najważniejsza rzecz do powiedzenia: to co przychodzi w pożywce
która jest stosowana do produkcji szczepionek – to wszystko staje się
zanieczyszczeniem tych szczepionek. I tego zanieczyszczenia nie da się
wysterylizować!
Pamiętaj - cokolwiek zanieczyszcza szczepionkę nie może być
wysterylizowane ze szczepionki!
Więc cokolwiek jest w pożywce staje się częścią szczepionki!
Z jednej strony mamy jeden problem rozwiązany przez podanie
szczepionki a z drugiej jest coś nowego wszczepiane, coś czego nigdy
byśmy sobie nie życzyli!
Czy to wystarczająco jasne?

Szczepienia są zanieczyszczone wszelkiego rodzaju wirusami i
nanotechnologią.
Z każdą szczepionką ryzykujesz, że zarażony zostałeś czymś znacznie
gorszym niż to, przed czym chcesz być chroniony.
Więc prosta porada przed obowiązkowymi szczepieniami:
1. Zażądaj potwierdzenia na jakiej pożywce została wyprodukowana
szczepionka.
2. Zażądaj deklaracji że szczepionka jest w 100% sterylna.
3. Zażądaj próbkę i odeślij do niezależnego laboratorium żeby
zostałą zbadana na zanieczyszczenia.
No i wtedy zobaczysz jaką dostaniesz odpowiedź od Służby Zdrowia.
Pamiętaj – nie mam nic złego w szczepionkach, poza ....

BADANIE KRWI - JEŚLI TESTY NADAL WYKAZUJĄ POZYTYWNY WYNIK
Pisaliśmy o technologii nano w wielu miejscach i jeśli nie czytałeś lub nie
rozumiesz co to jest, to proszę studiować tę sekcję ponownie i ponownie.
Przede wszystkim - ogromny odsetek badań krwi nie jest zaprojektowany
żeby wykryć fizyczny patogen, ale przeciwciała produkowane przez
system immunologiczny. Teraz - jeśli jesteś dotknięty Kompleksem
Boreliozy lub czymś równie przewlekłym, twoje szanse na wykrycie
prawdziwego źródła problemu są bliskie zeru.
Ponieważ limfocyty twojego układu odpornościowego prawie na pewno
pracują nad czymś innym a nie nad tym, nad czym lekarz uważa, że to
jest.
Istnieją tysiące patogenów i nie ma jednego testu, aby wykryć chociaż
jedną dziesiątą z nich, nie mówiąc już o nich wszystkich.
A najważniejsze do zapamiętania jest to:
Aby zdyskredytować technologię Rife i każdą alternatywną metodę
leczenia - wszystko, co musisz zrobić, to pokazać, że to co twierdzi ta
książka jest całkowicie błędne. Więc dlaczego nie zaangażować
technologii nano, aby zaprogramować nano roboty tak aby się połączyły w
identyczny wirus lub bakterię która została wcześniej usunięta przez Rife,
co spowoduje że limfocyty T nadal wykrywają ten identyczny patogen.
Przy czym, tym razem jest to coś co nie jest biologicznym patogenem, ale
nadal naśladuje ten sam patogen.
Wyobraźmy sobie cyfrowy patogen! Elektroniczną kopię identycznej
bakterii zaprojektowany do tego żeby oszukać twój system
immunologiczny. Nano roboty!
Dyskredytacja - to wszystko, co trzeba zrobić. Pamiętajo o tym. I tak to
się właśnie robi przy użyciu technologią nano! Dyskredytuje się wszystkich
naukowców którzy by mogli czasem znaleźć odpowiedź na jakiś problem
medyczny...
Wreszcie - Limfocyty T mogą wytwarzać przeciwciała przez bardzo długi
czas, nawet gdy infekcja już zniknęła, co jest chyba uważane za
niemożliwe. Można je łatwo oszukać. Wtedy inna infekcja rozpoczyna się
bez dawania limfocytom T żadnej przerwy, a stan zapalny trwa, układ

odpornościowy może nadal działać przez długi czas, zanim zda sobie
sprawę z własnego błędu.

REAKCJA HERXHEIMER-JERSICH I SEPSA
Co najmniej 1 na 10 osób ma Kompleks Boreliozy. I jak można sobie
wyobrazić, jest to prawdopodobnie najbardziej toksyczna infekcja, którą
można mieć. Osoby z tak zwanymi alergiami na antybiotyki prawie na
pewno mają boreliozę.
Więc kiedy np. podejrzewasz sepsę, może to być po prostu reakcja
Herxheiera. A może każda sepsa jest po prostu reakcją HerxheimerJersich. Problem w tym że lekarze nie mają o tym pojęcia. Odkryłem na
jednej z ulotek z antybiotykami, że definicja ta jest zawarta na długiej
liście możliwych skutków ubocznych. Niestety nikt nie jest wystarczająco
inteligentny, aby połączyć te dwa fakty.
Największym niebezpieczeństwem, gdy masz domniemaną sepsę, a gdy
jest to w efekcie Herx, są antybiotyki.
Więc - po prostu wyobraź sobie, że jesteś błędnie zdiagnozowany z sepsą,
tzn. że tak naprawdę masz Herx’a.
Więc co się dzieje dalej?
Otrzymujesz antybiotyki...
A co one robią????
Zabijają więcej bakterii Borellii.
Co się dalej dzieje w efekcie?
Dostarczasz więcej toksyn w obieg, które mogą być dużo za dużo dla
kogoś, żeby je usunąć w krótkim czasie z organizmu i to może po prostu
prowadzić do śmierci.
Istnieje rocznie ponad 40 tysięcy zgonów spowodowanych przez sepsę w
samej Wielkiej Brytanii i tylko prawdziwy Bóg wie, jak wiele z nich można
by było uniknąć, gdyby antybiotyki nie zostały podane. Skala tego
problemu jest gigantyczna!
Jest to rzeź ludzka w setkach lub tysiącach każdego dnia - to jest jak
rosyjska ruletka. Mówi się, że tak zwana sepsa zabija więcej niż rak. No i
dlatego chcą żeby każda osoba miała Boreliozę bo wtedy bedą mogli

wykończyć więcej ludzi przy użyciu legalnych metod – antybiotyków. I nikt
nie będzie ich mógł za to ciągać po sądach.
--------------------------------------Jeszcze inną rzeczą i jest to bardzo ważne aby wspomnieć, jest ryzyko z
rozpoznaniem, czy masz infekcję wywołaną przez wirusa czy przez
bakterię.
Cóż - w przypadku gdy okazuje się że zakażenie jest bakteryjne,
oczywiście otrzymujesz antybiotyk jako formę leczenia.
A co może się wydarzyć dalej - bakterie mogą i często zawierają bardziej
śmiercionośne wirus.
Więc co się dzieje dalej? Wiele przypadków jest następujących – pacjenci
na intensywnej terapii – ich kondycja poprawia się na kilka dni po podaniu
antybiotyku i dzień albo dwa później nagle umierają.
Mechanizm ten jest następujący - wirus ukryty w bakterii zostaje
uwolniony po zastosowaniu antybiotyku i bez najmniejszego podejrzenia
może on zabić. Ponieważ układ odpornościowy z reguły nie walczy bardzo
dobrze, podczas gdy antybiotyk jest w obiegu krwi.
A kiedy antybiotyk nie jest dłużej podawany - układ odpornościowy jest
wtedy zbyt słaby, aby stawić walkę. No i wirusy są być może o wiele
gorsze niż cokolwiek innego ... Ale to jest moja teoria i oczywiście nie ma
na to dowodów poza logiką.
Podobnie jest z kompleksem boreliozy - mechanizm jest identyczny – być
może nie podają ludziom antybiotyków, ponieważ jest to nie tylko
nieuleczalne ale może również uwolnić o wiele gorszą bestię w takim
właśnie procesie – VHF!

KOSTNICE, PASOŻYTY I CISZA W ETERZE
Zacznijmy od tego - byliśmy odwiedzani od tysiącleci przez inne
cywilizacje i prawie na pewno ci obcy nadal dzisiaj żyją pośród nas.
Nawet prezydent Rosji – Medviediev - przyznał to otwarcie w telewizji.
Teraz - największy i najbardziej oczywisty problem jaki mamy w
medycynie jest taki – to są pasożyty, które nagle przestały istnieć dla tej
właśnie medycyny zachodniej.
Widzę te dwa powyższe fakty jako główny powód chorób - to, co musimy
założyć to to, że to co pochodzi z innych planet - różne rodzaje
pasożytów - które nie mogą być zidentyfikowane i / lub opisane, to
właśnie powoduje choroby. I nie tylko Obcy którzy potencjalnie żyją w
środku naszych ciał, ale także pasożyty które przyjechały z innych planet
mogą zamieszkiwać nasze ciała. No i właśnie te egzotyczne pasożyty nie
mogą być zidentyfikowane pod żadnym pozorem! Pytanie jak temu
zapobiec?
Dlaczego nigdy nie słyszymy o dziwnych gatunkach pasożytów, których
nigdy wcześniej nie widzieliśmy? Pierwsza rzecz to musimy zadać sobie
pytanie, kim są "ludzie" (lub te nieziemskie istoty) które dokonują sekcji
naszych zwłok po śmierci.
Dlaczego nikt nigdy nie wspomina o pasożytach jako powód śmierci w
telewizji, w kręgach medycznych lub w raportach zgonów? Prawda jest
prawdopodobnie taka, że kostnice są prowadzone przez E.T.s.
Oczywiście nie mają żadnego interesu w upublicznianiu tego. Istnieje też
wymóg żeby utrzymać porządek społeczny który istnieje na tej planecie. I
ograniczenie populacji jest kluczem do tego porządku. Dlatego pasożyty
są kluczowym elementem w skracaniu długości naszego życia tak blisko
jak to możliwe do okolicy wieku emerytalnego.
Obcy / E.T.s muszą również wysysać coś z naszego ciała po naszej śmierci.
Jest to również dobrze udokumentowane. Dlaczego mieli by milczeć o
pasożytach? Dlaczego nigdy nie widzimy żadnych filmów i raportów z
sekcji zwłok? Nie jest to tajemnicą że prawie każdy szpital ma tunel
prowadzący do kostnicy z tego właśnie powodu.... Wierzę, że jest to
kolejny element tej fabryki śmierci jaką jest nasza planeta i to zajmie
jeszcze dużo czasu aby to udowodnić, jeśli w ogóle to się kiedykolwiek
stanie.

MEDYCYNA ZACHODNIA – TO TYLKO WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ
Jest to niekończący się temat, w którym setki przykładów można
podawać, aby zaszokować was wszystkich. I zrobię wszystko, co w mojej
mocy, aby to zrobić w tym rozdziale tej książki. Więc od czego zacząć?
Być może podkreślając jak ważne jest to, że twój umysł jest okupowany
codziennymi faktami z tak zwanymi odkryciami naukowymi. Powodem
tego jest odwrócenie uwagi od innych rzeczy które dzieją się w tle.
Im większy nacisk jest kładziony w mediach na gówniane wiadomości o
odkryciach w tzw. zachodniej medycynie, tym dłuższy jest czas jaki mają
na wdrożeniem kolejnych etapów naszego ludobójstwa.
Pełne wdrożenie technologii 5G praktycznie zakończy kolejny etap pełnej
kontroli nad naszym umysłem i ciałem. Zostaliśmy oszukani do takiego
poziomu, że jak mówią skacz to wszyscy to robimy. Jesteśmy nieustannie
karmieni opowieściami o przełomowych odkryciach, o rychłym lekarstwie
na to i tamto. I wystarczy spojrzeć wstecz w czasie, aby zobaczyć, że w
ciągu ostatnich 100 lat nie znaleźliśmy jednego lekarstwa na jeden stan
chorobowy od czasu odkrycia penicyliny. Zgadza się! Co się w
międzyczasie stało - staliśmy się odporni na prawie każdą infekcję, więc
teraz pytanie jak kontrolować tłum i choroby?
Odpowiedź brzmi - Technologia Nano i Morgellons. Ta nowa technologia
została zaprojektowana w celu odtworzenia konwencjonalnych
problemów, które są nam znane jako infekcje, idiotyczne choroby
autoimmunologiczne, mutacja genowa - wszystko to jest spowodowane
przez technologię Nano i Morgellons.
Jesteśmy tak aroganccy i prymitywni, że nie widzimy nic poza
ogrodzeniem które zbudowali i które nazywa się rzeczywistość. Nasze
umysły są zakręcone i jesteśmy pchnięci, aby zachowywać się jak pijany
pirat.
Jesteśmy tylko zgniłymi zwłokami monitorowanymi i kontrolowanymi
przez bardzo niewiele osób i bardzo wyrafinowaną broń.
Można sobie tylko wyobrazić, kiedy ten tłum się obudzi i co się stanie jak
chwyci za widły i wyjdzie na ulice.
I to jest nieuchronne, więc bądź przygotowany.

Jeśli muszę kontynuować - tylko kilka podstawowych obserwacji - nasi
lekarze nie mają pojęcia o podstawowych mikroorganizmach, a co
ważniejsze pasożytach, które są głównym źródłem chorób.
Mamy metale ciężkie, broń chemiczną w naszej wodzie lub latające w
powietrzu.
Mamy plastikowe granulki w sobie, które spożywamy tak samo jak każda
ryba w oceanie.
Mamy chemtrails które rozpylają chemikalia i nanotechnologię.
Mamy 5G, która utlenia nasze komórki prowadząc do przedwczesnej
śmierci.
Mamy szczepienia, o których nikt nie ma pojęcia, co w nich jest.
Mamy pierwiastki radioaktywne w naszym środowisku.
Mamy elektroniczny nadzór i nękanie oraz częstotliwości emitujące różne
nastroje przekazywane wokół nas.
Zachodnia Medycyna to tylko wierzchołek problemu i łatwa rzecz do
naprawienia z Rife.
Inne rzeczy są o wiele bardziej skomplikowane w zapobieganiu, ich
cofnięciu lub ich naprawieniu.
Musisz się obudzić, uwolnić swój umysł i rozejrzeć się wokół siebie.
Spójrz na lemingi wokół siebie i na te wszystkie papugi...

DIETA(Y)
Nie ma wiele do powiedzenia na temat diety poza tym, że nie można tu w
żaden sposób wygrać. Bez względu na to, co robisz, spożywana przez nas
żywność jest zanieczyszczona. I nie ma znaczenia skąd pochodzi.
Moje ostatnie odkrycie było w październiku 2019 roku. Kiedy nagle na
wszystkie moje pomidory wyszły czarne plamy a następnie zgniły przed
tym jak były gotowe do zjedzenia.
Wniosek jest taki - jesteśmy opryskiwani z góry z wszelkiego rodzaju
chemikaliami (Chemtrails). Jak tylko uprawy komercyjne są zebrane
natychmiast są rozpylane chemtrails w celu upewnienia się że wszystkie
prywatne warzywa przestają produkować więcej zbiorów.
To jest jedna strona monety. Kiedy mówimy, że mamy zdrową dietę - co
to znaczy?
Ryby - nadziewane mikro plastikiem.
Mięso - pełne prionów.
Warzywa - pełne pestycydów.
Żywność ekologiczna - cała woda i powietrze są zanieczyszczone.
Kiedy odnoszę się do diety, pierwszą rzeczą do omówienia jest ilość
żywności którą spożywamy. Jemy zbyt dużą ilość jedzenia. A to ma wpływ
na nasze narządy. Im więcej jesz, tym dłużej i trudniej im pracować.
Drugą rzeczą w diecie jest to - jak często jesz i kiedy? Mamy wyprany
mózg miliony razy w ten sposób że myślimy że powinniśmy zaczynać jeść
wcześnie, i często i przez cały dzień.
Jest to kolejne wielkie kłamstwo jakie kiedykolwiek wynaleziono - odnieś
się do Sekcji na temat Największych Kłamstw jakie kiedykolwiek
wynaleziono aby uzyskać więcej logicznych szczegółów.
Kluczem do dobrego zdrowia moim zdaniem jest jedzenie nie wcześniej
niż o 10 rano i nie więcej niż trzy razy dziennie. Przejadamy się i nie
dajemy też szans naszym narządom na odpoczynek. I to właśnie skraca

życie. Wszystko co słyszysz w mediach na jakikolwiek temat ma na celu
skrócenie i sparaliżowanie naszego życia.
Więc jedz wszystko co chcesz byle dobrze wyważone. Zacznij późno w
ciągu dnia i jedz jak najmniej.
Kiedy pozbędziesz się wszystkich patogenów wewnątrz, pierwszą rzeczą
którą zauważysz to o ile lżejszy jesteś, ile masz więcej energii i jak mało
jedzenia potrzebujesz....!

SUPLEMENTY
Mój pogląd na suplementy jest bardzo prosty - zdrowa i dobrze wyważona
dieta powinna w zupełności wystarczyć aby być zdrowym.
Jeśli np. twoje ciało jest pod wpływem ciężkich pasożytów, które
odmawiają ci cennych elementów odżywczych jakich twój organizm
potrzebuje, wtedy nawet jak będziesz pompować przez jelita duże ilości
suplementów, one wszystkie tak czy inaczej zostaną przetworzone przez
pasożyty i jak się uda, może niewielka ilość zostanie wchłonięta przez
organizm.
Usuń wszystkie duże i małe różnego rodzaju szkodliwe środki z organizmu,
a Twoje ciało nie będzie potrzebowało dodatkowego wsparcia innego niż
zdrowa dieta.
Kiedyś wydawałem fortunę na opakowania tabletek suplementów i nigdy
nie zauważyłem żadnej różnicy. Ale ci którzy widzą poprawę i którzy
kwestionują moje poglądy prawdopodobnie nigdy nie mieli szansy na
pełne oczyszczanie ciała z użyciem Rife. Usuń wszystkie toksyny które
twoje ciało przyswoiło i sprawdź wtedy czy potrzebujesz jakichś
dodatkowych suplementów ...?
Odpowiedź jest mi znana....

INNE TERAPIE
Moja opinia na temat innych terapii jest bardzo otwarta i bardzo prosta.
Jeśli nie zostaną usunięte wszystkie obciążenia zewnętrzne, nie ma sensu
i potrzeby nic dodatkowo robić. To strata czasu i pieniędzy.
Wzmocnienie układu odpornościowego, detoksy, zdrowa dieta, aktywne
życie. Są to tylko marne próby na opóźnienie nieuniknionego.
Jednak, gdy organizm jest wolny od infekcji, pasożytów, metali ciężkich,
silikonu, broni chemicznej, technologii nano - ciało wraca do normy bez
zapotrzebowania na cokolwiek innego.
Kieliszek wina albo dwa, duża ilość czekolady od czasu do czasu nie
powinny mieć wpływu na nasze samopoczucie.
Proste podsumowanie - dopóki nie usuniesz toksyn twoje zdrowie nie
może się poprawić. Można to zrobić tylko za pomocą magnetyzmu - Rife.

SPIEPRZONE OPERACJE
Niestety byłem świadkiem jednego przypadku utraty osoby w wyniku
tego, co uważam za operację - sabotaż. A być może celowe działanie
chirurga po tym jak został upokorzony, jak usunęliśmy raka i nie miał
pojęcia gdzie znikną.
Jest to tak powszechne, że głowa boli.
Więc co się stało: usunęliśmy guza rakowego w ciągu około dwóch
tygodni. Wtedy po tym jak rak praktycznie zniknął onkolog powiedział, że
rak musiał przenieść się w inne miejsce. W przypadku gdy nie wiesz tego
– według zachodniej medycyny rak ma nogi! No i stadium 3/4 raka może
przenieść się do innego obszaru w ciągu kilku dni i zniknąć całkowicie z
pierwszej lokalizacji. Powtórzmy to - Rak ma nogi!
Co się stało później - ta osoba została zmuszona do kolejnej operacji,
podczas której coś było prawie na pewno zaimplantowane w jelitach, coś
co uniemożliwiło tej osobie kompletnie wypróżnianie. Ta osoba nie była w
toalecie później przez 6 tygodni.
Niestety osoba ta zmarła nie z powodu raka, ale z powodu infekcji i
zaparć w jednoczesnym połączeniu.
To nie jest rada - ale kiedy zrobisz głupca z tych medycznych Nazistów oni
zrobią wszystko, aby ukryć swój błąd lub upewnić się że ich oryginalna
diagnozę była poprawna. Strzeż się lekarzy jak ognia! Oni użyją każdej
nielegalnej metody żeby wszystko stanęło po ich stronie. Nawet jeśli to
znaczy że trzeba zamordować pacjenta.
Nikt nie może zrobić z władzy głupca. Jesteś niczym innym tylko mięsem i
kiedy zdecydują że masz umrzeć, oni oczekują od ciebie tylko tego żebyś
zapytał - jak i kiedy?

CHEMIOTERAPIA
Skuteczność chemioterapii ocenia się na poziomie 3%. Przez wiele
niezależnych źródeł.
Więc jak sprawić żeby nowe leki chemioterapii zostały zatwierdzone do
użytku? Jak przekroczyć ten określony próg wymagany przez NHS – np.
15%?
Są dwa sposoby – pasożyty to pierwszy - w szczególności Echinococcus i
druga opcja to - diagnozujemy doskonale zdrowych ludzi z onkologią, a
następnie stosujemy leczenie chemią, no i potem jest Eureka - rak
zniknął....
Więc moja rada jest taka - zawsze szukaj niezależnego testu na
potwierdzenie diagnozy. Zawsze idź i zrób inny rodzaj skanu w
niezależnym i najlepiej prywatnym miejscu (no i nie mów że miałeś już
jakiś skan lub diagnozę w Służbie Zdrowia) lub po prostu użyj metody
biorezonansowej, które są zdecydowanie bardziej dokładne.
Na przykład w Vega teście można użyć kilku różnych metod, aby to
potwierdzić.
W ten sposób uzyskałem potwierdzenie diagnozy na Boreliozę a żaden test
krwi jej nie wykrył. Gdyby nie Vega test straciłbym wszystko.
Nigdy nie ufaj lekarzowi. Kiedy mówią - "Zaufaj mi - jestem lekarzem" to
jest jakby diabeł mówił - "Zaufaj mi - pomogę ci żyć wiecznie". Wszystko,
czego chcą, to twoje ciało. Pamiętaj - należysz do nich. Jesteśmy niczym
innym jak zwierzętami rolnymi.
A jeśli zrobisz z nich głupca zamkną cię w szpitalu psychiatrycznym ponieważ mogą.

PASOŻYTY - ROZMIAR ZALEŻY OD KLIMATU
Omówiliśmy wiele rzeczy o pasożytach. Teraz tylko kilka przykładów z
moich odkryć - kiedy czytasz lub słyszysz że pewien pasożyt nie może
istnieć w tym lub w innym klimacie jest to zupełne kłamstwo.
Spójrzmy na chorobę Chagasa - jest to bardzo poważna koinfekcja
boreliozy i każda osoba pozytywna z Lyme ma Trypanosoma Cruzi. Teraz sprawdź rozdział na temat statystyk i zobaczysz, ile osób ma Lyme. Tyle
samo też osób ma chorobę Chagasa.
Innym przykładem jest Robak Gwinejski. Jego mniejszy kuzyn istnieje w
zimnym klimacie i może objawiać się jako verrucas. Może być tak mały,
jak jedna dziesiąta tego właściwego gatunku. To samo dotyczy Oncocerca.
Te dwa pasożyty są bardzo podobne i mogą zachowywać się w identyczny
sposób.
Więc - zasada jest prosta: każdy gatunek może istnieć w dowolnym
miejscu na tej planecie. Pasożyty miały miliony lat aby rozplenić się w
każdy zakątek tej planety i dostosować się do klimatu i lokalnego
środowiska. Jak ktoś myśli że ewolucja to kwestia kilku lat i że patogeny
nie miały czasu żeby się przystosować do lokalnego klimatu – taka osoba
jest wtedy bardzo naiwna.
Może tacy ludzie myślą że tak jak w Biblii, że ta planeta została
stworzona 6 tysięcy lat temu....

DOBRE BAKTERIE - KOLEJNE KŁAMSTWO!
Powiedz mi, kto wynalazł ten nonsens. Czy to nie są ci sami tak zwani
naukowcy, którzy twierdzą że rak jest nieuleczalny. To są ci sami
naukowcy, którzy wbijają nam kłamstwa na temat zmian klimatycznych.
To są ci sami naukowcy, którzy odmawiają nam wyleczenia chorób,
poprzez zapobieganie w wykorzystaniu technologii Rife w medycynie?
Dobre bakterie zostały wynalezione, aby upewnić się żebyś tak czasem
nie stosował technologii Rife!!! Szczególnie uniwersalnych częstotliwości
które usuwają wszystko z zewnątrz. Miałem takie osoby które odmówiły
stosowania uniwersalnych częstotliwości bo powiedziały że one usuwają
„dobre bakterie”. Kompletny idiotyzm! O to chodzi Big Pharmie – żebyś
nie usuwał nic i żebyś cierpiał.
Co się stanie po tym jak usuniesz „dobre bakterie”?
Moim zdaniem nasz układ odpornościowy nie potrzebuje żadnych tak
zwanych „dobrych bakterii”. Wszystko co mieszka w naszym ciele jest
ciężarem. Wszystkie te bakterie muszą być karmione i utrzymywane. To
oczywiście prowadzi do tego, że twoje życie jest o wiele krótsze niż
powinno.
Nasz organizm nie jest zaprojektowany żeby polegać na "dobrych
bakteriach". Rodzimy się bez tzw. „dobrych bakterii” i powinniśmy umrzeć
bez tych tak zwanych „dobrych bakterii”.
Jest to nic innego tylko ciężar!!! Wszystko czego potrzebujesz to pole
magnetyczne, aby chronić cię przed wszystkimi szkodliwymi substancjami
i patogenami. Jedno rozwiązanie na wszystko. Takie to jest proste!

CHOROBA NEURONÓW RUCHOWYCH - MND/ALS
Rosyjskie lalki - Matryoshka są prawdopodobnie najlepszym przykładem na
opisanie procesu prowadzącego do MND i Morgellons.
Istnieją duże rzeczy (patogeny) które mieszkają w nas takie jak pasożyty
(które oczywiście nie istnieją dla Medycyny Zachodniej), które następnie
mają w sobie coraz mniejsze rzeczy i coraz mniejsze.
Wewnątrz pasożytów mamy bakterie, które następnie przynoszą coś
jeszcze mniejszego w środku jak wirusy.
Tak przy okazji - dlaczego ludzie umierają w dużych ilościach na
intensywnej terapii - ponieważ antybiotyk (niszcząc bakterię) może i
uwalnia wirusa, który następnie zabija. Stąd widać poprawę u niektórych
pacjentów na dzień lub dwa (po usunięciu infekcji bakteryjnej). A potem
trzeciego dnia pacjent nie żyje.
I wreszcie - o czym jest ta książka – ta właśnie książka jest o
nanotechnologii lub inaczej mówiąc o nano robotach, których zadaniem
jest przejęcie infekcji od konwencjonalnych patogenów w przypadku,
gdyby pacjent staje się uwolniony od biologicznej choroby.
Zdyskredytować - pamiętaj - to wszystko, co muszą zrobić.
Tak więc - w przypadku, gdy staniesz się wolny od choroby po użyciu Rife
i w przypadku, gdy przekroczysz swoją zdefiniowaną datę śmierci (w ich
komputerze), oni wtedy zaktywują tę opcję. Może to przekształcić się w
MND lub może przekształcić się w Morgellons. To jest technicznie to samo.
I MND jest właśnie najnowszym eksperymentem, który jest testowany na
nas na ewentualność jak będą mieć tłumy ludzi na ulicach z widłami
domagającymi się odpowiedzi. I właśnie poprzez aktywację MND w
każdym z nas będą mogli nas wszystkich wyciąć w pień. I w ciągu kilku
tygodni większość z nas zostanie „wyłączona” i nikt nie będzie
powodować więcej żadnych kłopotów.
Nie ma potrzeby, aby biblijna powódź usunęła nas z tej planety. Tak to się
stanie. Zgaśniemy jak świeca. Przy pomocy Nanotechnologii i aktywacji
MND u praktycznie każdej osoby.

Jest to jedną z moich niedawnych obserwacji – ludzie o bardzo wysokiej
świadomości, którzy są w stanie oprzeć się ich technologii – w tych
osobach została wywołana choroba MND albo Morgellons.
Ci, którzy postępowali zgodnie z ich elektronicznymi instrukcjami, Ci
którzy zapomnieli o Rife i wrócili do swojej codziennej nędzy – u takich
osób MND i Morgellons się nie aktywuje. Jeśli znasz kogoś z taką chorobą
to oznacza że są wrogiem publicznym. To jest właśnie system który nas
otacza.
Dlaczego? - Uważam, że ta planeta to nic innego jak farma czy też
fabryka i jesteśmy niczym innym tylko bydłem - dosłownie. Jesteśmy
mięsem i tylko mięsem.
I biorąc również pod uwagę to, co zrobiliśmy z tą planetą, kolejne
odnowienie tej planety jest tylko o kilka lat stąd, a może tylko kilka
miesięcy. Odnowienie – tak jak biblijny potop. Mowa tu o usunięciu
ludności z tej pięknej planety.
Ponieważ ta planeta musi zostać uratowana przed nami, a jedynym
sposobem na to jest zmniejszenie naszej populacji do kilku milionów albo
nawet do jeszcze mniejszej liczby.
Coś wielkiego jest na horyzoncie i wszyscy będziemy tego świadkami już
wkrótce. Coś co odnowi tą planetę na tysiące lat.

USTAWA O ZDROWIU PSYCHICZNYM
Podobnie jak 1939 Cancer Act (Wielka Brytania), Ustawa o Zdrowiu
Psychicznym (Wielka Brytania) jest kolejnym aktem prawnym, który może
być i będzie użyty przeciwko tym, którzy sprzeciwiają się władzom.
Jednym z widocznych linków jest dla mnie taki, że ci u których
zaktywowano Morgellons (która to choroba jest oczywiście wywołana
przez nanotechnologię) te osoby są oczywiście najbardziej niebezpieczne
- ich świadomość jest bardzo wysoko rozwinięta.
Tak więc sposobem do kontroli nad masami jest sprawienie, aby zgłaszały
się do lekarzy i mówiły: "Doktorze, doktorze, mam coś pełzającego pod
skórą!"
Co prowadzi tylko do jednego – Miś w Kartotece, który mówi "Urojona
Parasitoza". Oznacza to oczywiście, że możesz zostać zamknięty w
szpitalu psychiatrycznym zgodnie z ustawą w przypadku, gdybyś miał
powodować jakiekolwiek problemy dla systemu.
Tak to właśnie działa. I zrobili to wielu ludziom którzy próbowali
uświadomić innym co się z nimi robi i pokazać, jak jesteśmy
eksterminowani.
Więc - zanim pójdziesz do lekarza ponownie - zastanów się kilka razy o
tym co zamierzasz powiedzieć, ponieważ pewnego dnia może to zostać
użyte przeciwko tobie. I być może po takim wydarzeniu będziesz oglądać
ten piękny świat wyłącznie zza krat i po dużej dawce narkotyków.

1939 USTAWA O RAKU
Niewiele trzeba tu powiedzieć. Jest to również czarno-białe na stronie
internetowej Cancer Research UK.
Kiedy Royal Raymond Rife dokonał swoich odkryć, był czczony przez
niektóre z najbardziej wyrafinowanych umysłów medycznych w USA jak
Bóg. A potem nadeszła wielka recesja w 1938 roku. (Która pewnie została
zaprojektowana żeby się pozbyć jego wynalazku).
W trakcie głębokiej recesji w 1938 roku było bardzo łatwo przekupić
praktycznie każdego, nawet tych którzy byli związani z Rife bardzo blisko.
Było bardzo łatwo przekonać ich do współpracy i żeby te osoby
zaprzeczyły że kiedykolwiek go nawet znały.
I tak właśnie się stało – wprowadzono ustawę. I stało się tak, aby upewnić
się że nikt nigdy więcej nie użyje tej technologii w leczeniu jakiejkolwiek
choroby, dlatego Ustawa o raku w 1939 roku.
Prawo to mniej więcej mówi:
Jeśli nie jesteś medycznie wykwalifikowany (rozum to jako
wykwalifikowany – tzn. dopuszczony/wyuczony przez Big Pharmę) nie
można doradzać, diagnozować lub leczyć raka. Musisz być minimum
zarejestrowany jako pielęgniarka. No i oczywiście wtedy wolno ci tylko
powiedzieć i robić to co w ich książce. I jak coś dodasz od siebie to
tracisz licencję do pracy w zawodzie.
To samo prawo istnieje praktycznie w każdym innym kraju na tej
planecie. I to jest miejsce, gdzie musimy się znowu zatrzymać na chwilę.
Być może ta książka doprowadzi do tego, że te kłamstwa wokół nas o raku
zostaną wyciągnięte na światło dzienne w ciągu następnych kilku lat.
Właśnie przez ujawnienie prawdy o tym że możemy wyleczyć wszystko co
chcemy przy użyciu Rife.
Wreszcie - zawsze zastanawiałem się kto i jak kontroluje miliony fizyków
przed opracowywaniem urządzeń medycznych Rife i przetestowaniu ich
na ludziach. Odpowiedź brzmi - Kontrola Umysłu! Wszystko już o tym
zostało opisane w osobnym rozdziale.
W jaki sposób można powstrzymać tak proste zastosowanie fizyki w
wyleczeniu raka i innych patogenów.

To nie jest nic innego jak ludobójstwo na niewyobrażalną skalę.

UROJENIA PASOŻYTNICZE
To nic innego jak Morgellons i Nanotechnologia, które mogą się uwydatnić
na dziesiątki różnych sposobów.
Jednym z głównych objawów są drgawki mięśni i wszelkiego rodzaju ruchy
pod skórą. Również zmiany skórne i różne krwawienia wewnętrzne mogą
się rozwinąć w tym procesie.
Jak się prawdopodobnie okazuje, jest to aktywowane u najmniej
podporządkowanych umysłów na tej planecie.
W ten sposób karzą tych ludzi, którzy mogą się oprzeć ich technologii
kontroli umysłu.
I tak szybko jak tylko opiszesz to swojemu lekarzowi, trafia to do twojej
kartoteki i pozostanie tam na dobre.
I o wiele więcej może się zdarzyć, ponieważ jak tylko jest to w twojej
kartotece, jesteś wtedy przedmiotem ustawy o zdrowiu psychicznym i po
prostu jesteś wtedy ich własnością.
Twoje ciało jak również twój umysł są ich własnością. Nasz planeta to jest
farma i ty jesteś niczym innym jak tylko mięsem.
Nigdy nie wspominaj o tego rodzaju objawach lekarzom, ani w mediach
socjalnych. Przeczytaj koniecznie Sekcję o Ustawie o Zdrowiu
Psychicznym.

CHOROBY PSYCHICZNE
Choroby psychiczne to nic innego jak choroby wynalezione przez
psychiatrów, którzy nie widzą lub zaprzeczają istnieniu czynników
zewnętrznych, które mogą prowadzić do tego rodzaju problemów.
Problemów takich, że twój umysł nie jest w stanie sam zachować zdrowia
psychicznego bo jest pod wpływem być może Nanotechnologii albo
pasożytów i innych patogenów.
Wyobraź sobie również elektroniczny nadzór i elektroniczne nękanie.
Wyobraź sobie boreliozę. Wyobraź sobie uzależnienia.
Wierzę, że to wszystko, szczególnie z wykorzystaniem technologii kontroli
umysłu może wprowadzić umysł w stan gdzie osoba nie jest w stanie sama
kontrolować własnych myśli i czynów. Czynów, które też mogą prowadzić
do ataków fizycznych kogoś przez ciebie. Inny przykład to że np.
zdecydujesz się rzucić normalne życie no korzyść degeneracji, np.
narkotyki czy alkohol.
Musimy spojrzeć głębiej i spróbować dowiedzieć się - być może to, co jest
wszczepiane do naszego ciała, jest główną przyczyną problemów ze
zdrowiem fizycznym i psychicznym.
Ale jeśli nie otworzymy drzwi pozwalających na takie poglądy, nic się
nigdy nie zmieni.

SZCZEPIENIA, ICH MECHANIZM I RIFING
Nie ma nic złego w szczepieniach oprócz tego, co już omówiliśmy w tym
rozdziale. Mowa oczywiście o zanieczyszczeniach – w szczególności tych
biologicznych.
Więc rozważmy z kolei równoległe porównanie szczepień i Rife.
Musimy oczywiście rozpocząć od szybkiego wyjaśnienia mechanizmu tego
jak działają szczepienia? Po pierwsze produkujemy replikę patogenu na
który chcemy stać się odporni. Tą repliką może być martwy wirus lub jego
osłabiona wersja.
Zaznaczmy tutaj – szczepionka to osłabiona wersja wirusa lub bakterii.
Możemy zmodyfikować każdy patogen tak, aby był bardzo agresywny lub
bardzo słaby. Genetycznie i z punktu widzenia Vega testu jest to nadal
ten sam wirus lub bakteria.
Teraz - mechanizm szczepień jest trywialny - dostajemy wstrzyknięty
martwy lub osłabiony wirus/bakterię, na który chcemy być odporni i
następnie limfocyty typu T są wystawione na działanie tego patogenu.
Mechanizm szczepionki jest następujący - limfocyty typu T są wystawione
na obecność tego patogenu w celu żeby się nauczyć jak rozpoznawać ten
prawdziwy wirus lub bakterię w trakcie prawdziwej infekcji. Limfocyty
dostają także szansę opracować mechanizm obronny na wypadek
prawdziwej infekcji.
W prostych słowach – kiedy będziesz mieć do czynienia z tym konkretnym
patogenem w przyszłości twój układ odpornościowy zniszczy ten patogen
zanim wszystko wymknie się spod kontroli.
Teraz - czy Rifing różni się od konwencjonalnego szczepienia? Moim
zdaniem - NIE.
Eliminacja patogenów przy użyciu technologii Rife powinna uczynić cię
odpornym na wszelkiego rodzaju infekcje.
A dzięki zastosowaniu częstotliwości uniwersalnych jesteśmy w pełni
bezpieczni i nie powinniśmy obawiać się żadnych infekcji.

MRSA, STAPHYLOCOCCUS AUREUS I SZCZEPIENIA
Powiedzmy sobie w skrócie tę prostą zasadę - każdy patogen, w tym
przypadku SA, może istnieć w dziesiątkach, jeśli nie w setkach różnych
szczepów. Dokładnie tak jak grypa. Mamy nową mutację grypy każdego
rok. A może jesteśmy spryskiwani tym syfem, kto wie...
Co musisz zrozumieć to to, że te rzeczy nie tylko mutują się. Są one
również tworzone przez człowieka i modyfikowane na jego potrzeby. Oto,
czym są właśnie szczepienia. No i Corona wirus jest tego najlepszym
przykładem.
Więc jeśli możemy bez problemu opracować osłabioną wersję różnych
patogenów, które są następnie wstrzykiwane jako szczepionka, to
możemy również zrobić to samo z dowolnym patogenem i wykorzystać go
w innych celach!
MRSA - Odporny na Metycylinę Staphylococcus Aureus to super bakteria.
Może zabić całkowicie zdrowego człowieka w ciągu kilku dni. Jest to
również fakt, że Staphylococcus Aureus jest obecny u ponad połowy
populacji. Większość osób jest zainfekowana przez ten właśnie patogen,
ale jakoś nikt na niego nie umiera. Nie umieramy, bo te przypadki infekcji
z SA to są właśnie słabsze wersje tego patogenu – Staphylococcus Aureus.
I ten proces dotyczy każdego patogenu!
Wyobraź sobie że gdybyś wspomniał, że możesz mieć wirusa Ebola do
swojego lekarza rodzinnego byłbyś oczywiście wyśmiany, a może nawet
jeszcze gorzej – miałbyś wbitego Misia w swojej kartotece – co oznacza że
jesteś wrogiem społecznym i psycholem. I wiemy, co to znaczy – twoje
ciało wtedy należy do nich.
VHF – to jest jeden z wielu patogenów który został zmodyfikowany i
rozprzestrzenił się po całej planecie. Mówimy to o słabszych
(zmodyfikowanych prawie na pewno przez człowieka) wersjach szczepów
gorączki krwotocznej wirusowej, w tym również wirusa Ebola. I to jest
część większego planu.
Tam gdzie się da, tam nas infekują z tymi wirusami i innymi patogenami,
żeby nas powoli przekształcić w chorych psychicznie i żeby pompować jak
najwięcej leków przez nas, tak dużo jak to jest możliwe, tak żeby nasze
ciała nie umarły a były w stanie akceptować więcej i więcej tak zwanych

lekarstw. I co jest równie ważnie, upewniają się w ten sposób, że nie
bierzesz emerytury zbyt długo jeśli wogóle.
VHF jest trzecią co do wielkości grupą patogenów dotykających ludzkość.
I jak to zostało wyjaśnione w sekcji na temat kompleksu boreliozy - różne
bakterie są nosicielami tych wirusów. I w ten właśnie sposób kończą pracę
z nami w szpitalach (fabrykach śmierci).
Jest to coś, co zostało już omówione w tej książce. Jeśli infekcja
bakteryjna zostanie wykryta u pacjenta, zwłaszcza na oddziale
intensywnej terapii podaje się pacjentowi antybiotyki. Następnie sytuacja
u pacjenta poprawia się na krótką chwilę, a dzień później pacjent jest
martwy. Dlaczego - ponieważ wirus staje się uwolniony przez antybiotyk i
jest zbyt silny dla układu odpornościowego żeby go pokonał (który jest
zresztą zwykle wyłączony). Jest to doskonałe morderstwo bez żadnych
dowodów i „złego” działania.
Są to proste mechanizmy wykryte i wyjaśnione przy pomocy pracy z Vega
testem i wieloletnimi badaniami.

PRIONY & DEMENCJA
Nie ma wątpliwości, nawet w świecie naukowym, że istnieje związek
między tymi dwoma słowami.
Priony są rodzajem białka, które jest wchłaniane przez nasz organizm, a
następnie substancja ta prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia
mechanicznego mózgu. Zamienia go w gąbkę.
Podobnie jak w przypadku wszystkich bakterii lub wirusów priony mogą
być zmodyfikowane tak, aby istniały ich słabsze lub bardziej agresywne
odmiany. Trochę jak z zasadą ze szczepieniami.
Choroba Szalonych Krów, Choroba Jacoba-Crautzfela - wszystkie te
choroby można zaprojektować tak aby działały bardzo powoli przez wiele
lat lub dziesięcioleci.
To oczywiście prowadzi do zamienienia się w niezdolną do niczego osoby
bez pamięci i funkcji ciała. To jest tak okrutne, jak choroba neuronów
ruchowych – MND/ALS.
Gdzie możemy znaleźć priony – w każdym produkcie mięsnym - głównie w
niedogotowanym mięsie lub w niepasteryzowanych produktach mięsnych.
Zapytaj siebie jak pieczesz swój stek i zobaczysz od razu jak dobra jest
twoja pamięć. Jeśli jesz stek krwisty lub wysoce niedosmażony twoje
szanse na demencję są bardzo zwiększone. Albo tatar....!
A gdybyśmy przeprowadzili prawdziwe badania naukowe, tak jak ja z
użyciem Vega testu, znaleźlibyśmy ogromną korelację między tymi
dwoma statystykami.
Teraz pytanie - jak usunąć priony? Tak samo jak cokolwiek innego.
Podobnie jak metale ciężkie priony mogą zostać rozbite częstotliwościami
i technologią Rife. Działa to w ten sam sposób. Przy użyciu odpowiedniej
częstotliwości molekuły stają się rozdrobnione, potem uwolnione przez
ciało i potem w ten sposób nasze ciało może bezpiecznie usunąć je z
systemu.
Pamiętaj - jeśli zdecydujesz się nic nie robić, priony dokonają
nieodwracalnych szkód w mózgu.

Pamiętaj – profilaktyka (zapobieganie) jest lepsza od leczenia!

RELIGIA
ANIOŁOWIE STRÓŹOWIE
Jeśli masz potrzebę modlić się do kogokolwiek, to moja sugestia jest porozmawiaj z własnym aniołem stróżem. Jest to sugestia jeśli oczywiście
wierzysz w rzeczy niematerialne.
Ponieważ historie z Biblii są oparte na prawdziwych faktach przynajmniej zgodnie z żydowską tradycją - to najlepszym sposobem jaki
może zbliżyć cię do Boga jest rozmowa ze swoim opiekunem. On lub ona
jest zawsze bardzo blisko i jest oddany tobie i tobie samemu.
Modlitwa to własnego anioła jest w przeciwieństwie do wielu innych
postaci biblijnych i wielu świętych do których być może się modlisz, i do
których muszą modlić się ogromne masy, daje ci większą szanse na
usłyszenie twoich próśb.
Twój Anioł Stróż ma tylko ciebie którego musi wysłuchać... Miej ogromny
szacunek dla swojego anioła opiekuna. I nie tylko on lub ona ma tylko
ciebie do wysłuchania, ale jego lub jej główną funkcją jest również
ochrona ciebie przed złem. Cokolwiek to nie jest.
Więc miej ogromny szacunek do swojego anioła i nigdy nie zapominaj, że
nie jesteś sam. I że On weźmie twoje prośby do Boga.

UBÓSTWO
Ubóstwo stworzyliśmy my sami – ludzie (lub powinienem powiedzieć
życzeniem właścicieli tego więzienia jest to abyśmy żyli w ubóstwie).
Prawie każda religia mówi, że musimy kopulować i że musimy zaludnić tę
planetę! Czego oczywiście już dokonaliśmy. Poza możliwości adaptacji
przez naszą planetę
Przeanalizujmy kilka prostych faktów – np. prawa człowieka i prawo do
posiadania rodziny. Otrzymaliśmy prawo do posiadania rodziny i
jednocześnie staliśmy się największymi hipokrytami. Jak to możliwe – po
prostu nigdy nie pamiętamy o tych, których przynosimy na ten świat.
Nasze przyszłe pokolenia są traktowane przez nas jak własność a nie jak
osoba – np. jak rower czy samochód.
Zapominamy że ci, którzy mają się kiedyś nami opiekować, nigdy nie będą
w stanie tego zrobić, chyba że zapewnimy im dobry start w życiu. Nie
bardzo sobie wyobrażam jak ktoś kto ma zwykłą pensję może sprostać
temu zadaniu mając 4 albo 5 dzieci...
Więc pytanie jak to powinno działać? Ale zanim – proste pytanie prowadzenie samochodu czy posiadanie dzieci - co jest większą
odpowiedzialnością?
Są tacy którzy powiedzą, że prowadzenie samochodu jest większą
odpowiedzialnością.... Są to najwięksi idioci jakich mogę sobie
wyobrazić. Nie ma nic bardziej odpowiedzialnego niż założenie rodziny.
Samochód można sprzedać – dzieci się nie da!
I również posiadanie środków na zapewnienie godnej przyszłości dla
naszych następnych pokoleń powinno być wymogiem dla każdego kto chce
założyć rodzinę takim samym jak prawo jazdy. Nie powinniśmy pozwolić
nikomu założyć rodziny, chyba że ta para udowodni, że mogą stworzyć
odpowiednie środowisko materialne i socjalne takie jak matki i ojca.
Również z dachem nad głową i dochodami, aby utrzymać wszystkich
członków rodziny w godnych warunkach. Tą właśnie metodą powinniśmy
w sposób zrównoważony prowadzić nasze sprawy na tej planecie.
Dwoje dzieci na rodzinę powinno być kolejnym ograniczeniem! Jeśli nie
zmniejszymy liczby na tej planecie, sytuacja będzie się tylko pogarszać z
pokolenia na pokolenie dla naszych dzieci i ich dzieci.

Istnieją oczywiście uzależnienia i choroby tzw. psychiczne i fizyczne,
które uniemożliwiają obecnie niektórym osobom założenie rodziny.
Niektórzy ludzie nigdy nie powinni mieć prawa do posiadania dzieci a je
mają i to w dużych ilościach, co ma detrymalny efekt na psychikę i szansę
tych dzieci na normalne i godne życie.
Wierze również że gdybyśmy mogli uwolnić osoby od nałogów poprzez
detoksykację i uwolnienie ich od infekcji i nanotechnologii - te osoby
byłyby w stanie sprostać bycia godnymi rodzicami.
Również wiek prawny dla bycia w ciąży powinien być zwiększony do co
najmniej 25 roku życia, chyba że znane są nadzwyczajne okoliczności
uniemożliwiające komuś posiadanie dzieci w późniejszych latach.
Teraz - gdybyśmy wszyscy mieli dwoje dzieci na rodzinę i gdybyśmy mieli
je nie wcześniej niż w wieku 30 lat, to nie mielibyśmy ubóstwa na tej
planecie. Moglibyśmy po prostu dziedziczyć domy po dziadkach i wszyscy
moglibyśmy żyć bez hipoteki i bez długów.
Ale to nie jest obraz jaki właściciele tego więzień chcą. Nie chcą abyśmy
cieszyli się i żyli życiem wolnym od długów. Chcą, abyśmy byli więźniami
poprzez pożyczki, poprzez choroby, poprzez ograniczenie naszej
inteligencji, no i w każdy możliwy sposób żebyśmy nie mogli myśleć sami
za sobie. Chcą, abyśmy byli uzależnieni, chcą złamać jak najwięcej
małżeństw. Chcą zniszczyć nasze społeczeństwo.
Jest chyba oczywiste - im mniej zostawisz swoim dzieciom w spadku, tym
lepiej. Najnowsze leki na chemioterapię i leki immunoterapii będą
kosztować fortunę, i są zaprojektowane tylko po to aby przedłużyć twoje
życie o kilka dni kosztem dużej kwoty spadku twoich dzieci.
Ubóstwo jest stworzone tylko przez nas. A im bardziej na lewo myślisz,
tym większy poziom ubóstwa.
Wyobraź sobie jak twoje dzieci będą żyć w przyszłości? Czy będą na tyle
zamożne, aby nie martwić się o następny dzień i czy będą na tyle
inteligentne w swoich krokach planowania rodziny i kariery?
Jest czas na wszystko w życiu. Ważne jest, aby robić rzeczy w
odpowiedniej kolejności i w odpowiednim momencie i żeby wydawać
pieniądze w odpowiedni sposób...

KSIĘGA GENESIS (BIBLIA)
Jak się okazuje w czasie pisania tego rozdziału mam jeszcze dużą pulę
myśli, które nie zostały ulokowane w odpowiednim miejscu.
Pozwólmy sobie tu zasygnalizować kilka rzeczy, takich jak:
-

Eden - obóz koncentracyjny?
Szatan
Upadłe Anioły
Długość życia

Wiemy z Księgi Rodzaju, że pierwsi ludzie żyli bez bólu, byli nadzy,
wiedzieli bardzo mało i "nie mogli" opuścić ogrodu Eden.
Brzmi to podobnie jak to, co robimy z szympansami w naszych
laboratoriach naukowych. Albo jak opisy obozów koncentracyjnych dawno
dawno temu w których zostaliśmy zagonieni do pracy przy wydobyciu
złota (coś oczywiście czego nie zawarto w Biblii).
No i pytanie kto był prawdziwym Szatanem w tej historii - być może nie
był to wąż. Być może był to Reptylian, który chciał nas uwolnić od
okrucieństwa tego środowiska – tego obozu koncentracyjnego w jakim się
wtedy znajdowaliśmy.
Nie winię Boga za nic i to jest jedna z rzeczy z którą staram się pogodzić.
Ale postrzegam to wydarzenie (kuszenia Ewy) jako błogosławieństwo dla
naszego człowieczeństwa.
I od kiedy zostaliśmy stworzeni (lub powinienem powiedzieć
zmodyfikowani) w laboratorium na podobieństwo Boga, dlaczego też Bóg
nie chciał abyśmy posiedli część Jego wiedzy. Czy to dlatego, że
powierzył niektórym swoim Aniołom w przeszłości tą wiedzę i odwrócili
się przeciwko niemu? Być może jest to główny powód....
Po co tworzyć ten cały cyrk w których żyjemy? Po co sprawiać, że
cierpimy i żyjemy w bólu tam gdzie nie ma takiej potrzeby? Po co karać
następne pokolenia za grzechy rodziców. A może Bóg doszedł do wniosku
(i to jest również mój pogląd), że jesteś sam na tej Planecie i nikomu nie
możesz ufać bez względu na to kim wszyscy ci mówią że są. Jedyną
osobą, której możesz zaufać, jesteś Ty sam.

I nie ma potrzeby obwiniać Szatana za właściwe postępowanie?! To jest
tak samo jak w historii o Prometeuszu, gdzie widzimy postać ukaraną za
pomoc ludzkości w dalszym rozwoju i poprawie naszego życia.
Mam wiele sprzecznych myśli na ten temat.
Ale jedną niepodważalną rzeczą jest to, że mamy udokumentowane fakty
w Biblii. Zwłaszcza w kwestii długości życia osób opisanych w Biblii.
Czym jest dzisiaj Kościół i dlaczego Kościół zawsze blokował postęp nauki?
Kościół robi to samo, co Bóg robił w Edenie.
Główne pytanie brzmi - dlaczego? A może to, co określamy jako Boga, to
kolejny gatunek cywilizacji pozaziemskiej, która zainicjowała naszą
religię? Pytanie – w jakim celu? - Oczywiście jest tylko jeden powód - aby
nas móc kontrolować. I być może, aby kontrolować nas w taki sposób, że
kiedy przyjdzie tak zwany dzień sądu ostatecznego, że właśnie wtedy
postąpimy zgodnie z instrukcjami które nam podadzą. Być może 5G
posłuży w tym procesie ....
Być może nie ma tak na prawdę prawdziwego Stwórcy tego Wszechświata.
Być może nawet najbardziej zaawansowana cywilizacja nie ma pojęcia
skąd pochodzi cały Wszechświat.
Ale pewne jest to, że niektóre z cywilizacji jakie istnieją we
wszechświecie są bardziej zaawansowane niż inne. I jest być może taka
jedna cywilizacja pozaziemska z najobszerniejszą i być może z
najbardziej absolutną wiedzą, również z taką wiedzą jak wrócić po
śmierci z powrotem do życia.
Pozwólmy sobie szybko wyjaśnić sprawę długości życia - wiemy, że
pierwszy człowiek Adam żył prawie 1000 lat. Potem każde pokolenie które
przyszło po nim żyło krócej i krócej. Dlaczego - ponieważ DNA, które dał
mu Bóg, było rozcieńczane coraz bardziej i bardziej poprzez mieszanie się
z innymi lokalnymi plemionami które nie były udoskonalone genetycznie.
Od czasów Adama i Ewy, po ich usunięciu z więzienia, ich synowie
oczywiście poślubili podobne człowiekowi osoby z lokalnych plemion. I tak
rozpoczął się proces skracania długości życia z pokolenia na pokolenie.
Właśnie poprzez rozrzedzanie oryginalnego DNA.

I dlatego nie żyjemy tak długo, jak 6 tysięcy lat temu. Ponieważ nie
produkujemy pewnych enzymów zapobiegających starzeniu się na
poziomie DNA zaprojektowanemu przez Boga Adamowi. Od tamtego czasu
nie mamy technologii Rife, która uwolniłaby nas od chorób (tak jak ta
książka).
Upadłe Anioły zostały w międzyczasie sportretowane jako demony i
diabły. Wierzę, że jednym z nich jest mój aniołów stróż i że cała wiedza w
tej książce została mi przekazana telepatycznie. Przeczytaj Księgę Enocha
z czystej ciekawości żeby zobaczyć przeszłość i to czego nie zawarto w
Biblii.
Przekazy telepatyczne to nie jest coś nieznanego - Tesla, Da Vinci, Elon
Musk byli i są również wspierani przez tę formę przesyłu wiedzy.
A wraz z nadchodzącymi wynalazkami (może to potrwać tysiąclecia, aby
się tam dostać) takimi jak świadomość kwantowa, pewnego dnia
będziemy się mogli połączyć się z tymi istotami przy użyciu własnego
umysłu. Oczywiście zakładając, że wyewoluujemy do podobnego
intelektualnego poziomu.

STWORZENIE WSZYSTKIEGO PRZEZ BOGA
Jesteśmy tak prymitywni i aroganccy – być może nie na tyle aroganccy
przy tej okazji, aby myśleć daleko poza tym, gdzie leżą obecne horyzonty.
Co mam przez to na myśli? Podajmy prosty przykład - jeśli 1000 lat temu
ktoś by powiedział że pewnego dnia będziemy mieli środki komunikacji i
technologię żeby się widzieć na żywo między Londynem a Sydney, każdy
popukałby cię palcem po czole.
A poza tym Sydney nie istniało 1000 lat temu, a Ziemia była nadal płaska
dla prawie każdego człowieka na tej planecie.
Widzicie - naszym problemem jest to, że nie możemy sobie nawet
wyobrazić, że być może pewnego dnia będziemy technologicznie
zaawansowani tak aby stworzyć prawie wszystko, w tym gwiazdy i
planety.
Jesteśmy technologicznie prawie gotowi do tworzenia nowych
organizmów i roślin poprzez modyfikację DNA. Jesteśmy zaledwie kilka
dekad od posiadania pełnego zrozumienia, jak stworzyć człowieka bez
tzw. wad wrodzonych.
Możemy już sprawić, że my ludzie możemy być w ciąży za pomocą
metody in vitro. Która to zresztą metoda została oczywiście użyta żeby
Św Maria zaszła w ciążę, a nie dzięki tzw. Duchowi Świętemu.
Możemy praktycznie zreplikować każdy cud z Biblii za pomocą technologii
jaką już dzisiaj posiadamy. Dajmy temu jeszcze kilka tysięcy lat i być
może będziemy w stanie regulować temperaturę Słońca.
Jak mówią - "Tylko niebo/przestrzeń jest limitem".
Jeśli koncentrujesz się za dużo na przeszłości i teraźniejszości, nie da się
osiągnąć dużego postępu.
Tylko wtedy, gdy całkowicie uwolnisz swój umysł i przestaniesz słuchać
wszystkich źródeł wokół siebie, tylko wtedy możesz uwolnić swoją
świadomość, która pozwoli ci zobaczyć przyszłość poza horyzontem.
Nic nie jest niemożliwe dla Boga. I nie ma rzeczy niemożliwych dla
człowieka.

Różnica między Bogiem a nami polega na tym, że Bóg ma nadal wszelką
moc i wiedzę aby nas zniszczyć. I może się to zdarzyć w każdej
sekundzie. Bóg miał też miliony lat na to żeby poznać całą wiedzę jaka
istnieje we wszechświecie.

BLUŹNIERSTWA
Ten rozdział będzie prawdopodobnie największą kontrowersją tej książki.
A może i nie.... Są to po prostu fakty i proste przemyślenia pomagający w
ich analizie.
Więc od czego zaczynamy - kluczową rzeczą jest rozpoczęcie w porządku
chronologicznym.
1. Odwiedziny tej planety przez inne inteligentne cywilizacje. Nie ma
wątpliwości, że ta planeta była odwiedzana już od dłuższego czasu. A
może nawet tak dawno jak trzynaście tysięcy lat temu albo i wcześniej.
Więc jak to wszystko się ma do kupy z Biblią i stworzeniem Adama i Ewy
(jakieś sześć tysięcy lat temu). Odpowiedź brzmi – nie ma się!
2. Przedstawiliśmy w innych rozdziałach potwierdzenia głów państw, że ta
planeta nie jest tylko pod obserwacją, jest również pod okupacją innych
gatunków pozaziemskich.
3. Jaki jest więc sens tworzenia religii? Powód jest prosty - aby
wprowadzić porządek. Być może Bóg jest nikim innym niż dyktatorem we
Wszechświecie albo w naszej Galaktyce... Być może Bóg jest jak Stalin.
Być może zaufał komuś w przeszłości i rozczarował się wielce. Być może
zdarzało się to raz po raz. Dowód - szatan i jego historia. Być może Bóg
bał się, że zrobimy dokładnie to samo. Z wyjątkiem tego, że Biblia jest
kolejną najbardziej zakręconą historią jaka kiedykolwiek została
wymyślona albo powielona. Jak wszystko inne.
4. Spójrzmy na prosty fakt – czemu Bóg chce aby Adam i Ewa nie posiedli
jego wiedzy. Dlaczego Bóg miałby chcieć, abyśmy my ludzie byli jak
szympansy? To nie ma sensu. Być może wąż, jakiego znamy z opowieści, a
może inna zaawansowana cywilizacja, zaryzykował gniew Boga, dając
nam tę wiedzę. Być może to Reptylianie którzy pokazali nam, jak uzyskać
zaawansowaną technologię? Jest to raczej czyste zło dla mnie, fakt żeby
Bóg nie chciał aby ludzkość nie miała tej wiedzy.
5. Kolejny fakt jest taki, że kiedy zostaliśmy wyrzuceni z Edenu (czytaj
laboratorium lub obozu koncentracyjnego) mieliśmy do czynienia z bólem.
To nie było coś, czego doświadczyliśmy w laboratorium. Dlaczego ponieważ w laboratorium wbudowało generatory magnetyczne
zaprojektowane tak, aby chronić nas przed chorobami i bólem. Jak tylko
wyszliśmy poza ten obóz, nie mieliśmy już ochrony zapewnianej taką jak

technologia zainstalowana w więzieniu. I nie było już więcej znieczulenia
tak jak w przypadku porodu czy operacji jakie przechodzimy gdy musimy.
6. Ponieważ wszystko widzialne i niewidzialne jest stworzeniem Bożym,
dlatego technicznie wszystko należy do Niego. A jeśli Jezus jest jego
synem, to dlaczego Szatan ofiarowuje Jezusowi cały świat w trakcie
kuszenia. Dlaczego Jezus nie odpowiada że ta ziemia i wszelka własność
nie należą do szatana tylko mówi że nie będziesz wystawiać Boga na
próbę..?
7. Będąc bez jedzenia i picia na pustyni przez czterdzieści dni? Wiemy, że
nie ma człowieka, który kiedykolwiek byłby w stanie sprostać temu
wyzwaniu. Nie, chyba że Jezus został już zamieniony w tym momencie na
cyborga. Tak właśnie - cyborg. Tylko humanoidalny cyborg może przetrwać
tak długo bez jedzenia i wody.
8. Spójrz na płonący krzew w opisie Mojżesza - to nic innego jak
hologram! Możemy to zrobić dzisiaj. Wyobraźcie sobie, jak proste do
oszukania człowieka byłoby to tysiące lat temu.
9. Dlaczego Kościół zabrania nam kontaktu z osobami które już zmarły?
Albo dlaczego nie badamy doświadczeń osób po śmierci klinicznej?
Ponieważ jest to kolejna fikcyjna bariera postawiona przed nami, tak aby
opóźnić nasze odkrycia. Wszystko, co Kościół robił przez lata, wszystko to
miało na celu opóźnienie osiągnięcia tej wiedzy. Tak samo jak w ogrodzie
Eden.
10. Cherubini - wyobraź sobie nowoczesnego żołnierza w latającym
pojeździe takim jak dron lub helikopter lub UFO. Zobacz jak proste są
wszystkie te rzeczy dzisiaj. To wszystko to nic innego jak technologia i
również bardzo zaawansowana wiedza!
11. Sprowadzanie z powrotem ludzi umarłych. Możemy już to czasem
zrobić. Ludzie wracają po wielu godzinach a nawet dniach po śmierci
klinicznej. To wszystko to nic innego jak technologia. To jest właśnie to co
sprzedał nam Bóg - życie we własnym ciele na zawsze. Więc jak to będzie
możliwe? Dzięki technologii!
12. Egzorcyzmy - na tym opierała się moja wiara przez bardzo długi czas.
Z wyjątkiem tego że jeśli by to było powszechne i prawdziwe, to Kościół
powinien pokazywać filmy z egzorcyzmami w Internecie lub podczas
lekcji religii. Ale tak nie jest! Dlaczego nie?

13. Zamiana kamieni w chleb lub karmienie tysięcy ludzi dzięki kilku
bochenkom chleba i dwum rybom? Jak to możliwe? Teleportacja. To jest
odpowiedź. I to jest coś, co już możemy dziś zrobić. Więc dla kogoś z
milionami lat zaawansowanej technologii w stosunku do nas byłoby to
bułka z masłem.
Zaczynam powoli wierzyć, że skoro cała reszta wiedzy w tym więzieniu to
tylko kłamstwa, być może nasze religie to nic innego tylko kłamstwa.
Ostateczną i fundamentalną rzeczą, która tworzy ogromną ilość zła na tej
planecie, są przykazania nowego testamentu pozostawione nam przez
Jezusa.
Kochać bliźniego jak siebie samego. Nastawiać kolejny policzek po
uderzeniu w pierwszy. Czemu nagle porzucenie prawa - oko za oko.
Zobacz, co się stało z tym światem. Zobacz, jak lewicowe podejście
kreuje nędzę. Zobacz, ile osób cierpi od kiedy zmieniliśmy prawo na
bazujące na podstawie przykazania miłości. Prawo, które chroni
przestępców i pozostawia przyzwoitych ludzi całkowicie na własną rękę.
Ludzie którzy są ofiarami przestępców narażeni są na stres, nadużycia
fizyczne, strach, ból a nawet utratę własnego życia.
Zachęcamy ludzi tym przykazaniem i prawem do mordowania
przyzwoitych ludzi do dalszych przestępstw, gdzie kara za morderstwo to
zaledwie kilka lat więzienia. Prosta ciekawostka - kiedy kara śmierci
została przywrócona w większości stanów w Ameryce, poziom morderstw
spadł o siedemdziesiąt procent. Tak proste są rzeczy, kiedy wiemy, że
wynikiem popełnienia przestępstwa jest poważny kara. Kiedy tak nie jest,
to ilość przestępstw wzrasta niepodważalnie.
I to właśnie te przykazania miłości uczyniły takie bagno z naszego
społeczeństwa. Normalni ludzie (tzw. Większość) nie mam nic do
powiedzenia. Nie możemy nawet głosować nad tym czy kara śmierci
powinna być przywrócona czy nie. Jest to kolejne kłamstwo, które zostało
przekształcone w tzw. dobro. Obrzydliwe.

REINKARNACJA
Wspomnijmy krótko o Dalai Lamie. A w szczególności o tym jak jest on
odnajdywany po śmierci w nowej reinkarnacji.
Ten proces jest bardzo prosty. Jak już Ci co go poszukują odnajdą tego 2
czy 3 latka – ten mały chłopiec jest prezentowany z 5 rzeczami z jego
poprzedniego życia.
Pośród 20 albo 30 innych.
No i musi wskazać poprawnie na te 5 z poprzedniego życia.
I dopiero jak to się stanie – dopiero wtedy jest ten chłopiec uważany za
reinkarnację poprzedniego Dalai Lamy.
Więc jakie jest prawdopobieństwo że tak się stanie.
1 na Million?????
I to jest właśnie dowód na to że reinkarnacja jest rzeczą prawdziwą a nie
te kłamstwa na których niektórzy z nas zostali wychowani.
Reinkarnacja jest rzeczą prawdziwą!
I jak się ustawi portrety i zdjęcia 5 czy 6 Dalai Lamów obok siebie to
wizerunek wygląda identycznie.

REINKARNACJA I ŚWIADOMOŚĆ - ZWIĄZEK POMIĘDZY
Mówiliśmy o Dalai Lamie i procesie odnajdywania jego nowej reinkarnacji.
Dla mnie ten proces nie pozostawia najmniejszej wątpliwości w moim
umyśle, że reinkarnacja jest rzeczą realną. Wszystkie wschodnie religie
wierzą w reinkarnację.
Więc jeśli zaczniesz testować z Vega własny umysł z pytaniem o
potwierdzenie ile razy byłeś tutaj poprzednio, jest zadziwiającym faktem
niesamowita korelacja między tymi, którzy są w stanie oprzeć się kontroli
umysłu i tym ile razy byłeś tutaj wcześniej w poprzednim życiu.
Podstawową zasadą jest to - im mniej razy tu byłeś albo jak jesteś
zupełnie nową duszą tym łatwiej jest taka osobę kontrolować. Jesteś jak
leming lub jesteś całkowicie niezależny.
Jeśli spojrzysz na to, jak nasza populacja eksplodowała w liczbach,
bardzo łatwo jest zauważyć różnicę pomiędzy lemingami a tymi bardziej
zaawansowanymi istotami.
Ponieważ większość ludzi jest tutaj pierwszy raz dlatego większość ludzi
jest jak lemingi i nie można z nimi mieć żadnego rodzaju rozmowy na
temat Rife i fizyki. Są zahipnotyzowani tak, żeby się umysł zamkną, żeby
się odwrócić i żeby uciekać. Są to polecenia Wernicke, które kontrolują
praktycznie każdą osobę.
Im młodsza twoja dusza, tym łatwiej ci być zniewolonym technologią
kontroli umysłu.
Będziesz również też walczyć w ich rogu w ringu o wiele bardziej
agresywnie
broniąc wszystkich kłamstw jakie kiedykolwiek zostały
wynalezione.

PRZECZUCIA / SNY PROROCZE
Miałem setki snów w życiu, które z reguły w ciągu kilku tygodni lub
miesięcy stały się prawdziwe.
Tak prawdziwe, jak to co robisz teraz. Tak dokładne, jak cokolwiek innego
w tak zwanej rzeczywistości.
Czy przyszłość jest z góry określona?
Czy naprawdę mamy Wolną Wolę?
Czy też są to po prostu urojenia.
Czy też może jesteśmy po prostu częścią programu komputerowego?
Rozejrzyj się wokół siebie i zadaj sobie pytanie - czy to wszystko jest
prawdziwe?
Jak to jest że można zobaczyć przyszłość zanim stanie się ona prawdziwa?
Czym jest ten cały cyrk wokół nas i dlaczego jest ten skrypt wymuszany
na aktorach w tej sztuce bez ich wiedzy i zgody?!
Oni nie mają mojej zgody, więc napisałem tę książkę.
Być może jestem usterką w ich programie.
Być może to wszystko zakończy się już bardzo szybko?!

BÓG ZNAJĄCY NASZE MYŚLI
Skąd można wiedzieć, co może myśleć inna osoba? Cóż, istnieje kilka
możliwości.
Telepatia jest jedną z nich, ale nie stawiajmy na tą opcję zbyt wiele.
To co wyszło na jaw późno w moich badaniach to to, że niezależnie od
broni do kontrolowania naszego zdrowia, ta sama broń może być użyta do
kontrolowania naszych umysłów, a nawet do tego żeby wiedzieć co
myślimy.
Dlatego dostajemy szczepionki w tym celu głównie, żeby nas
zimplantować i żeby przejąć funkcje myślowe u danej osoby. Wtedy nie
masz już wolnej woli. Jesteś nikim innym tylko niewolnikiem. Twoje myśli
mogą być również analizowane przez komputer.
Rozmawiałem z byłymi żołnierzami z SAS kilka miesięcy temu - jest już
tak inteligentna technologia w ich użyciu, przy użyciu której można łatwo
analizować fale mózgowe i interpretować, czy kłamiesz, czy mówisz
prawdę. Nie ma potrzeby aby używać wykrywacza kłamstw. Twoje fale
mózgowe potrafią wszystko powiedzieć.
Tak więc wierzę, że nasze grzechy mogą być rejestrowane i przeglądane.
Analiza oprogramowania w twojej głowie i twoja pamięć jest stale
aktualizowana i zachowywana gdzieś na tej lub innej planecie i
archiwizowana.

JEZUS - CYBORG?
Rozmawialiśmy o Biblii i o tym jak bardzo jest ona wadliwa. Wyobraźcie
sobie cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa?
Wyobraź sobie siebie samego na innej planecie z technologią która dech
zapiera w piersi, która z łatwością może oszukać prymitywnych
mieszkańców tej planety.
Nigdy nie kwestionowałem istnienia Jezusa Chrystusa. Ale ponieważ widzę
dużo dalej poza horyzontem, dlatego potrafię sobie wyobrazić, że
wszystkie cuda, chodzenie po wodzie i zmartwychwstanie nie są
spowodowane zwykłą wiarą. Moim zdaniem jest to po prostu kwestia
technologii.
Wyobraź sobie, że żaden racjonalny człowiek nigdy by nie poszedł do
Jerozolimy aby umrzeć. Nikt z nas by tego nie zrobił.
W takim celu aby oddać własne życie za ludzkość? Po to tylko abyśmy
mogli żyć wiecznie z Bogiem w Niebie na Ziemi. W naszym własnym ciele i
krwi. Jak by to niby miało być możliwe?
Odpowiedź brzmi - technologia!
Jak więc przezwyciężyć problem umierania? Jak wskrzesić martwe ciało?
Jak to jest możliwe aby kroczyć po Ziemi z rękami, stopami i torsem z
masywnymi otworami pozostawionymi po gwoździach i włóczni?
Być może Jezus został zamieniony na replikę cyborga.
Może takie cyborgi "żyją" i chodzą wśród nas?

RIFE
DLACZEGO INNE CZĘSTOTLIWOŚCI Z KSIĄŻEK I NA INTERNECIE SĄ W
WIĘKSZOŚCI NIESKUTECZNE, ZWŁASZCZA W APLIKACJI Z PASOŻYTAMI?
To była moja największa frustracja po stosowaniu numerów znalezionych
w katalogach Rife - czy to w książkach, czy na internecie.
Pewnego dnia po przeanalizowaniu obrazu znalezionego w Internecie
(patrz wyżej) stało się dla mnie logiczne, że większe patogeny (zwłaszcza
pasożyty) są złożone z wielu komponentów. A częstotliwości, które wydają
się być najlepsze i te co rezonują najlepiej, mogą nie być w stanie
zniszczyć tego pasożyta tak jak się tego spodziewamy.
Wystarczy podać taki przykład - spójrzmy na dżdżownice w ziemi. Kiedy
przetniesz je na pół nadal udaje im się przetrwać. To samo dotyczy
(przynajmniej to, co myślę) z praktycznie każdą nematodą.
Więc pytanie brzmi - jak je wyeliminować? Odpowiedź wydaje się
ironiczna – trzeba znaleźć częstotliwość mózgu i / lub serca. Oczywiście
te patogeny nie mają dokładnych odpowiedników naszych organów takich
jak serce czy mózg, ale wydaje się, że dopiero po znalezieniu właśnie
takich częstotliwości z użyciem kinezjologii - mają te częstotliwości
tendencję do lepszej pracy.
Proces ten rozpoczął się od Dioctophyma Renale – co prawie kosztowało
mnie utratę nerki. Problem wracał raz po raz i dopiero po zastosowaniu
10 lub 11 liczby, a także znacznie niższej częstotliwości – dopiero wtedy
pasożyt ten został wyeliminowany. Ta sama zasada ma zastosowanie do
praktycznie każdego innego pasożyta.
Najlepiej jest od razu zapytać o częstotliwość serca i mózgu i odpowiedź
z kinezjologią wydaje działać poprawnie i najlepiej.

C Z Ę S TO T L I W O Ś C I - W S Z Y S T K O M O Ż N A P R Z E K S Z TA Ł C I Ć W
CZĘSTOTLIWOŚĆ
Prawie wszystko można przekształcić w częstotliwość:
"Jeśli chcesz poznać tajemnice wszechświata, pomyśl w kategoriach
energii, częstotliwości i wibracji."
Nicola Tesla
Enzymy są prawdopodobnie jednym z powodów, dla których byliśmy
umieszczeni w tym więzieniu. Produkujemy jedne z unikalnych enzymów,
które mogą być wykorzystane do spowolnienia starzenia się, być może
mogą go nawet zatrzymać, a może i odwrócić. Z użyciem częstotliwości
możemy oszukać nasze ciało aby myślało, że te hormony i enzymy są
fizycznie wytwarzane przez nasz organizm. Możemy stymulować nasze
komórki aby zaczęły się odnawiać i nigdy nie starzeć.
Również brakujące narządy - jeśli miałeś jakiś usunięty np. stosując
niektóre częstotliwości uniwersalne, możesz być w stanie odtworzyć
funkcje tych utraconych narządów poprzez stymulację z użyciem Rife.

ODWRÓCENIE MOLESTOWANIA ELEKTRONICZNEGO
To samo można zrobić z molestowaniem elektronicznym. Nie tylko można
go zneutralizować. Ujemną energię można zbierać i przekształcać w
energię dodatnią. To jest coś, co zrobiłem bardzo skutecznie replikując
częstotliwości z niektórych urządzeń zaprojektowanych do właśnie
takiego celu.
Każdy sprzęt na internecie do odwrócenia efektów elektronicznego
molestowania
wykorzystuje również częstotliwości. I wszystkie one
mogą być jak w każdym innym przypadku zamienione w jeden
uniwersalny numer – można połączyć częstotliwości z wielu urządzeń w
jeden numer.
Od kiedy zacząłem stosować częstotliwości blokujące, moja motywacja
do życia i demoralizujące częstotliwości pod wpływem których byłem
torturowany i kontrolowany - wszystkie te uczucia zostały rozproszone.

GENERATORY CZĘSTOTLIWOŚCI - URZĄDZENIA JAKICH NALEŻY TYLKO
UŻYWAĆ (ODDZIELNY ROZDZIAŁ)
Wszystko co należy powiedzieć o sprzęcie Rife jest następujące:
Używaj generatora częstotliwości bez żadnego okablowania. Nie ma
potrzeby na stosowanie elektrod i pętli indukcyjnych. Nie ma potrzeby
używania generatorów plazmowych.
Istnieje jedna lub dwie marki generatorów częstotliwości z wbudowanymi
modułami indukcyjnym. Jednostki te następnie wytwarzają pole
magnetyczne sięgające kilka metrów.
Pamiętaj – tu nie chodzi o moc (tak jak większość producentów
zaświadcza). Moc jest tu najmniej ważna ze wszystkiego. Tu chodzi
wyłącznie o odpowiednią częstotliwości. Nawet niewykrywalne pole
magnetyczne jak w homeopatii dokona zniszczenia poza wszelką
wyobraźnią.
Co ważne, generator częstotliwości, którego będziesz używać nie może
być bardziej szkodliwy niż telefon komórkowy. Ważne jest, aby
generowane pole magnetyczne nie miało negatywnego wpływu na kobiety
w ciąży i na osoby z rozrusznikami serca. Dlatego jest tylko jedno takie
urządzenie wykonane do tej pory według mojej wiedzy albo dwa.
Pamiętaj jeszcze raz!
Używaj urządzeń bez przewodów!
Z niskim EMF!
Zastosuj prawidłową częstotliwość!
Nikt nie może wtedy powiedzieć, że Rifing wyrządziło komuś krzywdę.
Szukaj rekomendacji na temat urządzeń na stronie internetowej książki.

EXTRA TERRESTRIAL
OBCE CYWILIZACJE Z INNYCH PLANET

POLECENIA / KOMENDY WERNICKE
Podobnie jak hasło do poczty e-mail - polecenia Wernicke są to kody
aktywacyjne kontroli umysłu.
Dokładnie jest to tak - jeśli np. wymówisz którekolwiek z tych słów, które
są zakodowane w twoim mózgu - twój mózg zostanie poinstruowany, aby
cię wyśmiać lub co bardziej prawdopodobne żeby odwrócić się i odejść i
nie prowadzić dalej z tobą rozmowy. To są z reguły lemingi.
Twój umysł zamyka się po usłyszeniu tej komendy i nie chce usłyszeć nic
więcej na ten temat.
To jest właśnie moc technologii kontroli umysłu. Są to po prostu polecenia
aktywacji, aby kontrolować myśli lub skierować cię w tym kierunku.
Bądź bardzo ostrożny podczas czytania tej książki. Jest wiele słów
użytych w tej książce które zawierają polecenia Wernicke. Również
czytając te słowa umysł może zostać uprowadzony i odesłany do
"rzeczywistości". Powrót do otaczającego nas zoo.
Oto kilka przykładów poniżej:
-

Rak
Rife
Morgellons
Lyme / Borelia
Nanotechnologia

Są to słowa, po przeczytaniu albo usłyszeniu których twój umysł ma na
celu zaprzestanie procesu podążania tym tropem, ponieważ twój mózg
będzie ci mówić że to co słyszysz są to rzeczy niemożliwe.
Rzeczy, które nie istnieją lub które nie zostały wynalezione. Polecenia
Wernicke są zaprojektowane do wysłania cię z powrotem do
„rzeczywistości”. Z powrotem do stania w jednej linii z innymi. Są to
instrukcje abyś się zachowywał jak leming.

ORGONITE
Orgonite jest czymś z wieloma roszczeniami, które nie mogę być
zweryfikowane i nie jestem w stanie tu też za dużo komentować.
Istnieje wiele filmów pokazujących samoloty wojskowe które próbują
namierzyć lokalizację takiego urządzenia po jego zainstalowaniu.
Twierdzi się, że taka armatka może rozproszyć chemtrails i że mogą one
stabilizować pogodę.
Nic mnie nigdy nie zaskoczy i nic nie jest niemożliwe.
Jest w moich planach zbudowanie takiej armatki i raczej trochę większej
niż większość z tych jakie widziałem, i również gdzie jedno z urządzeń
elektronicznych Rife będzie można dodatkowo zainstalować pomiędzy
rurkami, aby utworzyć dodatkową warstwę działania.
Najlepsze miejsce opisujące jak zbudować takie urządzenie można
znaleźć na:
www.metatech.org
W praktyce już zbudowałem swój własny Chemtrail Buster, z wyjątkiem
tego że ma układ Metatron Cube. Dlaczego sześć, kiedy można mieć 13
rur.
Inną ważną rzeczą jest to - dlaczego używać bardzo drogiego epoksydu/
żywicy, gdy można użyć wody. Taki układ pozwala również na rozebranie
całej armaty i przeniesienie w razie potrzeby. Woda również pozwala na
doładowanie bustera z większą ilością kryształów i metalu jak również
pozwala go uziemić, no i dopełnienie wiadra z wodą jest tanie i proste.
Deszczówka w większości sama to zrobi za ciebie.
Rekomendacja - wiadro ze stali nierdzewnej jest koniecznością aby
zapewnić uziemienie całej armaty. Więc pamiętaj – eksperymentuj z
innymi projektami i nie kopiuj ślepo czyichś projektów. Zawsze są
ulepszenia których można dokonać.

UPROWADZENIA PRZEZ E.T. (OBCYCH)
Kilka lat temu potwierdzono, że egipska mumia w porównaniu z nami
dzisiaj różni się o jakieś 6% z punku widzenia DNA. Źródło tego faktu –
„Ancient Aliens”.
Czy nasze DNA może się zmutować w tak dużej mierze na własną rękę i w
tak krótkim czasie. Obecnie różnimy się np. w 4% od szympansów....
Prawda jest taka, że jesteśmy uprowadzani regularnie i modyfikowani na
bieżąco być może w ramach przygotowań do pierwszego kontaktu.
Oczywiście wszyscy musimy zrozumieć w naszej arogancji, jak prymitywni
musimy być w porównaniu do innych gatunków pozaziemskich. Gdybyśmy
spotkali się z nimi dzisiaj, mogło by to wyglądać tak samo jakbyśmy mieli
interakcję z szympansem.
Moje przekonanie i wielu innych osób jest to, że nasze DNA jest stale
manipulowane w celu zwiększenia wydolności naszego mózgu i
zwiększenie naszego I.Q., które to modyfikacje być może pozwolą na ten
pierwszy kontakt już w najbliższej przyszłości.
Każdego roku musi dochodzić do milionów uprowadzeń, a liczba o takich
doniesieniach jest przytłaczająca.
Innym powodem uprowadzeń są być może całościowe badania naszej
anatomii w celu przeanalizowania wszystkich enzymów wytwarzanych
przez nasz organizm. Są one prawdopodobnie nadal przeprowadzane,
głównie po to aby mogli z tej wiedzy później korzystać do swoich
własnych celów.
Innym sposobem pracy nad naszym ciałem bez naszej zgody i wiedzy jest
usunięcie płodu wielu tysięcy dzieci i hodowla tych płodów w ich
własnych laboratoriach, tak aby można je było zamienić na okazy do
dalszych badań tym razem już nie na tej planecie.
Nie ma słów, aby opisać to co jest z nam robione.
Uaktualnienia I.Q. są świetne, ale wszystko inne co z nami robią - jest to
nic innego jak zwykłe ludobójstwo na skalę jakiej nikt nigdy nie
wyobrażał sobie zanim nawet było to możliwe do pomyślenia.

Ostatnia rzecz jest taka - nie sądzę, aby nawet Bóg wiedział ile gatunków
pozaziemskich odegrało rolę w modyfikacji naszego DNA. Ta planeta jest
niczym innym tylko gigantycznym laboratorium, a nie jak myślimy
naturalnie rozwijającym się życiem takim jakie dzisiaj znamy.

HIPNOZA
Czy masz kontrolowany umysł przy użyciu Nanotechnologii, a może jest to
jakaś forma masowej hipnozy? Kontrola umysłu to jedno – co ciekawe,
jest ogromna ilość fanatyków w społeczeństwie, którzy są gotowi umrzeć
w obronie nauki.
Spójrz na najbardziej wykształconych profesorów. Naukowców. Polityków.
Nikt nie jest w stanie oprzeć się mocy kontroli umysłu.
Komendy Wernicke - to nic innego jak forma hipnozy.
A może jest to coś, gdzie nanotechnologia nie będzie wymagana do
kontrolowania mas?
Przepraszam, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Musisz
to rozpracować na własną rękę.

FILMY – TO NIC INNEGO JAK PROROCTWA
Wiele filmów ma za zadanie ostrzec nas o nadchodzących wydarzeniach.
Zacznijmy od filmu "Matrix". Należy pamiętać, że film ten został
wypuszczony w 1999 roku.
Spójrz na datę urodzenia Neo w jego paszporcie w tym filmie i szczerze
odpowiedz sobie, jakie jest prawdopodobieństwo że Wachowski (teraz)
Siostry mogły przewidzieć wydarzenia z 11 września 2001?

Spójrz na nasilenie użycia technologii Nano i Obcych. Jesteśmy
prawdopodobnie przygotowywani na pierwszy kontakt. Przynajmniej w
tym przypadku oficjalnie. Ponieważ jesteśmy już w stałym kontakcie, ale
czy możemy to nazwać współpracą?
Tyle tylko, że są oni o wiele od nas mądrzejsi i sprytniejsi i mogą
manipulować naszymi prymitywnymi umysłami i wiedzą że zgodzimy się
na to, co tylko oni chcą. Niestety, ale jest jakieś prawo we wszechświecie
że muszą uzyskać najpierw naszą zgodę na różne rzeczy. Niekoniecznie
jednak przy pełnym udziale naszej wolnej woli. Tak długo, jak mają twój
podpis na papierze, to wszystko co potrzebują. I mogą to być nawet
głupie kartki na żywność.
Filmy są przestrogą i w jakiś sposób są oni zobowiązani do
poinformowania nas, co będzie kolejnym okrucieństwem na Ziemi.

Niektórzy mówią, że będą ludzkie żniwa. Widzimy to w kolejnym filmie
Sióstr Wachowskich zatytułowanym "Jupiter Ascending".
Lista jest długa i prawie bez końca. Najlepsza i najdłużej pokazywana
historia przepowiedni jest w kreskówkach "The Simpson". To nic innego
jak różnego rodzaju przesłania.
Nadchodzi coś wielkiego. I wkrótce ujawni się to coś. 11 września 2001
zostanie zapomniany, ponieważ 3 tysiące ludzi nigdy nie dorówna do 6 lub
7 miliardów ludzi.
Kiedy oglądasz filmy zadaj sobie pytanie – czy jest to fikcja, a może to już
jest nieodległa rzeczywistość ...

ZIEMIA, KSIĘŻYC I MARS - PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
W tym rozdziale, aby uniknąć teorii spiskowych, najlepiej jest odnieść się
do serialu "Ancient Aliens”.
Ten serial potwierdza, że od około 12 do 13 tysięcy lat odwiedzają nas
inne cywilizacje. To jest prawdopodobnie tak dawno jak stara jest na
prawdę historia Egiptu i większość prawdy leży nadal pochowany pod
piaskiem.
Książka - "Magicians of the Gods" Grahama Hancocka potwierdza poważną
powódź sprzed 13000 lat, która zniszczyły bardzo starą cywilizację w
Japonii, która prawdopodobnie była na takim samym poziomie
technologicznym jak my jesteśmy dzisiaj.
Nie mam również wątpliwości, że brakującym ogniwem między małpami a
nami, ludźmi, był obóz koncentracyjny opisany w Księdze Rodzaju w Biblii
– czyli tak zwany Eden.
Istnieją różne potwierdzenia przez głowy państw, które mówią że są
świadome tego i że nawet współpracujemy (czy też pomagamy im w
utrzymywaniu porządku) z innymi istotami pozaziemskimi w zarządzaniu
tą planetą.
A teraz przeniesiemy się na chwilę na Księżyc - są cztery pytania które
tyczą się Księżyca:
1. Co się stało, kiedy wylądowaliśmy (wszystko co musisz zrobić, to
przeanalizować zachowanie astronautów którzy wrócili z Misji Apollo 11 –
znajdziesz to na internecie z łatwością). I fakt kolejny - że jest 2
minutowa przerwa w transmisji w trakcie lądowania. Więc pytanie - co się
wtedy stało?
2. Dlaczego od tamtego czasu nie byliśmy na Księżycu (od 47 lat). I za
każdym razem, gdy próbujemy już się wybrać w kolejną wyprawę plany są
zawieszane z jakiegoś nieznanego powodu.
3. Trzecie pytanie - czym jest Księżyc i czym jest Ziemia? Wszystkie
odpowiedzi są być może wyjaśnione w proroczym filmie "Jupiter
Ascending".

4. Dlaczego Księżyc wydał pusty dźwięk taki jak dzwon po upuszczeniu
części pojazdu do lądowania na jego powierzchnię zaraz po starcie
astronautów – przez ponad godzinę rejestrowano taki efekt (dzwonienia
czy też trzęsienia gruntu) jakby Księżyc był całkowicie pusty w środku.
Efekt trzęsienia gruntu.

Nasza planeta jest tylko farmą lub fabryką dla innych wysoko
rozwiniętych cywilizacji i jesteśmy dla nich niczym innym jak uprawami.
Nasze enzymy są dla nich niezwykle luksusowe i oczywiście to w co można
je przekształcić.

Teraz - szybkie spojrzenie na planetę Mars. Istnieją różne doniesienia o
tym, że mamy już bazy zdolne do przyjęcia 2 milionów ludzi na tej
planecie. Ale to nie jest ważne. Ważne są blizny pozostawione na
powierzchni Marsa.
Istnieją oczywiście różne wersje w jaki sposób te blizny powstały.
Jak się okazuje - jest tylko jedno zjawisko w przyrodzie, które może
pozostawić dokładnie taką bliznę. Zjawisko to nazywa się - uderzenie
pioruna. Jest to jedyne realne wytłumaczenie.
Są to blizny pozostawione przez masywne wyładowanie laserowe.

MIKRO PROCESORY
Jeśli pamiętasz rozdział na temat technologii nano, nie jest bardzo trudno
sobie wyobrazić, że wszyscy prawie na pewno mamy wszczepione w nas
mikroprocesory albo za pomocą szczepień albo przez chemtraile albo
obydwoma sposobami.
I tak właśnie mają konia trojańskiego usadowionego w tobie - żyjesz
zupełnie nieświadomy tego faktu i pod ich pełną kontrolą.
Nano roboty mogą też być wchłonięte z żywnością i płynami do wnętrza
twojego ciała czego jesteś całkowicie nieświadomy i wtedy również mają
pełną kontrole nad twoim ciałem i umysłem.
Nano particulates mogą być następnie używane do wielu celów:
-

Kontrola umysłu
Kontrola chorób i śmierci
Dyskredytacja
Mutacja DNA

Najważniejsze z tego wszystkiego jest panowanie nad stanem czyjegoś
ciała i umysłu i posiadanie nad nim w pełnej kontroli.
I dlatego NHS chce zbierać próbki DNA wszystkich nowo narodzonych
dzieci, aby mogli rzekomo wykryć i zapobiec lub leczyć tak zwane wady
genetyczne, które są niczym innym jak chorobami wywołanymi
technologią nano.

DYSKREDYTACJA I ZABÓJSTWA
Podobnie jak z UFO - stanowisko NASA jest takie żeby nie komentować
tego zjawiska i jest to najlepszy sposób, aby pozbyć się jakichkolwiek
podejrzeń że są to rzeczy prawdziwe.
Ludzi takich jak ja i tych którzy mogą przypadkiem odkryć jak wyleczyć
raka lub podobne choroby - władze muszą mieć narzędzia umożliwiające
im kontrolowanie takich indywidualistów. Cokolwiek to nie jest.
I nie trzeba zamachowca żeby się pozbyć takich osób, ponieważ to zawsze
przynosi bardzo niepożądany wynik. Uczynienie kogoś męczennikiem
wielokrotnie w przeszłości spowodowało większe problemy niż ciche
wyeliminowanie albo choroba.
Więc jaka jest najlepsza taktyka którą możesz zastosować żeby się kogoś
pozbyć – wystarczy tego kogoś zdyskredytować.
W dzisiejszych czasach jest do ich dyspozycji wiele narzędzi przy użyciu
których można to zrobić. Oto kilka przykładów jak można kogoś
zdyskredytować:
- osoba, która wymyśla lekarstwo na raka, rok później umiera na raka.
Jak to możliwe? – Jest to bardzo proste – wystarczy zaprogramować te
małe nano roboty aby odtworzyły tę samą lub podobną chorobę. To
wszystko, co trzeba zrobić.
- W zależności od tego jak ważną jest ta osoba, mogą zastosować inny
rodzaj broni - broń mikrofalową lub elektroniczną broń molestowania.
Obie używają częstotliwości podobnych do Rife, z wyjątkiem tego że są
one o dużej mocy i skierowane tylko w kierunku tej osoby. No i to co jest
najważniejsze w tej broni – jest ona niewidoczna w działaniu i nie można
udowodnić, że kiedykolwiek została zastosowana. Więc wszystko co
musisz zrobić, to zatrzymać czyjeś bicie serce lub ugotować kogoś na
żywca. Pierwsza metoda jest szybka, druga jest bardziej okrutna,
ponieważ wiąże się z wieloma cierpieniami i może zająć kilka tygodni.
- Inną metodą jest użycie kontroli umysłu. Uważam, że ta metoda jest
wypróbowywana w pierwszej kolejności. Pierwsza próba jest po prostu
taka żeby przekonać taką osobę do rezygnacji z badań lub jakichkolwiek
roszczeń. Osobiście doświadczyłem tego na własnej skórze, gdzie coś
bardzo przytłaczającego mówiło mojemu umysłowi abym nic nie robił. To

demotywuje cię do zrobienia czegokolwiek. Na szczęście znalazłem
częstotliwość, która odwraca lub nawet wykorzystuje tę energię, aby
przekształcić ją w motywację.
- I oczywiście ostatnią opcją jest zatrudnienie zabójcy w ten sposób aby
przekonać taką osobę do popełnienia samobójstwa na miejscu. To musiało
się zdarzyć wielu alternatywnych lekarzom w USA. Pod groźbą
wyrządzenia szkody innym członkom rodziny taka osoba może zostać
poinstruowana żeby zakończyć swoje życie.
- Inną opcją jest broń chemiczna o obniżonej sile.
- Kolejnym narkotykiem o czym niewielu osób wie, jest to coś co się
nazywa „Diabelski Oddech”. Jest to biały proszek narkotykowy stosowany
już nawet przez nazistowców którzy dokonali tego odkrycia dawno,
dawno temu. Narkotyk wykonany z kwiatów egzotycznej rośliny
tropikalnej rosnącej w Ameryce Południowej. Jest ten środek
prawdopodobnie wykorzystywany do tych dni przez CIA i wiele innych
agencji wywiadowczych.
Prawie na pewno istnieje wiele innych metod tak wyrafinowanych, że
nasz umysł nie jest w stanie tego jeszcze ogarnąć.
Więc - wszystko, co musisz zrobić, to zdyskredytować każdy nowy
wynalazek, a następnie masz znowu pełną kontrolę nad systemem.
Telepatia jest prawie na pewno też używana do monitorowania takich
osób i ich myśli.

CZAS – TO NAJCENNIEJSZY TOWAR WE WSZECHŚWIECIE
Wróćmy szybko na chwilę do Mitologii i Księgi Rodzaju z Biblii - w obu
przypadkach widzimy opisy Bogów żyjących na wieki np. poprzez
zanurzenie się w fontannie wiecznej młodości. To samo widzimy z
pierwszymi ludźmi - żyjącymi wtedy blisko tysiąc lat, a z pewnością przez
conajmniej wiele wieków w następnych pokoleniach do Adamie.
Jak to było możliwe wtedy, kiedy w dzisiejszych czasach mamy problem
żeby dociągnąć do głupiej setki.
Odpowiedź jest prosta - pierwsi ludzie otrzymali bardzo specjalne enzymy
aby spowolnić starzenie organizmu. Zostaliśmy stworzeni na wizerunek
Boga. Z wyjątkiem tego że staliśmy się nieposłuszni Bogu lub Bogom. I
zostaliśmy wyrzuceni z tak zwanego Edenu. I tak byliśmy tam tylko
niewolnikami.
A może Bóg zdecydował, że nie jesteśmy już mu do niczego potrzebni... I
może tak było też taniej! A może właśnie wymyślił żeby stworzyć taką
rzeczywistość gdzie nie mamy najmniejszego pojęcia o tym co się dzieje –
tak jak w „The Truman Show”.
Oczywistym powodem, dla którego oczekiwana długość życia skróciła się
jest to, że pierwsi zmodyfikowani ludzie zaczęli współżyć / kopulować z
innymi plemionami na Ziemi.
W ten sposób został zapoczątkowany proces rozrzedzania DNA i stąd
zdolność naszego ciała do długiego życia została rozcieńczona i
rozcieńczona, dopóki zmodyfikowana wersja człowieka nie stała się
niczym innym jak reszta plemion na tej planecie.
Oczywiście proces ten powtórzono na wielu kontynentach i wśród wielu
innych ziemskich cywilizacji.
Religia została nam również dana po to, aby nas lepiej kontrolować. No i
najważniejsze abyśmy obawiali się strasznie tego, co może się zdarzyć po
śmierci. I nie ma większego strachu niż strach przed śmiercią. I co jest
jeszcze bardziej krytyczne - co następuje po śmierci.
Pamiętaj - strach jest najlepszym narzędziem kontroli w każdej
dyktaturze.

Teraz - wracając do tego, co jest najcenniejszym towarem we
wszechświecie? – To właśnie czas jest najcenniejszą rzeczą jaką mamy,
chyba że wierzymy w reinkarnację i że każde następne życie jest lepsze
niż to, które jest obecnym...
Taki sam porządek wydaje się być w całym wszechświecie. Z wyjątkiem
przypadku Boga (nie Jezusa), który ma absolutną wiedzę na temat
wszystkiego, w tym życia wiecznego, a także zdolność do podróżowania w
przestrzeni i czasie tak szybko i tak daleko, jak nikt nie może sobie tego
wyobrazić.

SCIENCE
ZIMNA FUZJA
Być może wszystko jest czasami zbyt trywialne aby było nawet wzięte pod
uwagę; czasami trzeba spojrzeć na inne wynalazki i połączyć je z tym, co
próbujesz osiągnąć.
Taki właśnie mamy problem moim zdaniem z zimną fuzją.
Rozwiązanie jest prawdopodobnie tak proste, jak zmiana właściwości
molekularnych paliwa przy użycia pola magnetycznego tak aby
zainicjować ten proces małym kosztem energii. Jest to prawdopodobnie
tak proste, jak użycie wiedzy z tej książki, testując zakres od 10 do 100
Hz w małych odstępach, aby znaleźć tą prawidłowa częstotliwość która
zmieni właściwości molekularne paliwa które planujemy użyć do
wytworzenia energii.
Być może zamiast dużego wkładu energii należy stworzyć EMF
wystarczająco duże i długo aby zainicjować ten proces. Co powinno
kosztować dużo mniej wkładu niż normalna energia elektryczna.
Jedną z rzeczy, które można potwierdzić za pomocą Vega testu jest
prawidłowa częstotliwość do zastosowania w tym procesie. I można by to
prawdopodobnie zrobić w 5 minut lub szybciej.

STATYSTYKI
Poniżej kilka podstawowych faktów:
1 na 3 osoby są zakażone wirusem raka. Dlatego statystycznie 1 na 3
osoby umiera z powodu raka. Wszystkie źródła wskazują na fakt, że
wkrótce 1 na 2 osoby będą umierać z powodu tej przerażającej choroby.
Dlaczego - obowiązkowe szczepienia. Po to żeby zakazić jak najwięcej
osób wirusem.
Więc zanim weźmiesz kolejną przymusową szczepionkę zażądaj
potwierdzenie na jakiej organicznej bazie została ona wyprodukowana.
Zażądaj również na piśmie gwarancji, że szczepienie jest w 100% sterylne
z zanieczyszczeń które mogą być zawarte w pożywce.
1 na 10 (co najmniej) osób jest dotknięta boreliozą (AIDS Mark II).
Prawdopodobnie bliżej 1 na 6. A ponieważ jest to choroba weneryczna i
infekcja ciążowa - do 2050 roku co najmniej 1 na 2 osoby będą mieć tą
infekcję a pod koniec tego wieku prawie każda osoba będzie pozytywna z
Boreliozą. Trochę jak w przypadku różnych rodzajów wirusa opryszczki.
Praktycznie każda osoba ma co najmniej jeden szczep Herpes, I są to
infekcje, których nigdy nie można wyeliminować.
Wystarczy prosty dowód z oficjalnych statystyk rządowych na temat
Boreliozy żeby potwierdzić moje twierdzenie:
300 000 przypadków Lyme rocznie w USA (300 milionów mieszkańców)
80 000 przypadków Lyme rocznie w Niemczech (80 mln mieszkańców)
3000 przypadków Lyme rocznie w Wielkiej Brytanii (65 milionów
mieszkańców)
Po pierwsze widać że Wielka Brytania jest największym kłamcą!
Teraz, jeśli pomnożymy liczby z USA i z Niemczech przez 30-40 lat (bo tak
długo można żyć z tą choroba średnio), a następnie podwoimy tę liczbę
dzięki transmisjom wenerycznym, a następnie jak dodasz kolejną tę samą
liczbę dla infekcji ciążowych - wtedy otrzymasz:
30 milionów USA
8 milionów w Niemczech

Jest to minimalna liczba osób żyjących z Lyme w tych krajach, co daje
nam statystyki 1 na 10! A ponieważ jest to zakażenie weneryczne i
ciążowe - do 2050 r. 1 na 3 osoby będą miały Lyme jako minimum.
Rzekomo żyjemy średnio do osiemdziesiątki. Kobiety o kilka lat dłużej niż
mężczyźni. Taki jest ogólny stan rzeczy dla wszystkich krajów
rozwiniętych.
Mój problem z tymi statystykami jest taki - są ludzie, którzy umierają
bardzo wcześnie, jak małe dzieci i bardzo młode dorosłe osoby, które
prawdopodobnie wogóle nie są brane pod uwagę w tych statystykach.
Jeśli wziąć pod uwagę liczbę młodych ludzi które padają jak muchy bardzo wątpię że oficjalne statystyki to odzwierciedlają tak jak podają to
władze.
Należy to zbadać. Dla mnie jest to bardzo podejrzane, że nigdy o tym nie
myślimy. Być może jest to kolejne kłamstwo wymyślone przez władze
żeby nas oszukiwać.
Globalne ocieplenie lub zmiany klimatu to kolejny przykład tego, jak
prymitywne i wyprane są nasze umysły. Pierwsze pytanie na które musimy
sobie odpowiedzieć brzmi: jaka jest ogólna emisja CO2 i innych gazów
cieplarnianych przez człowieka w skali całej Ziemi? To pytanie nigdy nie
jest zadawane lub dokładne dane nigdy nie są podawane do publicznej
wiadomości. Liczba ta jest bardzo mała - produkujemy mniej niż 1% całej
produkcji gazów cieplarnianych w porównaniu z całkowitą objętością
produkowaną przez naszą planetę.
Czy 1% może odegrać ważną rolę w tym procesie? To, czego nikt nigdy nie
mówi, to prawdziwy stan naszej gwiazdy - Słońca. Niektórzy z nas
pamiętają jak jakieś trzydzieści lat temu lub więcej, kiedy opalałem się w
pełnym słońcu w lipcu / sierpniu bez żadnej ochrony przez 6-8 godzin
dziennie - jako dziecko nigdy nie miałem oparzenia słonecznego. W
dzisiejszych czasach potrzebne są tylko 20-30 minut i możesz skończyć na
pogotowiu.
Prawdziwą przyczyną zmian klimatycznych jest po prostu nasza gwiazda.
Słońce jest coraz bardziej gorące, a proces ten może się zmieniać i może
być szybki lub powolny.

To, na co zupełnie nie zwracamy uwagi to to, że nasze dzieci będą
mieszkać na wysypisku śmieci które właśnie produkujemy. Zaśmieciliśmy
każdy odległy zakątek tej planety i liczba ludności na tej planecie
wymknęła się już dawno spod kontroli i już dawno przekroczyliśmy próg
liczby ludności którą może ta planeta utrzymać!
Porozmawiajmy krótko o tym problemie - 200 lat temu mieliśmy tylko 200
milionów ludzi na tej planecie. 50 lat temu mieliśmy około 3-3,5 miliarda
ludzi spacerujących po Ziemi. Rok 2020 - prawie 8 miliardów i nasze
liczby wzrastają w zastraszającym tempie.
Pytanie - kiedy przestaniemy zachowywać się jak wirus. Tak – jak wirus!
Nie jesteśmy ssakami. Wszystkie ssaki rozwijają naturalną równowagę z
otaczającym środowiskiem. My - ludzie po prostu wyczerpujemy zasoby i
jak to się już stanie porzucamy to miejsce, a następnie nie mamy innego
wyjścia jak przenieść się do innej lokalizacji i zrobić dokładnie to samo z
nowym miejscem. Zamienić je w wychodek!
A jedynym organizmem, który zachowuje się w identyczny sposób jak my
jest wirus. Jesteśmy wirusem na tej planecie i pewnego dnia znikniemy
jak dawne cywilizacje w przeszłości we wszystkich zakątkach tej planety.

TYLKO WTEDY, GDY ZAPOMNISZ WSZYSTKO CO WIESZ - TYLKO WTEDY
MOŻESZ DOKONAĆ PRZEŁOMOWYCH ODKRYĆ
Praktycznie cała wiedza jaką znamy to kłamstwa. Nie wolno zapominać
że należy traktować tę książkę jako fantazję.
Pozwólcie, że wyjaśnię jak dokonałem swoich odkryć. To wszystko jest
bardzo proste. Musisz zapomnieć o wszystkim co wiesz, ponieważ to co
wiesz, kształtuje twoje opinie.
Musisz odrzucić poglądy każdej osoby, każdy autorytet, każdego naukowca
i iść własną drogą.
Nie odrzucaj wszystkiego, po prostu analizuj. Niech twoja świadomość
doszuka się, co jest prawdą a co nią nie jest.
Największe przełomowe odkrycia wszech czasów pochodzą od ludzi,
którzy poszli w przeciwnym kierunku do wszystkich innych naukowców.
A kiedy ktoś mówi, że coś jest niemożliwe, to jest to najlepszy przykład,
że myśląc w ten sposób nic się nigdy nie zmieni.
Nienawidzę ludzi, którzy mówią, że mają otwarty umysł. Co to tak
naprawdę znaczy? Jesteś niczym innym jak papugą powtarzając kłamstwa
wymyślone przez osoby zarządzające tą planetą.
Jesteśmy aroganccy, prymitywni i naiwni i cały czas kontrolowani.
Zobacz, jak twój mózg reaguje na niekonwencjonalną tezę na tematy
zmian klimatycznych lub na temat medycyny opisanych w tej książce.
Zauważ jak prawie każda osoba jest gotowa skoczyć z mostu w obronie
tego, czego nas nauczono.
Rozejrzyj się wokół siebie i uwolnij swój umysł od tego, co wiesz. Użyj
swojej świadomości aby uzyskać pewne odpowiedzi na własną rękę. Nie
potrzebujesz ich kłamstw aby utrzymywały cię w więzieniu na tej
planecie.
Uwolnienie umysłu jest kluczem do przyszłości naszych dzieci i wnuków.

NASA I ROSYJSKIE MISJE KOSMICZNE
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się czy Astronauci kiedykolwiek chorują.
Oczywiście że tak!
Oczywiście najpierw przechodzą kwarantannę przed wpuszczeniem na
pokład promu kosmicznego. Dodatkowo wszyscy z nich są testowani za
pomocą bardzo zaawansowanych skanerów Rife na obecność różnych
patogenów lub infekcji.
Więc co się stanie jak zachorują? Czy mają aptekę na orbicie????
Oczywiście że nie. W trakcie pierwszych lotów kosmicznych NASA odkryła,
że otaczające Ziemię pole magnetyczne lub też jego brak ma szkodliwy
wpływ na samopoczucie i zdrowie ludzi którzy nie są w zasięgu tego pola.
To pole magnetyczne nosi nazwę Pola Schumann’a i jest to coś
wyjątkowego, które zostanie opisane w dalszej części książki.
Ale żeby krótko to podsumować – każda rakieta kosmiczna, jak również
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna mają wbudowane generatory
częstotliwości.
Pierwszą funkcją tych nadajników jest oczywiście odtworzenie tego
samego pola magnetycznego, które znajduje się na Ziemi.
Jednak drugą funkcją tych generatorów to leczenie astronautów jeśli
zachorują, z identyczna metodą jak technologia Rife. To jest właśnie to,
tak jest to proste. Ale najważniejsze oczywiście jest to żebyś się o tym
nie dowiedział.
Technologia ta jest zachowywana tylko dla specjalnych i wybranych osób.
W tym przypadku astronauta jest ważną inwestycją dla każdego kraju
który ma taki program. Jak się okazuje, nawet astronauci nie wiedzą do
końca jak ta technologia działa, albo być może nic im nie wolno mówić o
tym po powrocie na Ziemię.

STRES GEOPATYCZNY
Stres geopatyczny jest niczym innym jak zniekształconym polem
Schumanna wywołanym przez różnego rodzaju żyły wodne i uskoki, które
znajdują się pod ziemią a których na powierzchni nie widać.
Nie ma sensu pisać za dużo na ten temat. Zrób własne poszukiwania na
ten temat - ja nie jestem ekspertem w tej sprawie.
Jeśli myślisz że to jest śmieszna sprawa – niestety, ale nie ma tu do
śmiechu!
Są dwa powody dzięki których żyjemy. Jest to również omówione w
innych częściach tej książki, ale ze względu na ich znaczenie należy
ponownie to podkreślić.
Pierwszą rzeczą utrzymującą nas przy życiu jest nasz układ
odpornościowy, na który może mieć wpływ prawie wszystko.
Ale drugą i ważniejszą rzeczą jest właśnie Pole Schumanna, bez którego
wszyscy bylibyśmy martwi. Funkcją pola Schumanna jest hamowanie
rozwoju patogenów przed wymuszeniem stanu zapalnego. A takich mamy
mnóstwo w uśpionej formie w naszych ciałach.
Stres geopatyczny powoduje, że pole to jest zniekształcone, stąd też
ochrona dostarczana przez pole Schumanna jest obniżona, a nawet
czasami kompletnie nie działa. Zwłaszcza jeśli pozostajemy w tym samym
miejscu – jak biurko albo łóżko przez długi czas w każdy dzień.
Jestem przekonany, że dzięki wykorzystaniu częstotliwości możemy
zneutralizować zniekształcone pole Schumanna i odtworzyć dobrą
równowagę tego pola magnetycznego wymaganą do podtrzymania
zdrowego życia.
Moje uniwersalne częstotliwości mają takie zadanie, aby wszystkie dobre
liczby zostały zamienione w jedną częstotliwość, która zapobiegłaby
każdej chorobie, a także dokonałaby naprawy uszkodzonej tkanki i
komórek. Odwrócenie takich procesów, a nawet odwrócenie procesu
starzenia są możliwe jeśli umysł jest wolny od negatywnych myśli, żeby
mógł pracować nad odpowiedzią na te zagadnienia.

EMF – POLE ELEKROMAGNETYCZNE
Jest to niezwykle szeroki temat.
Jest tak wiele nieprawdziwych moim zdaniem tzw. naukowych i
medycznych wywodów które są błędne albo patrzą tylko na czubek góry
lodowej i ci naukowcy nie mają żadnego pojęcia o tym jak skomplikowany
jest problem z nanotechnologią która ma tutaj większe znaczenie niż
samo pole elektromagnetyczne.
Więc wyjaśnijmy sobie kilka moich myśli:
1. Pierwszą rzeczą jest omówienie częstotliwości i ich zakresów. Mówi się
że wyższe częstotliwości są bardziej szkodliwe. Powodem tego jest to że
fale EMF o zakresie między 60-70GHz, które są obecnie wdrażane np. jako
5G – fale te prowadzą do utleniania komórek i ich szybszej śmierci. A
komórki mogą odnawiać się tylko z pewną prędkością, więc bycie
otoczonym silnym polem 5G prowadzi do przyśpieszonej śmierci.
Można tylko przypuszczać dlaczego Izrael powiedział, że nie pozwoli na
instalację 5G w swoim kraju...

2. Siła pola EMF jest zupełnie inną rzeczą do wyjaśnienia - oczywiście im
promieniowanie jest silniejsze tym bardziej szkodliwe może być takie
pole - ale to też zależy od samej częstotliwości jaka jest emitowana.
Jest prawdą że EMF może zaszkodzić, ale z użyciem EMF można również
wyleczyć prawie każdą chorobę. A jeśli EMF jest zastosowane prawidłowo,
można również zneutralizować, a nawet odwrócić szkodliwe działanie
niepożądanego EMF.
To jest jak z molestowaniem elektronicznym lub czymkolwiek innym.
Każda częstotliwość ujemna może być zwalczona, a nawet może być
zamieniona na pozytywną z prawidłową wiedzą i prawidłową
częstotliwością użytą w kontra ataku. Tu chodzi wyłącznie o matematykę.
3. Podobno główną rzeczą w kwestii EMF i te wszystkie śmieci które się
słyszy i czyta w tak wielu źródłach jest to, że powoduje bezpośrednią
szkodę. Cóż - może i tak jest ....

Ale nikt na tej planecie nigdy nie wspomina o takich rzeczach jak
patogeny, Nanotechnologia i Morgellons.
Nikt na tej planecie nie mówi, że EMF jest szkodliwe nie jako
bezpośrednia przyczyna, ale jako źródło energii stymulujące wzrost
patogenów oraz kontrolujące nano technologię i Morgellons.
Główna szkoda wywołana przez EMF to to, że stymuluje pasożyty, wirusy i
bakterie do ich wzrostu o wiele, wiele razy szybciej niż jak są one
(patogeny) nie wystawione na działanie EMF.
I to jest głównym problem z tym co ludzie wiedzą i myślą. Główna szkoda
nie jest wyrządzona przez EMF, ale pochodzi od innych agentów już
zamieszkujących w środku ciała.
I jest to jeden z celów tej książki – jest to wyjaśnienie że częstotliwości
to po prostu EMF. A EMF może usunąć wszystkie szkodliwe substancje i
dokonać naprawy ciała. Wszystko się rozchodzi nie o jak silne i jak
wysokie są numery, a o sam numer – tak zwany Święty Graal.
Chyba że tkanka jest uszkodzona bronią mikrofalowa – w tym wypadku
proces odnawiania może nie nadążyć w naprawianiu uszkodzenia tej
tkanki.

5G
Wyobraźmy sobie że łączmy: 5G + DNA + Nano technologię + Centralny
komputer gdzieś w Genewie lub Pentagonie i możesz wtedy kontrolować
następujące rzeczy:
-

twój umysł
indukcję nowych chorób
proces dyskredytacji
podejmowanie decyzji
twój nastrój
i tak na prawdę wszystko

Jak to działa? To proste. Zostaliśmy zaimpregnowani nano technologią
poprzez chemtrails, szczepienia, zatrute jedzenie;... sam to nazwij.
Dlaczego? Więc te małe nano-roboty mogą być aktywowane przy użyciu
5G, aby zrobić wszystko o co są poproszone. Dla mnie nie ma końca tego
co one mogą zrobić.
Musimy zacząć być może od słowa – dyskredytacja. Wyobraź sobie, że ktoś
wynajdzie lekarstwo na raka? Co się wtedy dzieje? Nie możesz po prostu
pozwolić, aby wszyscy nagle się wyleczyli z nieuleczalnej choroby?
Więc jak działa dyskredytacja? - programujesz te nano roboty, aby
połączyły się w identyczną strukturę taką jak wirus czy bakteria i w ten
sposób uruchamiasz identyczną chorobę u tej samej osoby, która zgłasza
roszczenia o lekarstwo na raka.
W ten sposób kontrolujesz proces tego, co i kiedy może nam pomóc i w
jakim stopniu. Nikt nigdy nie zostanie wyleczony w 100% z czegokolwiek.
Ponieważ ktokolwiek kto jest odpowiedzialny za ten cyrk, nie jest
zainteresowany tym, aby nasze liczby na tej planecie były jeszcze
większe, a także żeby Big Pharma traciła dochody, które można potem
przekształcić w inne towary (takie jak złoto).
Zastanówmy się nad tym, jak to jest możliwe, że pośród milionów fizyków
nie ma ani jednej osoby, która by się zgłosiła i powiedziała, że możemy
wyleczyć HIV albo Ebola lub cokolwiek innego za pomocą pola
magnetycznego. Kto i jak kontroluje tych tak zwanych inteligentnych
ludzi. Prosta odpowiedź brzmi - kontrola umysłu i technologia
wszczepiona nam, która kontroluje nasze myśli i działania.

Inną rzeczą w zastosowaniu 5G jest utlenianie naszych komórek przy
użyciu wysokich częstotliwościach, które oczywiście następnie umierają
jako rezultat bycia poddanym przez działanie tego pola. Prowadzi to
oczywiście do wcześniejszej śmierci.
Wyobraź sobie teraz że można użyć masowo stosowanie takich fal przez
ich transmisję przy użyciu masztów telefonii komórkowej i wifi do np.
demoralizacji ludzi. Aby nas np. przygnębić. Aby uczynić nas
zdemotywowanymi i wprowadzić w depresję. Aby zniechęcić nas do tego,
żeby czasem nie chcieć czegoś więcej niż tylko robić to absolutne
minimum, aby tylko przetrwać z miesiąca na miesiąc. Aby uczynić nas
wszystkich nieudacznikami.
A ostatecznie celem 5G według Marka Steel’a i z którym się tu zgadzam 5G będzie użyte do całkowitej eksterminacji nas wszystkich pewnego dnia
w najbliższej przyszłości.
Zobacz jak szybko technologia postępuje od wynalezienia internetu
zaledwie 30 lat temu i smartfonów nie więcej niż 15 lat temu. Nie ma
wątpliwości w mojej głowie że już niedługo możemy spodziewać się
podobnego wydarzenia jak biblijna powódź, która usunie 99,5% ludności.
A kiedy skierują pewną częstotliwość na ciebie, nie będziesz w stanie
oprzeć się programowi masowego wyludnienia i żniw ludzi do przeróbki na
enzymy odmładzające.
Może to się odbędzie jako:
▪ globalny wirus - tak śmiertelny jak wirus Ebola
▪ zbiory ludzi podobne do opisanych w metatech.org. Byłoby to
zaaranżowane jako coś podobnego do powrotu Jezusa Chrystusa.
▪ Jakiś kataklizm, który wysłałby masy ludzi na ulicę prowadzący do
być może trzeciej wojny światowej
▪ A może ta książka może wywoła globalną wojnę o
niewyobrażalnych proporcjach.
Wyobraź sobie – co może się stać jak dasz nagle ludzkości lekarstwo na
wszystkie choroby - dokąd by to doprowadziło?

RADON I INNE PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE
Istnieje wiele niewidzialnych rzeczy wokół nas, których nigdy nie
rozważamy jako źródło naszych problemów medycznych i złego
samopoczucia.
Radon i inne pierwiastki radioaktywne istnieją w naszych skałach i
substratach w ziemi. W zależności od lokalizacji i charakterystyki podłoża
i również gdzie mieszkasz możesz być dotknięty w dużym stopniu
"oparami" takiego elementu albo związku chemicznego.
Może to prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, które mogą być
niewyjaśnione.
Informacje o tym, jak bardzo może to dotyczyć Twojego obszaru, można
znaleźć w Internecie i nie jest to tajemnicą, gdzie i w jakich ilościach
takie pierwiastki mogą się znajdować.
Istnieją również liczniki i specjaliści, którzy mogą sprawdzić, czy radon
lub inne elementy i związki chemiczne przekraczają "bezpieczne" poziomy
w twoim domu i okolicy.

CHEMTRAILS
Chemtrails być może są fantazją, ale wszystko to co musisz obejrzeć to
film Marka Steela na temat 5G, aby być przekonanym że jesteśmy
rozpylani prawie codziennie od góry z różnymi substancjami – tytuł: „5G
Apocalypse”.
Miałem jedno spostrzeżenie ostatnio, że piloci cystern samolotów również
dostają dzień wolny od czasu do czasu. Być może nawet wszyscy z nich w
tym samym czasie. Ponieważ samoloty te muszą latać prawie na pewno
wszystkie na raz dlatego też wszyscy piloci latają razem w ten sam dzień
albo wszyscy dostają jednocześnie dzień wolny.
I zgadnij które to są te dni kiedy piloci dostają czas wolny – są to z reguły
Święta. Więc oglądaj niebo i zauważ że w różne święta niebo ma
tendencję do tego aby być krystalicznie niebieskie i z reguły przez cały
weekend.
Teraz - porozmawiajmy o tym co jest zawartością chemtraili – więc są w
nich zawarte metale ciężkie, wirusy, bakterie. Ale najważniejszą
zawartością są nano roboty.
Pamiętasz słowo "dyskredytacja". Ta technologia, o której już mówiliśmy,
jest kluczową bronią używaną przeciwko nam do kontrolowania naszego
umysłu i ciała.
Im więcej to wdychasz, tym większą kontrolę mają nad tobą. I stajesz się
tym bardziej toksyczny.
Nie ma wiele więcej do dodania - to jest główny powód naszych chorób w
społeczeństwie.
Wiedzą, że prędzej czy później nastąpi przełom w medycynie, który
pozwoli na leczenie nieuleczalnych chorób (immuno terapie które
powinny być 100%), stąd inna broń musi być na miejscu, aby zapobiec tym
osiągnięciom.
Niestety dla nich - każda broń może zostać zniszczona lub
wyeliminowana. I jak się okazuje - rezonans magnetyczny to wszystko
czego potrzebujesz.

Ważne jest również, aby podkreślić tutaj, że już został wynaleziony nowy
rodzaj chemtrails, które są niewidoczne i nigdy nie zauważysz ich w
przyszłości nad swoimi głowami. Myślę że zostało to już wdrożone pod
koniec 2019 roku.
Są one niewidoczne do momentu kiedy są na niższym pułapie i zamieniają
się w bardzo cienką i prawie niewidoczną warstwę chmurową.

PSZCZOŁY I CHOROBY ROŚLIN
Jak w przypadku czegokolwiek, z wykorzystaniem częstotliwości możemy
zniszczyć każdy szkodliwy czynnik. Nie inaczej jest z chorobami roślin i
pasożytami wpływającymi na na przykład pszczoły.
To szokujące jak mało wiedzą mają naukowcy i jak mało takich ulepszeń
próbuje się wprowadzić.
Jestem pewien, że niektóre częstotliwości uniwersalne będą równie dobre
w zapobieganiu chorób roślin i chorób pszczół. Wszystko, co możemy
zrobić, to spróbować...

WSZECHŚWIAT
Wiemy – oczywiście jeśli jest to prawdą – następujące rzeczy (a może są
to kłamstwa):
We wszechświecie są biliony galaktyk i każda z nich ma miliardy gwiazd.
Każda gwiazda ma potencjał, aby mieć planetę lub planety takie jak
nasza.
Jest to taka liczba, która otrzymujemy:
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000.
Tyle planet takich jak nasza może potencjalnie istnieć we wszechświecie.
I jeśli ktoś myśli, że jesteśmy sami, musi być totalnie szalony.
Wyobraźcie sobie tylko, że ktoś mógł się rozwinąć technologicznie tylko o
kilka tysięcy lat przed nami, co jest mało prawdopodobne, biorąc pod
uwagę wiek wszechświata. Mówię, że jest to mało prawdopodobne,
ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że istnieją cywilizacje tak
rozwinięte jak zapewne miliony lat przed nami.
Taki postęp techniczny wykracza poza naszą wyobraźnię.
To po prostu pokazuje, jak prymitywni i aroganccy jesteśmy myśląc, że
jesteśmy sami we Wszechświecie i że to, co wiemy i postęp, jaki
osiągneliśmy że są najbardziej zaawansowany we wszechświecie.
Zaczęliśmy ewolucję zaledwie kilka tysięcy lat temu. I prawie na pewno z
pomocą jednej z tych cywilizacji.
Prawie na pewno nadal jesteśmy trzymani w tym ogromnym laboratorium
lub w tym cyrku przez tych, którzy kontrolują proces produkcji.
Pytanie – kim są Ci, którzy kontrolują tę planetę i nasz rozwój.

KONTROLA UMYSŁU
Nie ma wątpliwości, że jesteśmy kontrolowani. Każdy z nas. Dzięki
najnowszej technologii 5G można emitować różne częstotliwości, które
mogą wywoływać gniew, demotywację, niepokój. Prawie każde uczucie
może być wywołane częstotliwościami. Jesteśmy niczym innym jak tylko
częstotliwościami, w tym również pewnie nasz umysł.
Jak to możliwe? Odpowiedź jest bardzo prosta - technologia nano. Roboty
nano wszczepione w nas z Chemtrails, szczepieniami, żywnością i wodą.
Zadam wam tylko to jedno pytanie - kto i jak powstrzymuje miliony
fizyków przed stosowaniem rezonansu w medycynie w zabijaniu
patogenów. Kto i jak?
Kto i jak sprawia, że ludzie wierzą, że jesteśmy zbyt tępi aby zdetonować
małe wirusy z użyciem rezonansem?
Kto i jak? Czy jest to tylko psychologia?
"Spraw, aby kłamstwo było tak duże jak to możliwe, powtórz to wiele razy
i w końcu w to uwierzą!
Miliony ludzi nie widzą za możliwe użycie tej prostej metody leczenia
chorób. Jesteśmy tylko lemingami. Kontrolowanymi przez roboty nano.

ODWRÓCENIE PROCESU STARZENIA
Pamiętaj wszystko co wiesz i co ci wklepali do mózgu! Wszystkie
kłamstwa! Wszystko co napisane jest w tej książce jest oczywiście
niemożliwe!
Ci, którzy mówią, że coś jest niemożliwe, są najniższą formą życia. Ci,
którzy dołują nasze dzieci, mówiąc im jak bezużyteczne są zasługują na
totalną zagładę.
Ci, którzy mówią że nie można czegoś zrobić, powstrzymują nas od
postępu.
Kiedy dochodzi do rozmowy na temat najbardziej nieracjonalnych rzeczy,
takich jak odwrócenie procesu starzenia (chyba że uważasz tak jak inni że
jest to nie możliwe) przy takim myśleniu nikt nigdy nie będzie nawet
próbował szukać odpowiedzi.
Prowadziliśmy już rozmowę na ten temat wiele razy. Istnieje wiedza i
technologia w tym Wszechświecie, która umożliwia odwrócenie procesu
starzenia. Jak to jest możliwe?
Odpowiedź może być tak prosta, jak słowo - Częstotliwości. Wszyscy
jesteśmy zlepieni nie z materii a z częstotliwości. Wszystko można
zamienić na częstotliwość, z wyjątkiem być może świadomości. Albo
może się mylę w tej kwestii.
Czy świadomość jest częstotliwością? Czy jest to coś innego czego nigdy w
pełni nie zrozumiemy? Jeśli nasze umysły mogą być kontrolowane, to
świadomość jest prawdopodobnie też częstotliwością.
Wracając do tematu - proces starzenia tak jak wszystko inne może być
spowolniony, zatrzymany lub nawet odwrócony. Jak to możliwe? Cóż – nie
ma rzeczy niemożliwych?
Częstotliwości są odpowiedzią na każde pytanie. Możemy lub pewnego
dnia będziemy mogli zatrzymać ten proces starzenia w naszych
komórkach. A może już znamy na to sposób - kilka bardzo ważnych osób
odpowiedzialnych za tę Planetę musi mieć tą technologię. Niektórzy
bardzo bogaci ludzie być może już dziś planują kolejne życie albo
przedłużone życie. Wyobraź sobie bycie młodym i zdrowym na zawsze. W
zamian za byciem ich sługą i sponsorem.

Pewnego dnia to wszystko się zmieni...

TEORIA EWOLUCJI DARWINA
Istnieje bardzo proste wyjaśnienie na temat brakującego ogniwa w Teorii
Ewolucji Darwina – przestudiuj kilka źródeł na temat starożytnych
wizytacji przez Obcych, przeczytaj kilka pierwszych stron Biblii i powinno
stać się to pytaniem retorycznym.
Jest gwarantowane że zostaliśmy zmodyfikowani jakieś trzynaście tysięcy
lat temu albo trochę później, łącząc DNA naszych lokalnych szympansów i
DNA Boga. Jest pewne że dokonali na nas operacji cięcia i wklejania
segmentów DNA w taki sam sposób, w jaki będziemy sami w stanie
zmodyfikować wszystko co chcemy w niedalekiej przyszłości.
W rzeczywistości – nasz wiedza na temat materiału genetycznego jest już
tak zaawansowana że możemy wprowadzać niektóre z tych ulepszeń w
naszym DNA w wielu różnych scenariuszach. Zaczekajmy nie dłużej niż
kilka lat i niektórzy szaleni naukowcy prawie na pewno w Chinach stworzą
kolejną rasę ludzką w taki właśnie sposób. Bo to nic innego jak budowanie
zabawek z klocków LEGO.
Gdzie podziała się nasza arogancja, żeby nie widzieć tego prostego
związku pomiędzy tymi wydarzeniami i niedawną przeszłością?

CZAS / PODRÓŻE KOSMICZNE / TELEPORTACJA
Nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy po prostu zbyt aroganccy i zbyt
prymitywni, aby nawet rozważyć że pewne rzeczy są możliwe.
Kiedy stwierdzisz że czegoś nie można zrobić, nigdy nawet nie spróbujesz,
nie mówiąc żeby się to kiedykolwiek udało.
Dzięki podróżom samolotowym możemy teraz podróżować z prędkością
0.8 Mach we wszystkich kierunkach na praktycznie wszystkich
kontynentach poza Antarktydą. Ale pytanie - co nas ogranicza żeby
przemieszczać się z dużo szybszą prędkością - jest to ta właśnie
technologia. BO to wszystko co znamy i próbujemy ulepszać. A tu trzeba
zapomnieć o czymś i znaleźć rozwiązanie w zupełnie innym kierunku.
A może znowu za spowolnionym tempem rozwoju stoi przemysł naftowy.
Ponieważ gdybyśmy wprowadzili silniki zasilane reaktorami wodnymi lub
zimnymi reaktorami termojądrowymi, które już dawno zostały
wynalezione, moglibyśmy przestać polegać na paliwach kopalnych, o
które tu w tym wszystkim chodzi.
Niestety trzeba będzie zaczekać bardzo długo zanim zobaczymy taki
postęp techniki, ale moim zdaniem nie jest to bardziej odległe niż
dziesięć lub dwadzieścia lat zanim ktoś opublikuje tak jak ja podobny
podręcznik ze specyfikacją jak zbudować takie alternatywne silniki i
statki powietrzne.
Jesteśmy po prostu zbyt aroganccy i zbyt prymitywni, aby to się stało za
szybko. Lepiej jest zniszczyć tą planetę do punku gdzie już nie będzie
odwrotu.
Jeśli chodzi o podróże w czasie - jest to coś, czego moja głowa nie może
jeszcze w pełni zrozumieć i z tak wiele rzeczy o których napisałem, nie
byłem w stanie rozwinąć własnej teorii na temat tego jak rzeczy odnoszą
się do siebie. Mam jakkolwiek nadzieję, że ktoś bardzo inteligentny
zbuduje maszynę do podróży w czasie do końca tego stulecia.
To samo dotyczy teleportacji. Po co podróżować konwencjonalnymi
środkami komunikacji kiedy można by było wysłać duszę i ciało jako
energię między dwoma punktami. Ten eksperyment został już
przeprowadzony z jednym atomem, więc być może jesteśmy nie dalej niż
kilka dekad od większych osiągnięć.

Ale założę się że nie miałeś o tym najmniejszego pojęcia...

METAL CIEKŁY – W PEŁNI AUTONOMICZNY I ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Zaledwie kilka miesięcy temu amerykański instytut wojskowy wynalazł w
pełni autonomiczny ciekły metal podobny do tego jaki można zobaczyć na
filmie "Terminator".
To nie jest już dłużej fikcją. To wszystko co widać na filmach powoli staje
się rzeczywistością.
Z pewnością ci którzy wiedzą że nie jesteśmy sami na tej planecie i że
jesteśmy pod kontrolą innej cywilizacji założą, że jest to coś co
otrzymaliśmy ponownie od Obcych. Podobnie jak z wieloma innymi
rzeczami.
Teraz wyobraź sobie, jak coś takiego wymknie się z laboratorium i
rozpoczyna własne życie? Nie istnieje chyba nic aby to coś powstrzymać.
W rzeczywistości proces ten jest już w toku na dużą skalę przy użyciu
nanotechnologii.

NANOTECHNOLOGIA I A. I.
Czy pamiętasz pierwszy komputer, który zbudowaliśmy. I jego prędkość?
Teraz spójrz na swój telefon komórkowy i przyznaj, że to małe urządzenie
ma procesor milion razy mniejszy i milion razy szybszy.
A teraz wyobraź sobie pomniejszanie procesorów komputerowych i
przyśpieszenie ich prędkości o taką samą ilość w okresie następnych kilku
dekad.
Prawda jest taka – że te małe nano roboty są już testowane na ludziach. A
to co jest obecnie testowane na nas musiało być opracowane kilka dekad
wcześniej lub dane nam przez Obcych.
Najlepszą partią tej historii jest to, że jeśli można wziąć coś takiego do
wykorzystania w dobrym celu, to można tak samo zaprogramować te małe
nanoroboty żeby robiły rzeczy w odwrotnym kierunku. Nawet żeby kogoś
zabić.
I to jest jeden z głównych punktów tej książki – pokazanie co się stanie
jak połączysz swoje unikalne DNA, te małe roboty nano, dołożysz 5G,
twój telefon komórkowy i centralny komputer gdzieś w Genewie lub
Waszyngtonie lub w innej lokalizacji i możesz wtedy być widziany i
kontrolowany przez każdego, kto jest odpowiedzialny za tę planetę.
I w ten sam sposób możesz zdyskredytować wszelkie osiągnięcia
medyczne. W ten sposób możesz kontrolować kto żyje i kto umiera.
Nanotechnologia jest tym, o czym jest ta książka. Nanotechnologia
kontroluje wszystko. Nanotechnologia to sposób kontrolowania ciała i
umysłu. Twoja wolna wola nie istnieje i twoja data śmierci są już z góry
określona. Przynajmniej w większości przypadków ludzi.
Zajęło mi cztery lata aby dojść do tego wniosku, że za każdym razem jak
coś zostało rozwiązane z zastosowaniem Rife, wkrótce po tym wszystko
wracało z powrotem do normy – tzn. w sensie negatywnym.
Zadaj sobie to pytanie - kto i jak kontroluje prawie osiem miliardów ludzi
na tej planecie?

Kto i jak wywołuje Morgellons i MND/ALS u ludzi? Odpowiedź jest prosta właściciele tego więzienia z użyciem środków nano technologii.
Musisz się obudzić jak naszybciej z tego snu, musisz rozejrzeć się wokół
siebie i zadać sobie pytanie - czy to co widzisz jest prawdziwe?
Jest prawdopodobnie tylko kilka garstki ludzi na tej planecie, która jest w
stanie widzieć poza murami tego więzienia. Czy jesteś jednym z nich, czy
jesteś w stanie kontrolować skutki uboczne tej technologii?
Czy jesteś w stanie oprzeć się tej kontroli?

PRZESZCZEP ŚWIADOMOŚCI
Istnieje wiele twierdzeń, że taka technologia istnieje i jest już w naszych
rękach. Nic mnie nie zaskoczy. Wszystko, co musimy zrobić to spojrzeć na
jedne z niektórych ostatnich przypadków, np ludzie którzy są w
więzieniach - szczególnie niektórzy bardzo znani i bardzo bogaci ludzie
popełniają samobójstwa we własnej celi. Dlaczego?
Milionerzy z ogromnymi fortunami, mafiozi narkotykowi, politycy.
Wyobraź sobie, że nie możesz uciec od sprawiedliwości i kary więzienia?
Co wystarczy wtedy zrobić to popełnić kontrolowane samobójstwo i z
użyciem bardzo zaawansowanej technologii można przeszczepić twoją
świadomość do nowego ciała, no i w taki sposób można zostać
uwolnionym i opuścić to życie i więzienie. I zacząć następne gdzieś
indziej w innym ciele.
Eksperymenty naukowe udowadniają teraz ponad wszelką wątpliwość, że
nasza świadomość istnieje niezależna od naszego ciała. Wyobraź sobie, że
wszystko, co musisz zrobić, to eutanazji ciała i przeszczepić swoją
świadomość w zupełnie nowe i zdrowe ciało.
Myślisz że jest to niemożliwe? Nic nie jest niemożliwe. Twój umysł jest
być może trochę zbyt prymitywny, aby nawet wykroczyć poza proste
cztery ściany twojego świata stworzone przez System.
Wszystko, co musisz zrobić to zarejestrować, że takie historie będą
rosnąć w liczbach.

APLIKACJA ZIMNEJ FUZJI
Słyszę to raz po raz – że coś jest niemożliwe.
Że nie można usunąć metali ciężkich z ciała.
Że nie można usunąć silikonu z ciała.
Że nie można usunąć broni chemicznej z organizmu.
Że nie można odwrócić efektów 5G.
Nazwij cokolwiek co jest niemożliwe – że nie można czegoś usunąć z ciała
ani odwrócić negatywnych efektów.
Błąd, błąd i błąd ponownie. Oczywiście że wszystko można!
Pamiętaj - nie ma rzeczy niemożliwych. To jest właśnie to czego uczono
nas raz po raz, więc dlatego że ci coś wtłukli do mózgu, że się tego
czegoś nie da albo że coś jest niemożliwe dlatego nikt nigdy nawet nie
podejmuje próby wynalezienia nowych wynalazków. Bo się nie da!
Więc podobnie jest z zasadami zimnej fuzji.
Jak rozwiązać ten problem? Jest to bardzo proste - przy zastosowaniu
prawidłowej częstotliwości można zmienić właściwości molekularne
dowolnej substancji. W efekcie wibracji lub rezonansu cząsteczki te stają
się ponownie wolnymi substancjami. Stają się one oderwane od ciała, a
następnie układ limfatyczny może je usunąć.
Chciałbym myśleć, że jest to banalne wyjaśnienie i trywialne do
zrozumienia.
Zmień właściwości molekularne częstotliwościami i wszystko można
zmienić. My jesteśmy niczym innym tylko częstotliwościami. Wszystko
można modyfikować częstotliwościami.

MOLESTOWANIE ELEKTRONICZNE, BROŃ MIKROFALOWA i 5G
Czy uważasz, że jest to przypadek?
Że 5G technologia jest wdrażana w każdym kraju poza Izraelem? I że ma
dokładnie zakres taki z jakim wibrują nasze ludzkie komórki. To nie jest
przypadek!!!!!!!
Myślałem przez bardzo długi czas, że trzeba być wyselekcjonowanym żeby
być nękanym przez fale elektromagnetyczne. Lub że telefon musi być
podpięty przez wywiad....
Już dłużej nie trzeba stosować starych metod.
5G technologia będzie używany do podpięcia się do twojego telefonu, tak
aby, chociażby poczynając od tego jak kontrolować twój nastrój do
wszystkiego innego czego tylko chcą (właściciele tego więzienia).
Demoralizujące częstotliwości, depresja, samobójstwa - cokolwiek.
Wszystko można przekształcić w częstotliwość. A teraz wyobraź sobie, że
częstotliwość ta może być emitowana wokół ciebie za pomocą twojego
własnego telefonu komórkowego. To jest tak proste z użyciem 5G...
I ta sama technologia może być używana do kontrolowania myśli i do tego
co się dzieje fizycznie wewnątrz ciała.
2+2=4

a może

2*2=4

Teraz porozmawiajmy bardzo krótko o broni mikrofalowej. Jest to idealne
narzędzie dla zabójcy. Wystarczy skierować broń w kierunku osoby i
wszystko co musisz zrobić, to wywołać atak serca. Niewidzialne fale
mikrofalowe mogą przenikać do budynków i samochodów. Więc nawet
opancerzony samochód nie pomoże przez śmiercią.
W rzeczywistości - ta broń została już zastosowana przeciwko mnie po
Bożym Narodzeniu w 2019. Podczas pracy w ogrodzie podjechał czarny
samochód i zaparkował około 15m ode mnie w bocznej ulicy.
Po 5 minutach zacząłem czuć ból w klatce piersiowej. Po kolejnych 5
minutach prawie się przewróciłem. Wkrótce zdałem sobie sprawę, że
muszę uciec z widoku i zasięgu tego pojazdu aby zapobiec zawałowi

serca. Po schowaniu się za garażem samochód natychmiast odjechał.
Zajęło mi 6 godzin aby akcja serca i ból powróciły do normy.
Tak proste stały się rzeczy!

NAJWIĘKSZE KŁAMSTWA JAKIE
KIEDYKOLWIEK ZOSTAŁY WYNALEZIONE
RELIGIE
Wyobraź sobie ten świat tysiące lat temu no i oczywiście bez religii?!
A teraz załóżmy że ta planeta jest tylko kolonią lub farmą innej
cywilizacji lub wielu cywilizacji. Więc tu oczywiście sensowne jest
wprowadzenie porządku poprzez zobligowanie ludzi do przestrzegania
różnych konwencji.
I nie ma nic lepszego niż wprowadzenie osoby Boga. A technologia która
byłaby do dyspozycji kogoś kto przyleciał tu z innej planety musi być
zapierającą dech w piersi. Szczególnie dla kogoś tak prymitywnego jak
byliśmy my sześć tysięcy lat temu. Nikt w tamtych czasach po spotkaniu
kogoś nawet z naszym poziomem techniki nie kwestionowałby tego, że to
nikt inny niż ten ktoś co stworzył wszechświat.
Wyobraźcie sobie, jak proste to musiało być kilka tysięcy lat temu.
Wyobraź sobie, jak prosty był do wdrożenia każdy rozdział z Biblii u
prymitywnych plemion.
Bo gdybyśmy nie mieli żadnej wiary, prawdopodobnie pozabijalibyśmy się
wcześniej czy później i na pewno nie bylibyśmy w stanie się rozmnażać w
na tyle szybkim tempie żeby to nadrobić. I mamy kilka takich przykładów
z przeszłości, np. kiedy armie ateistów najemników zabijały miliony ludzi
z prostego powodu. Kradzież i chciwość. Bo miały za to płacone, a żeby
mieć zapłacone musiały grabić.
I gdybyśmy kontynuowali w ten sposób wyginęlibyśmy zupełnie.
Dlatego dostaliśmy 10 przykazań, które stały się podstawą naszego Prawa.

MEDYCYNA ZACHODNIA
Wiemy już wszystko o medycynie zachodniej. Co jest fascynujące to to,
że to ludobójstwo udało się nazwać medycyną
z zastosowaniem
wymyślonych dziesiątków różnych pseudo terminów medycznych.
Ta część medycyny bawi mnie najbardziej.
Choroby autoimmunologiczne, mutacja genetyczna. To wszystko są to
największe kłamstwa jakie kiedykolwiek zostały wynalezione.
I najśmieszniejsze jest to że możemy powstrzymać to wszystko za pomocą
magnetyzmu.
Pytanie brzmi, kto i jak kontroluje nasze umysły i naszą inteligencję?
Kto uniemożliwia milionom fizyków stosowanie rezonansu w niszczeniu
pasożytów, wirusów i bakterii?
Kto i jak sprawia, że 99,9% ludzi odwraca się i odchodzi, gdy tylko
zaczniesz o tym z nimi rozmawiać?
Odpowiedź jest bardzo prosta - Nanotechnologia!
I o to właśnie chodzi w tej książce. Niewidzialne roboty nano kontrolujące
wszystko. Umysł i ciało!

ZMIANY KLIMATU / GLOBALNE OCIEPLENIE
Niewiele jest tutaj potrzebne do powiedzenia.
Należy sobie zadać tylko jedno pytanie - jaki jest wkład człowieka w
proces globalnego ocieplenia?
I oczywiście nikt nie ma pojęcia jaka jest odpowiedź - jest to mniej niż
jeden procent. Tak - to jest fakt. Produkujemy mniej niż jeden procent
globalnej produkcji CO2 w stosunku do całej planety.
Teraz - prawda o wzroście temperatur jest dość prosta - wszystko, co
musimy przeanalizować to temperatura Słońca i wahania aktywności
temperatury Słońca w ciągu ostatnich kilku dekad.
Ci, którzy są na tyle sędziwi, powinni pamiętać że 30 lat temu nie nosili
żadnej ochrony przeciwsłonecznej będąc na Słońcu przez wiele godzin i
nigdy nie mieliśmy żadnych oparzeń słonecznych lub nigdy tak szybko jak
dzisiaj. W dzisiejszych czasach potrzebujesz tylko 20 minut na słońcu aby
wyglądać spieczony jak homar.
Dlaczego? - odpowiedź jest bardzo prosta - nasza gwiazda jest dużo
gorętsza niż 30 lat temu. O jakieś 500C - 1000C
Ale ci przekupieni naukowcy ukrywają te fakty z dala od ciebie.
Każda epoka lodowcowa była związana z temperaturą słońca. Tak samo
jest tym razem. Tyle tylko, że tym razem jest to wywołane mechanicznie
przez człowieka albo inną cywilizację...
Dla tych co nie wiedzą co się stało na University of East Anglia około 2010
roku. Całe modelowanie było sfałszowane – wszystkie dane były
wprowadzone tak aby uzyskać pożądany wynik. Fałszowanie danych. No i
dlatego ten profesor musiał zostać wylany na zbity pysk!
Jest jedna bardzo ważna rzecz do zapamiętania – Wszyscy naukowcy
którzy są opłacani przez rząd, będą dostarczać rezultaty tak aby spełnić
oczekiwania rządu albo tych którzy płacą za ich czas i badania.
Czy uważasz, że ten świat naukowców różni się czymkolwiek od KGB. Są
równie dobrze zorganizowani i wszystko jest możliwe do zaaranżowania.
Takie właśnie instytucje są zależne od datków pieniędzy żeby mogły one

nadal dostarczać dowodów naukowych. Więc ten kto płaci ten decyduje o
wynikach. Zawsze tak było, jest i będzie.
Chyba że odniesiesz się do niezależnych i pozarządowych źródeł jesteś
niczym innym niż papugą. Po prostu powtarzasz rekord, który dla Ciebie
wyprodukowali. Nie mając wiedzy na ten temat, nie możesz mieć
pojęcia, kto ma rację, a kto się myli.
Wszystko co wiemy, jest do góry nogami.
Jeśli odniesiesz się do niezależnych źródeł podających przyczyny zmian
klimatycznych, dowiedziałbyś się że prawdopodobnie mamy do czynienia
z zagrożeniem mini epoki lodowcowej. Być może jest to coś co może
jeszcze zobaczymy w naszym życiu. Miejmy nadzieję, że się mylę.
Chociaż uwielbiam ciepło.

CZYSTA ENERGIA
Istnieją dziesiątki wynalazków, w których opracowano czystą energię lub
źródła czystej energii. Niestety ci, którzy dokonali tych odkryć prawie na
pewno nie są z nami już dłużej.
Wszystkie patenty z tymi odkryciami są pochowane. Głęboko pod ziemią.
Dopóki ktoś odważny nie wyjdzie do przodu i nie opublikuje tych
wynalazków bez zamiaru czerpania zysków z tej całej dokumentacji
technicznej. To kwestia kilku lat.
Pamiętaj - każdy nowy wynalazek musi zostać zatwierdzony i jest
kontrolowany przez kartele.
I urząd patentowy to instytucja do wychwytywania takich wynalazków i
ich zakopywania na zawsze. Wszystko zostało zaprojektowane do kontroli.

PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA I PODRÓŻ W CZASIE
Te dwa elementy muszą zostać połączone, ponieważ zgodnie z teorią
względności po osiągnięciu postępu technologicznego umożliwiającego
nam na podróżowanie z prędkością bliską prędkości światła, to
podróżowaliśmy w przyszłość za każdym razem, gdybyśmy odbyli taką
podróż.
Tak więc podróż w czasie musi być możliwa, ponieważ zostało to
matematycznie udowodnione.
A prędkość światła prawie na pewno nie jest najszybszą prędkością jaka
istnieje.
Problem z tymi dwoma stwierdzeniami jest taki że naukowcy twierdzą że
jest to wszystko niemożliwe. Dlatego dalej tkwimy w tym samym miejscu.
W momencie, gdy coś zdefiniujesz że jest to niemożliwe to jest to
moment, w którym dalszy postęp nie jest dalej możliwy. No i staje się to
wirtualną barierą której praktycznie żaden umysł nie może później
przekroczyć.
Tak jak na przykład stwierdzenie że Ziemia była płaska....

KONTROLA UMYSŁU
Jaka jest najbardziej wyrafinowana broń którą możesz stworzyć? Kolejna
bomba atomowa o mocy 1 gigatony TNT? Po co? Aby całkowicie zniszczyć
tę piękną planetę? Byłoby to szaleństwem!
Jeśli możesz kontrolować populację na jakiejkolwiek planecie to jest
dokładnie wszystko co musisz zrobić. Zniewól umysły i kontrolujesz całą
planetę. Zniewól ludność i będą wszyscy pracować dla Ciebie.
Stwórz obóz koncentracyjny poza wyobrażeniem, gdzie nikt nawet nie
przypuszcza, że mógł zostać umieszczony w jednym z nich... Genialny
plan!
Wyobraź sobie (wątpię, że to jest możliwe) postęp technologii o kilka
milionów lat przed nami. Spróbuj wyobrazić sobie przyszłość tylko o kilka
tysięcy lat do przodu.... Czy możesz? Oczywiście że nie można. Ponieważ
twój umysł jest zbyt prymitywny, aby zabrnąć tak daleko do przodu w
czasie.
No i technologia wszczepiona do twojego mózgu ma twoją wyobraźnię
pod pełną kontrolą.
Mówisz że masz otwarty umysł? To jest twierdzenie, którego nienawidzę
najbardziej chyba ze wszystkich jakie słyszę gdy ktoś to mówi. Oznacza
to, że nadal jesteś bardzo mocno przywiązany do tego, co wiesz. Tylko
wtedy jak uwolnisz swój umysł od wiedzy jaką masz - tylko wtedy możesz
udawać że jesteś wolną osobą.
Nie tylko twoje ciało, ale także twój umysł należy do właścicieli tego
więzienia. Dlatego twoja wolna wola to nic innego jak dwa puste słowa.

DIETA - JEDZ WCZEŚNIE I WIELE RAZY W CIĄGU DNIA
Dziesięć lat temu w Czechach przeprowadzono eksperyment naukowy, w
którym dwie grupy osób chorych na cukrzycę zostały wprowadzone na
dwie różne diety.
Pierwsza dieta – to ta konwencjonalna, a druga – to moja dieta. Jedz nie
wcześniej niż o 10AM. Jedz tylko dwa razy dziennie. I jedz tyle, ile chcesz
i oczywiście wszystko, co chcesz.
Teraz - zgadnij, która grupa straciła więcej na wadze w tym
eksperymencie?
Waga w pierwszej grupie nie poprawiła się, podczas gdy druga grupa
dokonała znacznej utraty wagi.
To samo dotyczy Japonii, gdzie mężczyźni żyją najdłużej na tej planecie.
Dlaczego? Ponieważ jedzą tylko dwa razy dziennie.
Nie ma znaczenia, ile pakujesz jedzenia do żołądka – jedzenie musi
spędzić odpowiednią ilość czasu na trawieniu. Ważne jest to że jeśli
ładujesz jedzenie pięć lub sześć razy dziennie (nie chodzi tu o ilość),
twoje narządy nie mają szansy na odpoczynek. A to oczywiście prowadzi
do krótszego życia. To jest to co właściciele tego więzienia chcą abyście
wierzyli. Im krócej niewolnicy żyją na emeryturze po okresie produkcji,
tym lepiej. Tak działało niewolnictwo przez tysiąclecia, a nawet
dosłownie kilka lat temu w przeszłości w Ameryce i Afryce.
Jedz mniej i tylko jeden lub dwa razy dziennie, a będziesz zszokowany
jaką to zrobi różnicę w twoim samopoczuciu. Jest to kolejne kłamstwo
zaprojektowane żeby skrócić twoje życie.

POLICJA I PRAWO
Jedną rzecz wiem - system, który istnieje na tej planecie, prawo, sądy
mają na celu ochronę przestępców. I oczywiście tych u samej góry którzy
są nietykalni. Najważniejsza rzecz to utrzymać ten system przy życiu!
Nieważne jaki jest tego koszt.
Jest jedno ostrzeżenie ode mnie - w każdym kraju są tajne służby mające
na celu wyeliminowanie osób, które powodują kłopoty. Podobnie jak
policja i sędziowie, urzędy patentowego mają interweniować, zgłaszać i
wychwytywać osoby, które stanowią zagrożenie dla systemu stworzonego
przez - cóż, tego nie wiemy kto do końca za tym stoi.
Nagrody są wysokie dla tych co się podporządkowują. Niesubordynacja
może być karana w taki sam sposób, jak to, co zrobili wielu lekarzom
stosującym medycynę alternatywną. I zrobią to każdemu, kto stanowi
zagrożenie dla ich biznesu.
Policja jest tak skorumpowana, że lepiej jest współpracować z
przestępcami, ponieważ można im bardziej zaufać.
Trzymaj się z dala od wszelkich oficjalnych władz - trzymaj się z dala od
kłopotów. Nie można im ufać.
A co ważniejsze - nie licz na ich pomoc! Bo ona może nigdy nie nadejść.
Poza tym jak zepsuje ci się samochód, poza drogówką - policja jest
zaprojektowana po to żeby chronić przestępców. Możesz znaleźć jednego
na dziesięciu przyzwoitych policjantów. Ale to jest tak samo
prawdopodobne jak znalezienie dobrego specjalisty w każdym innym
zawodzie.
Policja to nic innego jak narzędzie pomocy w utrzymywaniu tego
więzienia w należytym porządku. Policja to organizacja przestępcza! I
jest to organizacja legalna!

NAJWIĘKSZE OBAWY JAKIE KIEDYKOLWIEK WDROŻONO
Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie gdyby nic nie istniało – to spróbuj!
Strach to jedna z najpotężniejszych broni jaką możesz stworzyć do
manipulowania.
Węże, pająki, klaustrofobia.... - nic nie porównuje się do strachu przed
śmiercią. A dokładniej – do tego co istnieje po tym życiu. A jeśli coś
istnieje po tym życiu, co jeśli pójdziesz do piekła? Co zrobić, jeśli grzech i
twoja dusza będą się palić w płomieniach na wieki.
Być może to prawda. Nikt tak naprawdę nie wie co się dzieje po śmierci.
Near Death Experience (Śmierć Kliniczna) – potwierdza ponad wszelka
wątpliwość, że życie po śmierci istnieje. Nasza świadomość istnieje
niezależnie od naszego ciała. Więc co się dzieje z naszą świadomością po
śmierci?
Kto ma rację - Katolicy czy Muzułmanie? Buddyści czy Hinduiści? Tak
naprawdę to chciałbym aby rację mieli Ateiści. Najlepiej jakby nic nie
istniało po tym życiu, ale niestety nie mamy żadnej pewności, że jest to
w ogóle możliwe.
Jedno jest pewne - strach, jaki mamy w naszych sercach jest
wprowadzony poprzez indoktrynację szczególnie w kwestii życia po
śmierci i jest to prawdopodobnie jedno z największych kłamstw jakie
kiedykolwiek wynaleziono. Jeśli boisz się umrzeć - będziesz
współpracować z władzą.
Gdybyśmy mieli dowód na reinkarnację (co moglibyśmy już zbadać
dawno, dawno temu), nikt by się nie bał umrzeć. Nikt nie mógłby być tak
naprawdę nazwany mordercą – czyż nie?
Gdybyśmy wiedzieli, że po tym życiu czeka na nas kolejne życie i
niekoniecznie na tej planecie, to co powstrzymywałoby nas przed
zakończeniem naszego życia? Nic!
Dlatego musimy być trzymani z dala od testów z NDE. Kościół nam
oczywiście zakazał abyśmy nigdy nie próbowali szukać odpowiedzi i
kontaktów się z drugą stroną...

Pamiętaj, co Kościół nas zrobił z nami - trzymał nas w ciemności przez
wiele długich wieków a nawet tysiącleci. Zacofało nas to o wiele stuleci.
Być może powstrzymywanie nas od poznania prawdy o śmierci klinicznej
to jest kolejne zadanie Kościoła, aby powstrzymać nas od bycia bardziej
zaawansowanymi.

W JAKIM KIERUNKU IDZIEMY OD TYCH WSZYSTKICH WYWODÓW?
To są następujące zagrożenia, które należy pokazać jako istotną
nadchodzącą zmianę - będzie to efekt domina. Tak to będzie działać:
- usunięcie chorób i technologii nano uwolni umysł wielu ludzi na tej
planecie. Większość umysłów ludzi jest zbyt prymitywna aby uzyskać
wolność umysłu, ale zmiana jaka się stanie, wystarczy aby obudzić
społeczeństwo.
- Doprowadzi to do wielu niepokojów - być może nawet do trzeciej wojny
światowej
- A może to nawet doprowadzi do tego że użyją technologii 5G żeby
aktywować MND u prawie wszystkich ludzi.
- Problem będą mieli taki – aktywacja MND może nie zadziałać lub tylko
częściowo albo co gorsze w zbyt małej ilości przypadków.
- Następnie odpowiednie oddziały armii zostaną rozmieszczone na
ulicach, aby strzelać na rozkaz do wszystkich cywilów.
- A może doprowadzi to po prostu do żniwa ludzi, jak wiele razy to miało
miejsce w przeszłości, począwszy od biblijnej powodzi.
- W najbliższych kilku latach wydarzy się wiele innych rzeczy, ale jedno
jest nieuniknione. Liczba ludzi na tej planecie będzie musiała opaść do
zaledwie kilku milionów.
- Przetrwają tylko ci, którzy mają najwyższy poziom świadomości, i oni
otrzymają technologię, która pozwoli nam nigdy więcej nie pracować w
życiu.
- Będziemy mogli żyć tysiące lat. Również podróżować do innych gwiazd i
galaktyk.
- Nasza świadomość zostanie uwolniona od obciążeń, kiedy w końcu
zostaniemy skonfrontowani przez E.T.s

RIFING NA ZAWSZE I NANOTECHNOLOGIA
Taka sytuacja była u mnie właśnie w październiku 2018 roku, kiedy
robiłem Rife w kółko i była to niekończąca się historia". Usuwasz jeden
patogen i pojawia się zaraz następny dzień później.
Nazwy patogenów i pasożytów nigdy nie wymienianych w żadnych
źródłach medycznych testowały się z wynikiem pozytywnym.
Zastanawiałem się przez bardzo długi czas, jak to możliwe aby mieć tak
wiele różnych infekcji. Pomyślałem, że może inne infekcje są tak
skomplikowane podobnie jak Kompleks Boreliozy.
Dopiero w listopadzie 2019 zrozumiałem do końca, że robienie Rife "na
zawsze" to nic innego jak walka z nano technologią i malutkich nano
robotach, które potrafią się zamienić w cokolwiek są zaprogramowane.
Nie mam wątpliwości, że teraz to co zostało na mnie przetestowane lub
czym zostałem zainfekowany to nic innego jak nano technologia.
I to jest to, czego używają do dyskredytowania biorezonansu i Rife,
poprzez pokazywanie w swoich badaniach krwi, że infekcja, która
rzekomo została wyczyszczone dalej istnieje.
Pamiętasz słowo - Dyskredytacja?
I tak to działa - wiele osób próbuje Rife i po wielu miesiącach i czasami
latach wszyscy dochodzą do wniosku, że to nie działa. Bo Nanotechnologia
ma pełną władzę nad tym czy kto się z czegoś wyleczy czy nie.

PRZYJAŹŃ - CZY COŚ TAKIEGO WOGÓLE ISTNIEJE?
Jest to jeden z głównych wywodów w moim życiu, że prawdopodobnie nie
ma czegoś takiego jak przyjaźń.
Rozczarowanie po rozczarowaniu z osobą po osobie.
Ludzie pukają do twoich drzwi, mówią jaka super jest twoja wiedza,
pożyczasz im sprzęt za darmo i kilka miesięcy później nazywają cię
wszystkimi imionami jakich nie ma oficjalnie w słowniku. Grożą ci
prawnikami (nawet ludzie z tytułami doktoranckimi) po pożyczeniu im
sprzętu za darmo. Ludzie kradną sprzęt, a niektórzy ludzie biorą pożyczki
od ciebie, nigdy nie pytając czy mogą. Następnie ludzie ci kopną cię w
krocze albo nazywają cię żebrakiem po uratowaniu ich życia i członków
ich rodziny.
Lista jest długa, bardzo długa.
Nawet w dzieciństwie wszystko było takie samo. Nastoletnie lata, relacje
zawodowe - wszystko poszło z dymem.
Dlaczego? - Uważam, że nie ma ludzi takich jak ja na tej planecie.
Chociaż dopiero po obejrzeniu filmu "The Insider" z Russelem Crowe
dopiero wtedy zacząłem mieć nadzieję, że na tej planecie mogą być
ludzie tacy jak ja. Jeden na miliard? Kto jest gotów poświęcić wszystko,
co ma do stracenia aby zrobić tak co należy!
Każdy ma swoją cenę? Jak jest twoja cena? Jaka jest cena twojego życia?
Za ile dałbyś się przekupić? Ile Srebrników potrzebujesz do twego żeby
sprzedać własną matkę na rzeź?
Czy jesteś jednym z tych ludzi, którzy są gotowi stanąć w obronie zła bez
względu na wszystko? Jedna osoba na miliard?!

INNE WYNALAZKI I URZĄD PATENTOWY
Rozejrzyj się wokół siebie i nie zaprzeczaj, że wszystko, co mamy w
użyciu, mogliśmy wynaleźć o wiele, wiele lat wcześniej. Dlaczego tego
nie zrobiliśmy? Z powodu kłamstw wynalezionych i karmionych do naszych
głów przez wielokrotne powtarzanie ich w kółko.
Jesteśmy tu gdzie jesteśmy, dzięki ludziom i tak zwanym naukowcom,
którzy mówią, że wszytko jest niemożliwe.
Albo inny sposób jest taki - jeśli mamy przełomowy wynalazek - taki
naukowiec zostaje po prostu zamordowany. Jeśli tak się stanie ze mną,
przynajmniej wynalazki w tej książce doprowadzą do zakończenia
najdłuższego i najbardziej wyrafinowanego ludobójstwa w historii
ludzkości.
Samochód z silnikiem napędzanym na czystą wodę został wynaleziony
kilka dekad temu.
Statek zdolny do latania jak UFO już istnieje od bardzo dawna.
Zimna fuzja - gotowe
Podróż w czasie - gotowe
Teleportacja - gotowe
Podróże kosmiczne - gotowe
Ale wszystko to potrzebuje odważnych ludzi, którzy nie będą starali się
zachować tego wynalazku jako ich swój. Niestety, aby dokonać zmiany dla
ludzkości musimy pracować potajemnie, dopóki nie uzyskamy wyników
ponad wszelką wątpliwość i dopiero wtedy możemy je opublikować,
mając na uwadze, że możemy nie dostać za to ani grosza, ponieważ żeby
mieć pieniądze z tego musisz opatentować to coś najpierw zanim twoje
imię będzie mogło zostać na tym wygrawerowane.
Władze nas cały czas oszukują wiedząc że aby ubiegać się o odkrycie,
żeby ono było jako twoje, musisz ubiegać się najpierw o patent.
Cóż - pozwólcie, że wam powiem to. Urząd patentowy został wynaleziony
po to, aby mieć oko na wynalazki które mogą stanowić zagrożenie dla

firm i mafii rządzących tą planetą. Jak tylko ktoś zaaplikuje o patent
który może obalić system taka osoba ma od razu duży cel na swoich
plecach.
A opcje dla tych osób są bardzo ograniczone - odsprzedaj patent (co
oznacza zakopanie takiego patentu co najmniej na długą chwilę) lub
zostaniesz zamordowanym. A może nawet gorzej.
Wiem w swoim umyśle, że jest inne życie po tym teraz i dlatego jest o
wiele łatwiej postawić się systemowi.
Pamiętaj - jeśli jesteś naukowcem - nie zbliżaj się do biura patentowego.
Po prostu daj go za darmo masom. Publikuj wszystko, co masz na
internecie. Wysyłaj e-maile do każdego kogo możesz - przyjaciela i
wroga. To twoja jedyna szansa na to żeby twój wynalazek zobaczył
światło dzienne.
Ale rób to dopiero jak masz całą specyfikację i zaufanych ludzi którzy
wiesz, że ci pomogą we wdrożeniu twojego wynalazku.

GOOGLE
Dla tych, którzy nie mają wiedzy na temat Google – ta firma jest teraz
własnością Big Pharmy.
Prowadzenie jakichkolwiek poszukiwań na powyższe tematy przy użyciu
tej wyszukiwarki może być kompletną stratą czasu.
Pamiętaj - każde narzędzie, które pomoże im zdyskredytować wynalazki oni je nabędą.
I ważne jest, aby zrozumieć, że większość historii zamieszczonych w
internecie są napisane przez agentów Big Pharmy. Trole mają wypłacane
pensje po to tylko żeby wyśmiewać i dyskredytować wszelkie naukowe
publikacje które są zamieszczane na internecie i które mogłyby oświecić
tłum.
Dyskredytacja - to wszystko, co jest potrzebne.

HIPOKRYZJE
Każdy z nas jest hipokrytem! Im większa gęba, tym większy hipokryta.
Oto dlaczego:
Butelki
W czasach komunistycznych był jeden kształt szklanych butelek piwa.
Jeden kształt butelek mleka. Jeden kształt butelek lemoniady. Co
odróżniało je - to były etykietki.
I wszystkie było szklane. I wszystkie butelki były za kaucję. Tak jest nadal
w niektórych krajach, ale nie w tych najbardziej rozwiniętych. Czemu –
bo po co? Można je wrzucić do oceanu i znikną na zawsze...
Samochody elektryczne
Toyota wyprodukowała samochód elektryczny w latach 70-tych. Z
wyjątkiem tego że można go było tylko wynająć – oczywiście nie można
go było kupić. Co się stało kilka miesięcy po wdrożeniu ich do użytku?
Zostały wszystkie wycofane i zezłomowane.
Samochody Tesla dziesięć lat temu również były zagrożone zaprzestaniem
produkcji. Dlaczego? To jest pytanie retoryczne – groźba śmierci!
Odzież
Wszystko jest produkowane dzisiaj tak tanio i dlatego dzięki temu można
uzyskać dowolną objętość jaką chcesz (mowa o ubraniach). Jakość
odzieży w dzisiejszych czasach jest tak słaba, że jest zaprojektowana aby
przetrwać tylko kilka tygodni.
Za moich czasów jako nastolatek mogłem sobie pozwolić na jedną parę
dżinsów w czasach komunistycznych i nosiłem ją przez rok albo dłużej. To
samo dotyczyło butów i innych ubrań.
T-shirty są tak cienkie dzisiaj, że wypatrzają się dziury po noszeniu ich
dwa lub trzy razy. Nigdy nie było tak 30 lat temu.

Tanie zabawki
Wszystko, co jest wyprodukowane jest wykonane tak, aby przetrwać jak
najkrócej. Bez względu na to, co to jest. Kochamy tanie rzeczy, ale nigdy
nie zastanawiamy się - jak długo one przeżyją? A co jeszcze ważniejsze –
często się nawet nie zastanawiamy czy potrzebujemy tego czegoś w
pierwszej kolejności?
Jedną z kilku rzeczy i to jest być może najważniejszy powód, dla którego
zostaniemy wymazani z tej planety – to to że nie zastanawiamy się nad
śmieciami, które produkujemy. Nikt nie myśli co się z nimi kiedyś stanie.
To nie produkcja CO2 zagraża naszej cywilizacji. To przeludnienie i śmieci
zalewające nasze ulice, zanieczyszczając nasze środowisko. I nikt nie
zastanawia się, gdzie wszystkie te zabawki, pralki, telewizory zakończą
swój żywot po tym jak się już zdecydujemy ich pozbyć.
Wszystkie te odpady powinny być w całości przetworzone. Smutne jest to,
że przetwarzamy tylko niewielką ich część. Nie mamy wystarczającej
liczby zakładów recyklingu i ponownego przetwarzania. Wysyłamy odpady
w kontenerach, i większa zawartości z nich jest następnie wykoprowana
w dżungli gdzieś w Afryce lub na Dalekim Wschodzie.
Udajemy, że jesteśmy cywilizowanymi gatunkami, ale nie zachowujemy
się lepiej niż szczury. Albo jak wirus...!
Opieka zdrowotna
Ilość odpadów i niepotrzebnych operacji i zabiegów które wytwarzają
ogromną ilość plastiku i powodują ogromną ilość nędzy związanej z
byciem chorym, wszystko to można wyeliminować za pomocą
magnetyzmu.
Wyobraź sobie, że nie musisz przechodzić przez to pseudoleczenie.
Wszystkie operacje, narkotyki, wysterylizowany sprzęt.
Wyobraź sobie, że możesz być zdrowym i zdolnym w pełni fizycznie do
życia. Wyobraź sobie ilość odpadów których nie musielibyśmy
produkować.

Podsumowanie hipokryzji
Nigdy nie zapomnę mojej podróży do Meksyku, w trakcie której stanąłem
na plaży w środku nikąd i spojrzałem w dół na piasek i zobaczyłem miliony
kawałków plastiku rozproszone po tej dzikiej plaży. Jeden z
najpiękniejszych widoków jakie kiedykolwiek widziałem w moim życiu.
Jak się okazało - to miejsce wyglądało jak szambo stworzone przez wiele
warstw naszej arogancji i hipokryzji.
Aby uratować tą planetę musimy się skupić na produkcji śmieci i na ilości
populacji tej planety.
Zanieczyszczenie CO2 jest bezpośrednio związane z liczbą ludzi rosnących
na tej planecie. Wszystko, co musimy zrobić, to zmniejszyć liczbę ludzi i
wszystkie problemy znikną. To jest tak proste jak drut.
Teraz - zadaj sobie pytanie - jak zachowujesz się w swoim własnym życiu?
Czy powyższe wywody nie tyczą się twojego postępowania?
Jesteś Wirusem????

