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Baloane De Săpun !?
Cum Să Scapi De Moartea Invizibilă? Cum O Infecție
Devine Remediu? - Ce Este “Boala” Morgellons Și
Cum Se “Tratează”.
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MOTTO:
„Eu merg încet, dar niciodată nu merg înapoi”
Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al
S.U.A.(1809-1865)

Dedic această carte părinților mei, cei care mi-au fost primi
dascăli și profesoarei de fizică din liceu doamna Margareta Capoceanu,
a cărui devotament mi-a ghidat formarea gândirii cauzale, lucru care a
făcut posibilă înțelegerea fenomenelor fizice. Astfel am putut face
corelații reale între niște factori nocivi aflați nepermis de aproape de
corpul uman. Acești factori atacă orice fel de celulă vie din corpul
nostru. Nimeni nu este imun la acești factori, iar rămânerea în
vecinătatea lor poate produce într-un final moartea. Este vorba despre
o poluare tehnologică reală, invizibilă și extrem de nocivă pentru
organismele vii. Citind această carte veți vedea cum ați ajuns să fiți
expuși la acești factori, ce anume îi produce și cum să vă apărați de ei.
Autorul
ing. Călin Mircea Gașcu
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Cuvânt înainte
<înapoi la conținut>
Această carte dezvăluie o experiență de viață care împărtășită
tuturor va scuti foarte multă lume de suferințe inutile. Pe cei care vor
judeca cu capul dat de Dumnezeu pentru gândire îi va ajuta. Pe cei care
folosesc capul doar pentru decor nu-i mai salvează nimeni.
Nu-mi propun să schimb lumea. Nimeni nu poate asta. Încerc
doar să informez corect asupra unui pericol imens ce planează asupra
tuturor viețuitoarelor de pe planetă. Pericolul este generat de explozia
informațională ghidată prost sau pur și simplu neghidată de nimeni și
de evoluția tehnologică haotică fără a ține cont de efectele distructive
ale unor factori extrem de nocivi. Sunt pentru evoluție, sunt un om cu
o pregătire tehnică temeinică, dar nu doresc dezvoltarea cu orice preț,
mai ales dacă prețul plătit este sănătatea a milioane de oameni.
Dacă vom continua să dezvoltăm anumite activități, pe calea
aceasta, undeva în timp, s-ar putea ca extincția dinozaurilor să ni se
pară „floare la ureche”.
Din cutia Pandorei a ieșit încă o pacoste pe capul nostru.
Pericolul imens este că această pacoste este invizibilă și, pentru cei mai
mulți, nesesizabilă. În aceste condiții pericolul este și mai mare. Mulți
dintre oamenii fără pregătire de specialitate ignoră efectiv pericolul.
Nu este palpabilă prin simțurile obișnuite, înseamnă că nu există!? Ba
da, există și se manifestă destul de urât. Există și este extrem de
periculoasă.
„Bolile” precum cancerul sunt înfricoșătoare pentru că nu sunt
înțelese. Nu se știe nimic despre ele sau cei care ar trebui să știe sunt
atât de orbi și opaci la minte încât ignoră realitățile aproape evidente.
Recunosc că nu am pregătire medicală. Mulțumesc lui
Dumnezeu că nu am. Poate că dacă aveam, mergeam și eu ca oile în
turmă și nu observam o legătură interdisciplinară între domenii care nu
par să aibă legătură. Din acest motiv vă rog să priviți toate cele de mai
jos prin prisma unui om afectat de o boală și pe care sistemul sanitar
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mondial nu-l poate ajuta. Voi sunteți alți oameni pe care același sistem
sanitar nu poate să-i ajute.
Dumnezeu mi-a dat capul pentru a mă adapta mediului în care
trăiesc. Mi-a dat și certitudinea că nimănui nu-i pasă de mine. Atunci
am luat hotărârea să mă ajut singur. Rotițele din cap au început să se
miște și să găsească un inamic invizibil pentru noi toți, dar extrem de
periculos. Vă doresc să vă dea și vouă minte suficientă să înțelegeți
cele expuse mai jos. Voi încerca să fac informația cât mai ușor de
înțeles. Mai frumoasă, în schimb, nu pot să o fac. Acesta este cruntul și
crudul adevăr. Poate vom ieși mai înțelepți din povestea aceasta.
Din această carte există legături directe în website-ul meu.
Acestea sunt pentru a face accesul cât mai rapid la cele mai noi
informații. Tot acolo pot să vă dau lămuriri mai amănunțite despre
modul cum vă puteți proteja.
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Capitolul 1: Baloane de săpun
<înapoi la conținut>
Există o problemă uriașă în lume și aceasta se observă mai tare
pe Internet. Toți vorbesc nimeni nu ascultă. Se pleacă de la complex, se
intră în mult prea multe detalii și se caută explicații cât mai șocante. De
cele mai multe ori explicațiile reale, adevărate, sunt cele simple și
logice. Trebuie să existe o legătură biunivocă între cauză și efect.
Numai așa explicația unui fenomen poate să fie cea corectă. Tot ceea
ce nu rezistă unei analize cauzale nu se poate numi explicație științifică
sau fenomenul este incomplet explicat. Trebuie să mai existe ceva ce
încă nu am descoperit.
De asemenea, trebuie dată importanță detaliilor atât cât
trebuie. Dar această importanță nu trebuie să piardă din vedere
întregul ansamblu. Nu trebuie să ne pierdem în detalii. Din cauza lor
putem să pierdem perspectiva. În acel moment ne punem ochelari de
cal și nu mai putem scăpa din acel tunel informațional.
Eu nu încerc în nici un fel să vă influențez să-mi dați dreptate.
Vă rog să vă detașați de prejudecăți și începeți să gândiți cu mintea
dumneavoastră. Nu luați teorii neverificate din Internet și nu vă faceți
partizanul nici unei cauze sau idei. Fiți dumneavoastră cu eul
dumneavoastră și cântăriți ce este mai bine pentru dumneavoastră. În
definitiv prietenul cel mai bun pentru corpul dumneavoastră sunteți
voi. Cine să gândească pentru voi și în cine aveți încredere? În
publicitate sau politicieni? Eu cred că nu. Tot dumneavoastră sunteți
prietenul vostru cel mai de încredere. Sper că voi înșivă nu vă mințiți
singuri.
Atenție! Există o tehnică de intoxicare informațională pentru
toți naivii și credulii din lumea aceasta. Se expune o teorie neverificată
și suficient de plauzibilă dar pe care dumneavoastră nu o puteți verifica
prin nici un fel de mijloace simple. Trebuie să apelați la un institut de
cercetări, iar această apelare costă o grămadă imensă de bani. Sau
trebuie să aveți aparatură foarte sofisticată ca să puteți să dovediți, iar
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aceasta costă. În cele ce urmează eu am să vă expun un conținut logic,
cauzal și am să încerc să vă dau și instrumentele sau metodele prin
care puteți verifica voi singuri ceea ce spun eu. Nu trebuie să mă
credeți pe cuvânt. Verificați singuri! De ce aveți încredere în cei, de
undeva, de pe Internet și nu aveți încredere în propria minte? Pentru
că vine de la cineva care are tehnică? Dacă acest cineva este rău
intenționat sau doar prost? V-ați pus vreodată această întrebare? Ar
fi cazul să o faceți. Un întreg sistem se bazează pe această tehnică de
înșelare. Va veni o zi când tot sistemul acesta, bazat pe minciună, se
va nărui ca un castel de cărți de joc. Atunci ce veți face?
De asemenea sunt foarte multe metode de a înșela. Nu am să le
dezvolt acum. Am să ating câteva în interiorul cărții. Altceva trebuie
însă să subliniez aici, la începutul expunerii. Dezinformarea nu poate
face nimic dacă nu este propagată de oameni creduli. Nu sunt ei de
vină. Sunt doar manipulați. Ei sunt de bună credință. Ar dori să ajute. În
schimb propagă minciunile scornite de alții. Din acest motiv vă rog să
nu mai propagați nici un fel de informație pe care nu o puteți verifica
voi înșivă. Lăsați pe aceia care au metodele de a dovedi ceea ce afirmă
să se ocupe de propagarea ideilor. Cei care spun adevărul au și
metodele și mijloacele de a-l arăta lumii. Ei cunosc foarte bine ce
trebuie să spună. Ei demonstrează nu afirmă. Afirmațiile fără
demonstrație, fără dovadă palpabilă prin simțurile voastre nu
valorează nimic. Internetul este plin de afirmații. Prea puține
demonstrații. Această carte este o demonstrație prin mai multe
moduri a tuturor afirmațiilor din interiorul ei. Deci vă rog nu mai
postați nimic din ceea ce nu puteți demonstra. În felul acesta oprim
dezinformarea să acționeze. Poate vom îngreuna aflarea adevărului
prin aceasta. Se poate. Dar sigur vom stopa propagarea minciunilor. Eu
sunt o persoană care află repede adevărul. Cu timpul și voi veți fi
antrenați să vă protejați împotriva minciunii. Vă veți forma un sistem
de gândire care va acționa instinctiv împotriva impostorilor și
mincinoșilor. Aceasta se câștigă cu experiența. La fel și demnitatea și
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prestanța personală. Acestea sunt lucruri pentru care te antrenezi și
lupți. Se câștigă, nu te naști cu ele.
Este timpul să explic titlul și să vă lămuresc de ce sunteți
bolnavi, cine v-a îmbolnăvit și cum să faceți să supraviețuiți în condiții
optime. Cum să reparați ce v-a fost stricat în corp. Baloane de săpun
este titlul aceste expuneri care va genera discuții aprinse în întreaga
lume.

Ce sunt baloanele de săpun în viziunea mea?
<înapoi la conținut>
Baloanele (bulele) de săpun sunt universurile informaționale
individuale create în jurul fiecărei persoane. Fiecare individ este
înconjurat, asemeni unui balon de săpun, de o anumită sferă limitată
de cunoștințe. Aceste “baloane de săpun” sunt mai mici sau mai mari
în funcție de foarte mulți factori. Un factor principal este educația
primită de la toți educatorii noștri, începând cu părinții. Alt factor ce
determină expansiunea “balonului” este setea noastră de cunoștințe.
Setea noastră de cunoștințe ne-a adus în situația de a fi bolnavi. Sunt
persoane care au exploatat dorința noastră de progres care ne-au adus
în situația de a fi disperați în a găsi o cură pentru pielea noastră.
Căutăm cu disperare o cură la niște semne apărute pe pielea noastră,
fără să înțelegem că acele semne sunt de fapt o reacție de apărare la
acțiunea unor factori nocivi. La fel se întâmplă cu tot corpul nostru. Eu
am plecat de la niște semne apărute pe piele și am ajuns să descopăr
foarte multe „boli” legate de aceeași cauză.
De ce suntem bolnavi? Ce și cine este responsabil de aceasta?
Cum să faceți să scăpați de acei factori nocivi pentru a vă însănătoși?
Citiți cu atenție până la final pentru a înțelege. Dacă nu veți înțelege
cereți ajutorul profesorilor dumneavoastră din liceu sau din facultate.
Persoane în care voi aveți încredere. Dacă nici așa nu sunteți lămurit,
eu vă stau la dispoziție cu lămuriri suplimentare pe care le cereți la
adresa de Email : myskin@iso.ro .
Aveți încredere că știu să explic pe înțelesul tuturor. De la
simpla gospodină la savanți pot să explic exact ce se întâmplă.
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Deci, să expunem faptele.
Există o boală de piele misterioasă, apărută de curând în lume.
Eu de la ea am plecat și am descoperit multe alte boli. Unii o numesc
Morgellons. Până acum nimeni nu știe un remediu eficient pentru ea.
Așa zisul mister este prin faptul că nu au găsit până acum cauzalitatea
îmbolnăvirii, cauza pentru care ne îmbolnăvim.

De ce?
Pentru că Morgellons nu este o boală de piele. Morgellons nu
este o boală psihică. Morgellons nu este o boală organică. Morgellons
nu este o boală contagioasă. Morgellons nu este o boală infecțioasă.
Morgellons nu este o ciupercă. Morgellons nu este biologică.
Morgellons nu este o boală provocată de substanțe chimice sau metale
grele. Morgellons nu este intoxicație cu alimente provenite din
organisme modificate genetic. Morgellons nu este o boală!

Dar ce este Morgellons?
<înapoi la conținut>
Este forte important să citiți cu foarte mare atenție cele ce
urmează. Fiecare cuvânt este adevărat. Citiți și încercați să înțelegeți
explicațiile. Numai așa vă veți putea recăpăta aspectul normal al pielii
și/sau sănătatea pierdută. Numai așa nu vă veți mai expune la cei mai
periculoși factori care au existat vreodată în vecinătatea voastră.
Foarte mulți nu vor accepta aceste explicații. Este opțiunea lor. Acesta
este adevărul și aduc ca probe evoluția pielii în cazul meu. Simpla
îndepărtare a factorilor nocivi mi-a readus sănătatea pielii. Nu am luat
nici un medicament sau supliment alimentar. Mi-am păstrat dieta și
toate obiceiurile culinare. M-am comportat foarte normal.
Morgellons este o reacție normală a organismului uman la niște
factori extrem de periculoși. Morgellons este un avertisment trimis de
corpul nostru. Morgellons este ca o reacție alergică a corpului prin care
acesta ne semnalează un pericol. Ne avertizează că mărgelele colorate
și ieftine care au distrus societatea americană precolumbiană nu sunt
bune chiar deloc. Din aceste motive, de acum înainte, voi face referire
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la Morgellons ca la o reacție deoarece nu este o boală, sindrom sau
altceva. Morgellons este ca un fel de alergie la ceva ce deranjează. În
schimb, în spatele ei se ascunde o boală necruțătoare și extrem de
periculoasă. În țara noastră a început să facă victime. Ce se întâmplă în
celelalte țări? Vă pot spune doar că țara noastră este în urmă cu opt
până la douăsprezece ani. Noi suntem norocoși!?
Eu am găsit acei factori nocivi și i-am îndepărtat. După aceia am
început să-mi recuperez sănătatea pierdută. După 90 zile de la
îndepărtarea cauzei, pielea mea se refăcea pe zi ce trecea. Aceasta m-a
liniștit, dovedind că ipoteza de la care am plecat mi s-a confirmat
întrutotul. Atunci am descoperit adevăratul vinovat de leziunile
apărute pe pielea mea. Este cu adevărat un factor extrem de nociv și
confirmat, de studii forte serioase, că este generator de cancer. Eu am
avut și noroc și cunoștințe necesare pentru a observa și interpreta
corect niște rezultate experimentale proprii. Acum a trecut mai mult
de un an de la acea dată și organismul meu încă elimină rămășitele
luptei sale cu inamicul invizibil. Spun aceasta ca să subliniez cât este de
periculos să continuați să fiți expuși la acei factori nocivi pe care îi voi
dezvălui în cele ce urmează.
Adevărata boală nu se limitează la piele ci atacă orice țesut viu.
Medicii din întreaga lume sunt depășiți. De aceea citești pe Internet
cele mai năstrușnice explicații. De la extratereștrii, conspirații, agenții
chimici, dâre de condensare de la motoarele avioanelor, organisme sau
plante modificate genetic, până la unul care a ajutat la “proiectarea”
bolii. Le-am citit pe toate. Adevărata cauză a acestei reacții este cât se
poate de reală și prezentă lângă noi. Se află în imediata apropiere a
fiecăruia dintre noi.

Știți că plătiți pentru a avea Morgellons?
<înapoi la conținut>
Da plătiți să aveți Morgellons! Plătiți ca să fiți în preajma celor
mai nocivi factori care au existat vreodată. Da, plătiți și de foarte mult
timp! Din această cauză, a timpului îndelungat de când plătiți,
respectiv sunteți sub acțiunea factorilor nocivi, organismul și-a creat un
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fel de imunitate la ceea ce îl atacă și acum reacționează foarte repede
la acei factori.
Da. Plătiți pentru a avea Morgellons. Sunteți momiți pentru ca
în mod voluntar să vă expuneți la cei mai periculoși factori care au
existat și există în univers. Știu ce spun. Vedeți dovezile mai jos în
carte.
Trăim într-un sistem de valori din ce în ce mai alterat. Banul
este singurul scop al multor oameni. Eu nu am fost educat așa. Este
adevărat că am trăit în socialism și am fost educat în această societate.
Aveam o scară a valorilor determinată de performanță. Se produceau
valori umane mult mai multe decât acum. Erau și rebuturi ca în orice
activitate umană, dar aceste erori ale naturii erau eliminate de sistem.
Capitalism, comunism, sclavagism, feudalism, comuna primitivă sunt
niște nume date aceleiași societăți. Nimic nu s-a schimbat de cel puțin
7000 ani pe Terra. Aceasta deoarece omul nu s-a schimbat. Este
aceeași ființă avidă de bogății și de putere, acum, ca și mai demult.
Toate aceste forme de societate s-au regăsit în toate timpurile numai
câțiva nu vor să vadă evidența. Singurul lucru care s-a schimbat este
viteza cu care circulă informația.
Poate la un moment dat vom realiza toți că suntem exact
aceleași animale care luptă pentru supraviețuire ca acum mii de ani.
Am schimbat multe în jurul nostru, dar noi nu ne-am schimbat deloc.
Doar o societate normală ar putea face aceasta. Acum am dovedit că
nici capitalismul nu este o societate normală. Dintre toate relațiile
interpersonale care există în această lume, doar comerțul este relația
care supraviețuiește. Iubirea, compasiunea, responsabilitatea nu
înseamnă nimic în fața atotputernicului ban.
Spun acestea, care nu au o legătură aparentă cu reacția
Morgellons, deoarece există organisme statale și internaționale care ar
trebui să ne apere de acești factori nocivi. Nu au făcut-o deoarece
acestea sunt populate cu oameni nepregătiți sau corupți în toate
statele. Nici un stat nu face excepție, toate instituțiile statale,
internaționale și mondiale sunt populate cu oameni nepregătiți și/sau
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corupți. Aceasta, în traducere liberă, înseamnă că unii sun proști, alții
sunt șmecheri iar alții sunt proști care se cred șmecheri. Probabil că
mai sunt și oameni deștepți sau precauți printre ei.
Aceste enunțuri sunt pentru ca dumneavoastră să vă dați
seama că există un vinovat pentru toată această mizerie planetară.
Acest vinovat principal este ignoranța. Pe lângă acesta mai există
câțiva vinovați care țin de latura umană a noastră: lăcomia, sistemul
educațional bazat pe principii de memorare nu de gândire, goana după
senzațional fără a căuta cauzalitatea acestuia, tentația noului
indiferent de consecințe, moda etc.

Efectul tunel. Cum se manifestă și de ce este el periculos
<înapoi la conținut>
În primele fraze am folosit sintagma tunel informațional și nu
m-am gândit nici o clipă că ea ar trebui explicată. Vedeți! Am gândit
exact ca în bula mea de săpun fără să țin seama că toți ceilalți ar putea
să nu înțeleagă.
Efectul tunel, efectul microscop, efectul tub sau ochelari de cal
sunt patru denumiri pentru același fenomen psihologic. Concentrândune pe detalii, asemeni cu gura luminată a tunelului, câmpul luminat al
microscopului sau capătul tubului avem, ca în bula de săpun, o zonă
limitată de informație la care avem acces. În nici un caz nu putem
explica ceva din afara zonei luminoase pe baza informațiilor din zona
luminoasă.
De exemplu, nu putem ști culoarea ochilor unei persoane, dacă
privim, printr-un tub la mâna ei. Ne lipsesc foarte multe informații pe
baza cărora putem da un răspuns corect. Trebuie să facem niște pași
înapoi pentru a vedea și zona capului sau să renunțăm la tub și să
privim persoana în întregime. La fel se întâmplă lucrurile cu știința.
Dacă priviți la microscop eliminați din start o serie întreagă de
elemente pe baza cărora poți să tragi o concluzie corectă. Trebuie
privit fenomenul plecând de la întreg către element, de la ansamblu
către detaliu, nu invers. Detaliile nu pot determina sigur niciodată
aspectul și comportarea întregului decât atunci când sunt suficient de
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multe. De asemenea și invers este valabilă această afirmație. Nici
întregul nu determină întrutotul comportamentul unei părți din el.
Lucrurile sunt extrem de complexe.
Degeaba avem aparatură performantă. Microscoape de nouă
generație nu fac altceva decât să creeze o ceață în capul nostru.
Vedem lucruri pe care nu le putem explica sub forme nefamiliare.
Lucruri amplificate, dar nu vedem ordinea din ele. Nu vedem ceea ce
determină apariția unor astfel de lucruri. Nu simțim mecanismul de
producere al acestei suferințe și implicit nu știm unde să acționăm, în
ce loc al acestui mecanism pentru a bloca propagarea suferinței și la
alte persoane dragi nouă.

Comunicarea
<înapoi la conținut>
Comunicarea nu ține doar de tehnică. Comunicarea este o
acțiune de transfer de cunoștințe. Această acțiune are loc între două
entități acordate. Acest termen din tehnică este singurul termen exact
pentru definirea comunicării. Fără această acordare, nu mai are loc
transferul de cunoștințe, deci nu poate avea loc comunicarea.
Haideți să facem lucrurile mai simple. Presupunem că în lumea
aceasta există doi oameni foarte inteligenți și foarte instruiți. Fiecare
este recunoscut în țara sa ca fiind o persoană foarte inteligentă, foarte
cultă și un foarte bun învățător. poate să facă oamenii să-l asculte cu
plăcere. Fiecare a crescut generații de elevi care au mers mai departe
cu cunoștințele primite de la acești învățători. Într-un cuvânt avem doi
oameni extraordinari.
Îi aducem pe cei doi în aceiași încăpere. Vedem că cei doi, deși
sunt oameni foarte obișnuiți cu alți oameni, nu comunică. De ce se
întâmplă aceasta? Simplu!
Acești oameni nu sunt acordați. Acești oameni nu vorbesc
aceiași limbă. Unul vorbește chineză, iar celălalt vorbește română.
Pentru ca cei doi să se poată înțelege trebuie să existe o modalitatea să
poată discuta. Trebuie să găsească un numitor comun. Soluția?
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Aici există mai multe variante. Ori chinezul începe să învețe
românește. Aceasta este o variantă. Ori românul învață să vorbească
chinezește. Aceasta este o altă variantă. Ori amândoi se apucă să
învețe engleza. O altă variantă prin care ajung ca amândoi să cunoască
o limbă care să fie numitorul comun al comunicării. Aceasta înseamnă
primul pas spre acordarea discuției. Stabilirea unui canal comun prin
care se pot transfera informații înțelese de ambii parteneri de discuție.
Dacă lucrurile ar fi așa de simple eu aș fi cea mai bucuroasă
persoană din lume.
Această acordare este mai complicată decât cunoașterea unei
limbi comune. Transferul de informații nu se poate face printr-o simplă
discuție. Nu se face la o șuetă între două gâște. În armată există un
procedeu ca să se confirme că un mesaj a ajuns corect la urechile unui
subordonat. Acesta este obligat să repete mesajul. În felul acesta se
confirmă că mesajul transmis de superior a ajuns la subordonat în
termenii în care a fost transmis. Aceasta elimină erorile de transmisie a
mesajului. Nu elimină nicidecum erorile de înțelegere a acestuia.
Pentru ca mesajul să fie înțeles, un bun comandant îl pune pe
subordonat să execute ordinul așa cum l-a înțeles, iar dacă
subordonatul execută prost, îl corectează.
O pățanie inedită am trăit-o în Budapesta, capitala Ungariei, un
alt stat din Europa. Tuturor ni se întâmplă să ne rătăcim printr-un oraș
mare pe care nu-l cunoaștem. Am oprit mașinile noastre să întrebăm
care este traseul către Viena. Am nimerit un domn în vârstă. Acesta cu
un calm imperturbabil ne-a explicat cum ajungem pe drumul bun. Apoi
a avut loc următoarea conversație:
- Am înțeles! A exclamat prietenul meu... Mulțumesc. În
ungurește, limbaj necunoscut mie, dar cunoscut de
prietenul meu.
- Nu,..., nu,..., nu,... Nu te grăbi. Repetă ce am spus, a spus
persoana în vârstă căruia i-am cerut ajutorul.
- ...?
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Persoana în vârstă, nu știm cine era, avea o metodă sigură de
acordare cu interlocutorul. Noi amândoi, prietenul meu și cu mine, am
rămas muți. Omul nu numai că ne-a transmis o informație. Omul a vrut
să știe dacă am recepționat-o corect, și mai mult, dacă informația
recepționată ne va fi utilă. Că vom găsi traseul către Viena fără ca să
mai întrebăm a doua oară. Că, aceste lucruri transmise, ne-au intrat în
cap și că au rămas acolo. Remarcabilă persoană.
Aceasta a fost într-adevăr o comunicare. Abia atunci am realizat
ce importantă este comunicarea. Comunicarea, deși foarte mulți
vorbesc despre ea, de foarte puține ori se întâmplă să existe. Tuturor
le place să se laude cu discuțiile purtate. Discuțiile sunt multe, dar ele
nu sunt deloc importante la orice nivel s-ar purta, dacă în cadrul
discuțiilor nu are loc și comunicarea acordată. Abia atunci acea
discuție, este o discuție importantă. Abia în acel moment cei doi
interlocutori rezonează pe aceiași frecvență. Abia în acel moment cei
doi vorbesc, cu adevărat, aceiași limbă. Abia atunci discuția purtată nu
este o pierdere de timp.
Foarte multe persoane au recitat poezii. Foarte multe persoane
urăsc poeziile.
De ce?
Pentru că la școală niște dascăli idioți, i-au pus să repete ca
papagalii o poezie mai mult sau mai puțin, idioată. Abia mai târziu, în
timp, îți dai seama că în acea poezie există un mesaj. Că acea poezie
este o codificare a gândurilor și trăirilor cuiva. Dascălii noștri sunt niște
imbecili. În loc să ne facă să repetăm ca papagalii, mai bine ne-ar obliga
să gândim poezia. Să vedem frumusețea mesajului. Nu este deloc
important să o recităm. Mult mai important este să o înțelegem. Abia
atunci găsești cale către un alt creier. Găsești calea către gândirea
cuiva. Abia atunci ajungi să fii om cu adevărat. Atunci se deschid toate
căile spre adevăratul cer.
Și,... apropo de cer. Dimineața aceasta am trecut pe lângă o
biserică. Înăuntru se ținea slujba religioasă. Oare, maimuțele acestea
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care se duc în fiecare zi la biserică, înțeleg mesajele divine? Sau se duc
să audă pe cineva „declamând” din Biblie și Evanghelie? Ei înțeleg ce
spune preotul? Înțeleg rostul cuvintelor preotului? Înțeleg
introducerea?
- „Înțelepciune. Să luăm aminte. Pace tuturor.”
Cum stabilim comunicarea?
Frumoase vorbe au fost spuse de mulți oameni. Le-a înțeles
cineva? Eu cred că foarte puțini. De ce? Pentru că se dă o importanță
prea mică stabilirii comunicării. Simpla conversație nu ajunge pentru o
comunicare eficientă. Expunerea în fața unui public este și mai
defectuoasă din punctul de vedere al transferului de cunoștințe. Pe
mulți nu îi interesează deloc ceea ce se expune. Ei sunt acolo din cu
totul alte motive. Foarte mulți se duc la reuniuni de acest fel pentru a
socializa. ceea ce spune acela de pe scenă, este mult prea neînsemnat
pentru ei. Din această cauză stabilirea comunicării este un lucru
esențial în transmiterea informației. Numai acei profesori care au
reușit să-și cunoască elevii au reușit să-i învețe eficient. A fi profesor
este o vocație și o artă în același timp. La fel se întâmplă și cu această
carte. Ea este o încercare de comunicare cu un interlocutor
necunoscut. Dacă autorul nu face eforturi să coboare ștacheta
informațională la nivelul mediu spre jos al cunoștințelor individului a
scris o carte pe care o va citi singur sau în cel mai bun caz o vor citi
doar persoanele avizate. Or această carte se adresează persoanelor
diverse. Aceste persoane nu sunt instruite în domeniul științific. Eu
sunt, dar nu pot scrie un tratat plictisitor de știință care să culeagă
praful din biblioteci. Am fost luat peste picior de un pseudo savant.
Avea o pregătire în chimie analitică. Un om instruit. El mi-a transmis un
mesaj prin Facebook. Zicea că nu se vede deloc că am nici un fel de
pregătire tehnică. Eu cred că m-a lăudat de fapt. Dacă nu se simte
aceasta înseamnă că am reușit să țin în frâu savantul din mine și am
făcut pași serioși către comunicare. Mie nu îmi place să vorbesc și să
înțeleg numai eu ceea ce spun. Am început să-i înșir câțiva savanți și
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ceea ce au făcut ei și să-i demonstrez că eu cunosc foarte bine nu
numai formulele ci și ceea ce înseamnă acele formule și cum se traduc
în viața noastră cotidiană. Oricum el nu a priceput nimic. Era blocat
între compușii chimici și nu-și putea elibera mintea să gândească
existența a altceva pe lumea aceasta cel puțin la fel de important ca
materia. După un timp i-am sugerat să mai citească deoarece nu totul
pe această lume este chimie. În schimb, totul pe această lume este
electromagnetism și energie. Aceasta nu o spun eu. Aceasta o
demonstrează Einstein prin teoria relativității și celebra sa formulă:
E=mc2. Eu nu am timp să stau la discuții cu tot prostul. Dar pentru a mă
face înțeles trebuie să cobor din sferele înalte ale științei la nivelul
omului profan. El nu are cunoștințele necesare să mă înțeleagă. Atunci
trebuie să-mi modelez eu limbajul în așa fel încât o persoană care nu
este de specialitate să mă înțeleagă. Nu am reușit întru totul. Sunt
unele aspecte care nu pot fi descrise în limbaj simplu. Dar mă voi
strădui ca să ajung în creierul vostru într-un mod cât pot eu de simplu.
Dar, de asemenea, trebuie să faceți și voi un minim de efort să
încercați să vă auto instruiți în domeniu. Folosiți instrumente
periculoase pe lângă voi. Nici nu le-ați citit prospectele. nici nu știți
cum funcționează. Știți foarte bine cum se utilizează. Le utilizați și de
cele mai multe ori abuzați în utilizarea lor peste limita de
suportabilitate a organismului vostru. Vă îmbolnăviți și vă mirați cum
un dispozitiv atât de drăgălaș este atât de periculos. Acest lucru nu s-ar
fi întâmplat niciodată dacă acei nemernici care poluează, v-ar fi instruit
cum se folosește acel dispozitiv și ce riscuri implică funcționarea lui.
Deci utilizarea unui dispozitiv și principiile de funcționare ale acestui
dispozitiv sunt lucruri total diferite. Dacă ați ști că energia emisă de un
asemenea dispozitiv drăgălaș îl transformă într-o mică grenadă
electromagnetică ce împrăștie bolile mai sigur decât o fac virușii și
bacteriile poate că v-ați fi înfrânat din entuziasmul cu care vă
contaminați pe voi, pe alții, întreaga planetă. Dar aici nu este vorba
doar de comunicare. Aici este vorba și despre lăcomia celor care vă
vând otrava. De cele mai multe ori aceste informații sunt prezentate
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denaturat, scrise cu litere mici sau pur și simplu omise din prospectele
aparatelor. Trecem peste faptul că 90% dintre voi nici măcar nu ați citit
vreodată prospectele. 90% din cei care le-au citit oricum nu le-au
înțeles. Probabil 1% dintre cei care posedă asemenea dispozitive, și
acest procent este de un optimism exagerat, cunosc foarte bine ce
bombă electromagnetică și-au cumpărat. Asta da eficiență a
transmiterii informației.

Respectul față de timpul dumneavoastră
<înapoi la conținut>
Înainte de orice altceva trebuie să vă informez că sunt o
persoană care are un respect deosebit pentru timp. Timpul tuturor
este prețios. Deocamdată, este singura dimensiune ireversibilă și nu
poate fi dat înapoi. Deci nu am de gând să pierd timpul, nici al meu,
nici al dumneavoastră și nici al altora. Cu alte cuvinte, nu am de gând
să vă încarc memoria cu informații inutile. Nu am să scriu tone de
maculatură. S-a complicat foarte tare o minune a naturii... viața. Lăsați
viața să existe! Eu am să scriu puțin și concis. Am să dau doar
explicațiile esențiale. Cine are creier va recepta informația corect și o
va asimila repede. Cine nu are creier... eu, nu am de unde să-i dau!
Scrierea acestui articol are o motivație directă. M-am
îmbolnăvit de o boală misterioasă de piele. Primul impuls, cel mai
natural, a fost să merg la un medic specialist în boli de piele. Nu m-a
ajutat cu nimic. Nu mi-a găsit un tratament. Când am văzut că medicul
nu mă poate ajuta am început să caut prin biblioteci și pe Internet. Am
văzut că nu sunt singurul cu astfel de probleme de piele din lume. Am
citit foarte multe articole și nu am găsit nimic concret, coerent, logic și
util. Toate articolele sunt filozofii fără rost sau fantezii de creiere
odihnite.
Mulți nu vor crede cele ce vor citi în paragrafele care urmează.
Este opțiunea lor. Pentru cei care nu vor crede le spun că două tipuri
de oameni nu suport pe lumea aceasta: mincinoșii și proștii. Dacă de
mincinoși te poți apăra, de proști doar bunul Dumnezeu ne apără. Nu
vor crede... Puțin îmi pasă, cel mult îmi poate fi milă de ei. Dacă nu
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suport nici mincinoșii mi-am format un sistem de gândire care
identifică imediat impostorii. Tot din aceleași motive nu mint niciodată.
Nu pierd timpul limitat al creierului meu cu minciuni care oricum se
descoperă mai devreme sau mai târziu. De asemenea nu pot să pierd
timpul cu fiecare naiv. Voi încerca să expun faptele așa cum sunt și să
ofer posibilitatea ca acestea să fie verificate. Cine va înțelege se va
însănătoși cine nu va înțelege va căuta în continuare medicamente
pentru ceva ce nu se vindecă cu medicamente.
Un „neinspirat”, din această lume mare, mi-a spus că fac un
deserviciu foarte mare comunității Morgellons. STOP! Nu există

comunitatea Morgellons. Nu ne putem întoarce în evul
mediu când leproșii erau izolați de ceilalți oameni deoarece
erau bolnavi și nimeni nu cunoștea cauza îmbolnăvirii lor.
În plus cei care au reacția Morgellons nu sunt bolnavi. De
ce să-i vedem altfel. Sunt doar mai sensibili decât alții.
Poate ar trebui să le mulțumim! Nu putem fi fasciști!
Dacă aveți impresia de superficialitate ar fi bine să vă treacă. Eu
lucrez la această carte de doi ani. Am căutat înainte încă patru ani o
cură pentru pielea mea. Deci în total șase ani. Ceea ce am descoperit
m-a îngrozit. Poate că această carte ar trebui citită de toți bolnavii din
lume. Cartea se vinde dintr-un singur motiv. Prin intermediul acestei
cărți eu doresc să strâng fonduri pentru a opri un genocid mondial. Nu
sunt cuvinte mari. Este purul adevăr și ca să vedeți că sunt conștient cu
cine mă lupt am să vă dau o pildă din biblie. Toată lumea cunoaște
legenda cu David și Goliat. Ei bine, eu sunt furnica de sub piciorul lui
David și vreau să mă lupt cu Goliat. Prin vânzarea cărții pot crește. În
felul acesta pot echilibra balanța puterii. Nu vă fie frică. Nu vreau să
mă îmbogățesc. Nu dau doi bani pe averi sau proprietăți. Am depășit
demult aceste idealuri superficiale. Banii cu care voi plătiți cartea se
vor duce numai înspre acest scop declarat. Eu am cu ce să trăiesc. Nu
doresc bani de la săraci. Sunt persoane cărora le-am făcut cadou
cartea. I-am învățat și cum să se pună la adăpost de acești factori
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nocivi. Am primit și donații semnificative. Toate aceste fonduri sunt și
vor fi subordonate aceluiași țel, pentru oprirea genocidului mondial.
Oprirea suferinței oamenilor și supraviețuirea pe această planetă. Nici
acestea nu sunt cuvinte mari. Poluarea aceasta invizibilă ne amenință
pe noi, animalele, insectele, plantele și totodată produce încălzirea
corpurilor asupra cărora acționează. Are un cuvânt greu de spus în
încălzirea globală. Încă nu este prea târziu.
Am să înving. Știți de ce? Pentru că am de partea mea știința.
Știința este singurul instrument care poate învinge acest „Goliat”
modern. Mai știu că acești criminali nemernici nu se pot ascunde cu
ajutorul științei. Știința nu-i ajută. Nu au ce face. Nu mai pot ascunde
multă vreme această poluare. Ea acționează deja suficient de agresiv.
Deja această poluare creează victime. Se moare din cauza acestei
poluări.
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Capitolul 2: Morgellons nu are cură! Morgellons este o
cură!
<înapoi la conținut>
O reacție normală de respingere a unor factori nocivi!
Puteți să râdeți, dar nu este nimic de râs! Suntem amenințați de
un pericol foarte mare. În corpul tuturor oamenilor se întâmplă un
dezastru. La majoritatea nu se vede. Toți suntem afectați într-o măsură
mai mică sau mai mare de către o poluare cu factori extrem de nocivi
pentru care nu suntem pregătiți nici fizic și mai ales educațional. Spun
educațional deoarece acești factori sunt invizibili și dacă sunt invizibili
nu realizăm cât de periculoși pot fi. Aplicăm politica struțului? Ceea ce
nu vedem nu există?
Ceea ce nu vedem lucrează în defavoarea noastră. Ne
devorează fiecare celulă. Suntem distruși de vii din interior de un
factor extern de care ne putem dispensa și dacă îl vom cunoaște mai
bine ne vom putea apăra. Nu există limită în spațiu de acțiune a acestei
mizerii. Nimic din corpul nostru nu o poate opri. Nici un organ de al
nostru nu este imun la acțiunea acestei mizerii.
Totodată am să vă spun ceva ce vă va îngheța zâmbetul pe
buze. Ceva ce am verificat personal că este așa. Ceea ce am descoperit
eu este faptul că această poluare este mama tuturor bolilor. De la
simpla răceală, îngrășare excesivă, diabet până la moarte, acestă
mizerie poate provoca toate bolile organice sau poate simula orice altă
boală virală sau infecție. Este cu adevărat o pacoste.
Din această cauză medicii din întreaga lume sunt depășiți. Ei
inventează boli noi pentru a denumi stadii diferite al aceleiași boli.
Astfel am descoperit „boli” ca Lyme, Morgellons, Fibromyalgia, boli
autoimune, anumite forme de cancer, anumite forme de diabet,
orbirea sau slăbirea vederii sunt de fapt efecte ale acestei poluări și
stadii diferite ale unei boli crunte dezvoltate în urma expunerii la
acestă poluare. Am realizat că suntem într-un pericol imens.
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Dumnezeu mi-a dat creier să-l folosesc, nu să-mi bat joc de el. Cu
ajutorul lui am făcut corelații logice. Am găsit relațiile cauzale ale bolii.
Descoperirea cauzalității a dus, în mod direct, la găsirea unui tratament
pentru pielea mea. Am găsit exact locul unde să acționez pentru a
întrerupe relația de cauzalitate care m-a făcut să sufăr. Acum lucrurile
au o explicație logică directă. Îndepărtând cauza bolii, pielea a început
să se vindece. Relația biunivocă dintre cauză și efect este evidentă.
Acum lucrurile, pentru mine au o explicație științifică și logică. Boala nu
mai este misterioasă. Mă vindec! Vedeți galeria foto pe linie vedeți
evoluția la anumite intervale de timp.
Dumneavoastră sunteți în continuare într-un pericol imens.
Cineva a pus gând rău rasei umane în forma inteligentă actuală. Nu au
nevoie de oameni care pot să gândească. Au nevoie de executanți
docili ai programului lor, de zombi unde dumneavoastră sunteți
materia primă. Acest pericol îmbracă două aspecte majore:
*Primul, și cel mai important, este acela al dezinformării
constante și accentuate a noastră prin îngrădirea accesului la
un învățământ de calitate. Nu mai avem profesori care să fie
motivați să ne învețe. Nu mai au pasiune. Nu mai sunt plătiți
corespunzător. Numai poleiala este importantă, esența nu mai
are nici un fel de valoare. De ce au trebuit să treacă peste 12
ani ca să se afle cauza îmbolnăvirilor. Aceasta înseamnă că
sistemul este bolnav. Nimeni nu a avut motivația să găsească ce
ne îmbolnăvește până acum? În acest caz suntem într-un căcat
adânc!
*Al doilea aspect este cel fizic, atacul direct asupra ființei
umane. Eliminarea treptată a omului de pe suprafața planetei.
Atacul, pentru că este vorba despre un atac ce poartă
caracteristicile unui genocid, este direcționat către vârful
societății. Voit sau nu, este un atac asupra celor care au o
anumită stare materială și este un atac pe termen lung cu
efecte nebănuite încă. Eu înclin să cred că este un atac voit,
selectiv și mă întreb cum Dumnezeu au descoperit o asemenea
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armă mortală, încât să dorești să o ai tot timpul lângă tine, să
fie nocivă, pe alocuri letală, să atace selectiv un anumit grup de
oameni sau să-i facă să se gândească la propria sănătate nu la
problemele generale, normale ale umanității. Avem atâta de
lucru pe planetă, de ce ne ocupăm de prostii?
Peste aceste probleme se mai adaugă niște fumigene care să
acopere adevărata cauză și să dea credulilor impresia că le pasă cuiva
de ei. Nu le pasă! Credeți-mă. Au început să facă tot felul de organizații
și fundații (cică non profit) unde pseudo savanți se întrec în a găsi
explicații din ce în ce mai fanteziste în a găsi o cură pentru o boală
misterioasă numită MORGELLONS!... Rahat! I-au dat și nume!? Îmi vine
să râd de să crape inima în mine. Oops!... Nu vreau să crape și... dacă
nu ar fi așa de tragic și periculos chiar că aș râde. Boala este foarte
reală și trebuie tratată cu respectul cuvenit. Oamenii chiar suferă și
sunt din ce în ce mai panicați pentru că autoritățile din lumea întreagă
sunt mai preocupate de jocul de la vârful ierarhiei politice decât de
viața celor care i-au pus acolo. Mai grav ar fi să știe de această boală și
chiar să o provoace. De ce nu? Premizele și logica ne îndreptățește să
credem așa ceva. Aceasta este frumusețea vieții! Suntem atât de mulți
că nu știm când se naște un Genghis-Han, Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao
sau Ceaușescu. Populația lumii trebuie redusă pentru a fi confortabil
pentru unii pe planetă, iar ceilalți trebuie aduși la condiția de unelte de
muncă ne gânditoare, doar simpli executanți. Până unde duce cinismul
lor, până la ce limite. Are limite?
Cinismul lor, nu are limite!

Cine ne poate ajuta?
<înapoi la conținut>
Pericolul cel mai mare este că boala se manifestă nu numai pe
piele ci și în interiorul corpului provocând tot felul de cancere și
disfuncționalități interne. Boala nu are nici un fel de granițe sau limite
de acțiune. Nu vă grăbiți să consumați citostatice. Doctorii din întreaga
lume nu sunt pregătiți pentru această boală. Dacă de această boală
aveți șansa să scăpați, de citostatice se moare sigur! Tratamentul
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reușește, dar din păcate pacientul a murit. Un succes total! Nu!?
Această boală nu poate fi tratată de doctori. Nu au pregătirea
necesară. Mai degrabă un inginer ar putea să vă ajute mult mai mult
decât orice doctor. Aceasta datorită faptului că un inginer de profil
electric cunoaște foarte bine acei factori nocivi.
Într-un reportaj văzut la o televiziune din România un medic
ignorant a tăiat membrele unor copii, pentru că nu a găsit cauza bolii.
Oare a căutat-o? Acei copii aveau același fel de leziuni ca cele care au
apărut pe pielea mea. În cazul meu s-au dovedit a fi reversibile și
reparabile. A înțeles cauzalitatea dintre factorii nocivi și declanșarea
reacției, sau a făcut ca medicii din evul mediu care pentru orice boală
îți scoteau sângele din corp. Oare societatea aceasta nu vrea să
evolueze? Vă rog din tot sufletul meu:

Gândiți... nu doare!
<înapoi la conținut>
Simptomele maladiei nu sunt general recunoscute și nu au o
clasificare riguroasă. Acest lucru este normal atâta timp cât fiecare
persoană afectată este o entitate singulară. Putem spune că este și
foarte real. Boala este influențată foarte mult și de factori externi
pacientului și de rezistenta acestuia. Gradul de vulnerabilitate al
organismului este și el un factor determinant în apariția sau mascarea
bolii. Mulți pacienți au început să-și trateze singuri boala cu succese
mai mari sau mai mici. Este și cazul meu. Spre deosebire de alții eu am
identificat cauza și am eliminat-o. Nici un tratament nu dă roade atâta
timp cât cauza reală a bolii este activă și provoacă leziuni continuu.
Toate tratamentele sunt paleative atâta timp cât cauza reală nu este
îndepărtată. Bani aruncați și timp prețios pierdut. Există niște șmecheri
care au găsit o cură cu argint coloidal și cer o grămadă de bani pentru
acest tratament. Sunt niște farsori, niște oameni care se hrănesc cu
suferința altora. Acum, că știu forte bine ce este reacția Morgellons vă
pot spune că boala care este cauzată de factorii care provocă reacția
Morgellons nu are nici un fel de cură. Singur cură cunoscută este
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extragerea corpului uman din mediul toxic provocat de acei factori
nocivi și ajutarea organismului să se refacă.
Nu fiți nervoși și nici nerăbdători! Tot vorbesc de factorii nocivi
care provocă reacția Morgellons. La momentul potrivit vă voi dezvălui
ce sunt acei factori nocivi. Deocamdată vă spun că sunt invizibili, sunt
cunoscuți de foarte multă vreme ca fiind nocivi, dar nu sub forma
acesta. Trebuie să înțelegeți foarte bine ce vă expun. Nu aveți altă
șansă de supraviețuire decât înțelegând fenomenele. Așa că vă rog să
aveți răbdare și să citiți tot. Dacă treceți peste explicații aveți o șansă
grozavă să râdeți de mine, dar de fapt vă veți bate joc de propria
persoană. Citiți tot și veți fi informat cum să scăpați din acest iad. Nu
numai atât! Încercați să înțelegeți ceea ce citiți. Nu este chiar la
îndemâna oricui să înțeleagă cele expuse. Dacă nu înțelegeți cereți
ajutorul specialiștilor, ei vă pot ajuta, dacă vor înțelege și ei la rândul
lor.
Am identificat cauza îmbolnăvirii. Simptomele generate de
aceasta sunt comune mai multor bolnavi. Acestea sunt:
*la formele ușoare apar grețuri și vărsături;
*apare febră asemănătoare insolațiilor severe;
*dureri de mușchi sau organe;
*puncte roșii asemănătoare cu acneea;
*erupții cutanate sau răni care pot provoca mâncărimi intense.
Aceste erupții cu aspect de peșteră cu tavanul surpat. Asemeni
unei arsuri care s-a întâmplat sub piele. Multe sunt de formă
eliptică. Ca și cum un cilindru invizibil v-ar fi trecut prin piele. Ca
o săgeată invizibilă;
*senzații de târâre a ceva pe și sub piele, comparabile cu
insectele în mișcare, înțepături sau mușcături;
*fibre, fire sau materiale fibroase negre din și de pe piele.
Uneori acestea pot avea aspect de cristale;
*oboseală severă;
*dificultăți de concentrare;
*pierderi de memorie pe termen scurt;
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*pierderea forței și a preciziei de manipulare a obiectelor;
*căderea părului și albirea firelor de păr;
*căderea dinților.
Citiți-le și vă opriți aici. Putem spune cum se luptă o grămadă de
organizații, să scriem o tonă de maculatură... bla, bla și... bla.

După cum am spus anterior, pierdem timpul.
Totuși, trebuie să evidențiem ce pot provoca acești factori de
îmbolnăvire, pentru a nu avea calea de însănătoșire blocată de vreun
imbecil de medic, care dorește neapărat să ne facă ultima încăpere,
tapetată frumos cu mătase și suficient de strâmtă să fie personală și de
unică folosință.

Care sunt efectele acestor factori nocivi:
*senzație de temperatura ca și cum ai avea răceală sau gripă;
*stimularea secreției mucoaselor, în special ale nasului și zona
sinusurilor, confundată cu sinuzita;
*diabet;
*decompensarea inimii;
*pierderea vederii;
*cancer de piele prin alterarea informației la nivel de nucleu
atomic;
*anevrisme prin obturarea arterelor din zona craniului;
*cancer ovarian la femei datorită poziției sursei față de ovarul
feminin;
*cancer la creier;
*cancer de limfă;
*cancer de măduvă osoasă;
*cancer pulmonar;
*leucemie;
*disfuncționalitatea transmisiei informației în organism;
*pierderea puterii musculare și a coordonării mișcărilor;
*stimularea secrețiilor intestinale și stomacale, provocarea unei
senzații continue de foame;
*obezitate fără să consumați alimente;
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*la o expunere îndelungată reacția organismului poate fi așa de
severă încât poate fi confundată cu alte boli organice grave.
Toate aceste depinzând de zona în care acești factori
acționează;
*moarte.
Este mama tuturor bolilor. De la simpla răceală la cumplitul
cancer toate bolile cunoscute pot fi generate de acești factori nocivi.
Boala nu este nouă, nu este misterioasă, trebuie doar să o
cunoști și să știi să te aperi de ea. Misterul nu există, în schimb există
un ocean imens de ignorantă și/sau rea voință.

De ce nu au găsit-o alții până acum? ...
<înapoi la conținut>
Problema este că ... Au găsit-o din anul 1934 dar nu sub forma
aceasta. Dar savanți cu diplomă și ochelari de cal nu pot vedea
evidența decât atunci când este prea târziu.
Ar fi câteva răspunsuri posibile la întrebarea anterioară:
*Nu caută unde trebuie. Morgellons nu este cauzată de vreun
virus sau bacterie, substanță chimică sau element nuclear și nici
nu este vreo așa-zisă boală autoimună;
*Nu este o boală contagioasă, dar este răspândită la scară
planetară (fiecare subiect se îmbolnăvește separat);
*Această reacție nu este evidentă. Ea apare în timp, ca un efect
al acumulării energiei, la nivelul celulelor. De exemplu la mine a
apărut după 16 ani de expunere la factorii periculoși. La un
asemenea interval de timp este greu să faci asocieri corecte.
Atâtea evenimente s-au succedat în această perioadă încât a
fost greu să disting adevărata cauză;
*Semnele pe piele apar aleator în timp și greu pot fi atribuite
unei surse anume;
*Medicii nu au pregătirea necesară să facă corelațiile necesare
unei descoperiri, mai ales că explicația le depășește cu mult
capacitatea lor de înțelegere. Pur și simplu nu sunt pregătiți în
acest domeniu. Poate medicii militari ar putea avea o părere
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utilă, dar ei nu se ocupă de populația civilă (Aceasta nu exclude
posibilitatea ca ei să nu aibă habar de acestea ținând cont că nu
au dat nici o explicație halucinațiilor soldaților americani care
luptau în Irak și Afganistan. Aceiași factori provoacă halucinații
ca aceia care provoacă leziuni pielii. Acolo acționează direct
asupra celulelor nervoase din creier) ;
*Caută ceva ce nu este palpabil prin simțurile normale;
*Nu gândesc cauzal, istoric și relațional, într-un cuvânt
„dialectic”;
*Nu sunt în stare să vadă ceva de sub nasul lor;
*Nu au fost îmbolnăviți cu această boală și nu sunt motivați să o
găsească;
*Efectul tunel (explicat anterior). Sunt sclavii microscopului, au
văzut o imagine mărită și au căzut pe spate și așa au rămas;
*Nu vor să găsească. Este o campanie mondială de acoperire a
acestei plăgi moderne. Unii oameni câștigă enorm prin faptul că
ne intoxică pe toți încât au persoane antrenate și probabil
plătite pentru a crea confuzie. Acestea fac o treabă foarte bună
ca dovadă că toate sistemele sanitare de pe întreaga planetă nu
găsesc un remediu de cel puțin 12 ani cu toată pregătirea lor și
cu toată aparatura sofisticată cu care sunt dotate.
*O fraudă imensă la nivelul tuturor sistemelor de asigurări de
sănătate. Ținând cont că trebuie căutat traseul banilor în orice
acțiune omenească, vă pot spune că se decontează sume
uriașe, $2000 pe bucată pentru analize genetice inutile. prin
acestea vi se spune că sunteți oameni și că sunteți fragili. Poate
cineva să repare un defect genetic? Nimeni. Are vreun rost
analiza? Nici unul decât de a transfera niște bani din buzunarul
asigurărilor de sănătate în buzunarul anumitor medici. În plus
100% din populația pământului este defectă genetic. Așa am
evoluat. Ne perfecționăm continuu. Cine plătește aceste sume
se gândește la ce implică aceste analize inutile.
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Cel mai trist ar fi ca numai ultimele două afirmații să fie
adevărate. În orice caz cel puțin una dintre acestea este adevărată.
Aceasta ar însemna că se pregătește de multă vreme cea mai mare
crimă din istoria omenirii. Ca importanță și efecte este foarte apropiată
de extincția dinozaurilor cu excepția că atunci aceasta a fost provocată
de factori externi, independenți de voința dinozaurilor. Acum este
provocată de lăcomia coroborată cu ignoranța tehnică a unor oameni
și de corupția sau ignoranța organismelor statale și mondiale care ar
trebui să ne apere.
Țineți minte data 2014.05.14 (yyyy.mm.dd) „The healing day”
(ziua vindecării). Acesta a fost începutul vindecării mele și începutul
luptei împotriva lăcomiei unei întregi clase de imbecili. Au început să
mă îmbolnăvească din 1992. Și acum am urme pe corp de la acele
atacuri. De aproape șase ani m-am lăsat de fumat și am început să am
erupții pe piele, dar nu nicotina era de vină, ea doar ascundea
adevărata cauză. Acum au sărit calul și de asemenea am abuzat un pic
și eu. Nu mai au nici un fel de rușine și vor fi foarte greu de oprit.
Soluția este să ne luăm fiecare măsurile de prevedere și să începem să
acționăm lucid și coerent. Dacă va fi un răspuns prompt, individual dar
de proporții planetare, nu vor putea face față și vor ceda. Oricum vor
încerca altceva, dar atunci vom fi pregătiți. Eu am jurat că nu voi avea
liniște până acei oameni lacomi ce mi-au provocat atâta suferință vor
plăti. Acum câțiva ani m-am lăsat de fumat și am fost la medicul
dermatolog deoarece am avut niște erupții ciudate pe piele, dar nu ma ajutat deloc acest lucru. Ei sunt depășiți și imbecilizați de sistemul lor
de vânzare de sănătate (mai mult de medicamente și teorii sterile
decât de sănătate). Pentru ei, jurământul lui Hipocrate nu mai are nici
măcar valoarea hârtiei pe care este tipărit. Singura entitate care îi mai
mișcă este banul, foarte mulți bani. Am încercat tot ce am știut:
antibiotice antivirale, creme, diverse substanțe chimice, dar până nu
am eliminat adevărata cauză nu s-a văzut nimic remarcabil în evoluția
bolii. Am avut norocul să am acces la medicamente deoarece și
nevasta mea și fiica mea sunt farmaciști. Nu m-a ajutat nici un fel de
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medicament. Dar,... la niște discuții cu un prieten, ca o revelație, am
descoperit cauza reală a bolii. De cum am descoperit-o și am eliminato, am văzut evoluții importante în bine în aspectul pielii și în refacerea
țesuturilor afectate. Abia atunci am realizat pericolul, importanța și
gravitatea situației. Nemernicii, în goana după profit, nu au nici un fel
de scrupule și sunt în stare să pună capăt vieții omenești pe Terra. În
numai trei luni de la îndepărtarea cauzei pielea mea se vindecă.
Corelația dintre cauză și efect este cât se poate de evidentă. Eu sunt
sigur de aceasta, până ce savanții vor confirma sau infirma și se vor
certa inutil pe dogme și alte tâmpenii, până atunci voi veți fi morți. Eu
unul am de gând să mor de moarte naturală, nu provocată de cauze
artificiale de care mă pot dispensa.
Când pregăteam acest articol am căutat date despre boală. Am
văzut că cei mai speriați sunt italienii și germanii, nicidecum americanii.
Asta îmi cam schimba datele problemei. Eu consider că unii americani
sunt la rădăcina tuturor mizeriilor de pe planetă. Apoi am făcut o
asociere de factori care m-a îngrozit. Vreau ca un lucru să fie foarte
clar. Nu sunt anti-american. America este o țară ca oricare din lumea
aceasta. Poate că au prea multă libertate și atunci unii aleg să fie
imbecili. Oricum concentrația de proști este aceeași ca în orice altă
țară. În plus acolo au emigrat toți cei care au constituit crema altor țări.
Italieni, ruși, nemți și chiar români de ai mei sunt în America nu pot să-i
desconsider pe toți și nici nu ar fi corect. Câțiva dintre ei fac o serie de
prostii și pentru aceasta nu trebuie să-i blamăm pe toți. În ansamblu,
sunt o mare națiune.
*Ce au făcut americanii mai nou? ... Au legalizat consumul de
marijuana în unele state.
*Când au apărut simptomele mele? ... Atunci când m-am lăsat
de fumat!
*Există substanțe care ascund efectele cauzelor descoperite de
mine? ... Da, unul este nicotina și alți alcaloizi ce sunt în
frunzele de cânepă indiană (Marijuana).
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*Deci, ce au făcut americanii? ... Ca de obicei, au acoperit un
căcat cu o frunză. Nu au descoperit cauza "îmbolnăvirilor" și au
hotărât că cel mai bine ar fi ca lumea să nu le observe
incompetența. Deci mai bine niște bolnavi drogați decât bolnavi
furioși. Cel puțin în starea de euforie dată de drog nu le mai
pasă;
*Aceasta arată că autoritățile și doctorii americani, ori știu ce
provoacă această boală și efectele asupra populației, ori își
anesteziază proprii locuitori, îi droghează și le amorțește mintea
să nu le mai pese. Concluzia rezultantă: ori sunt criminali, ori
sunt imbecili.
*În plus americanii simpli habar nu au că trăiesc într-o dictatură
mult mai puternică decât am trăit noi vreodată. Tot ce primește
un american, din punct de vedere al informației, este extrem de
bine cenzurat. Dacă este vorba despre pisici și câini sau tâmpiți
de pe YouTube sau Google ajungi până în ultima casă din US,
dar dacă este vorba despre informații serioase și care să-i
provoace pe americani să gândească te vor cenzura. Nu ai voie
pur și simplu să ajungi la creierul lor. Ei trebuie să le controleze
tot sistemul de gândire. Parcă ați împușcat pe unul pe care îl
chema Ceaușescu pentru exact aceleași tentative de controlare
a gândirii românilor. Nu sunteți cu nimic mai prejos. Îmi este
milă de marele popor american. Sincer! (Ca o mică paranteză,
sunt și cinici. Google nu înseamnă nimic dar goggle înseamnă
OCHELARI DE CAL! Adică: "Privește, dar numai ce vrem noi! Ești
liber, dar noi ținem lanțul". YouTube - tubul, țeava ta nu cumva
să privești altundeva. Era prea de tot să le spună MATRIX)
Eu m-am vindecat, nu total, deoarece am încă chisturi de la
atacul bolii și zone încă active, dar se vede că sunt în proces de
vindecare cu reale progrese. Aceasta la peste un an de la eliminarea
cauzei. ELIMINAREA CAUZEI este singurul element schimbat în jurul
meu, am același regim alimentar, aceleași substanțe cu care mă tratam
și înainte dar fără nici un efect. Organismul se vindecă lent, în ritmul
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natural de înlocuire a celulelor afectate, dar se vindecă sigur. Va mai
dura probabil un an până la vindecarea totală. Este destul de greu de
scos gunoaiele adunate în corp în mulții ani de inconștiență.
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Capitolul 3: Cum vă veți vindeca voi?
<înapoi la conținut>

CITIŢI CU ATENŢIE ŞI NU OMITEŢI NIMIC PÂNĂ LA
SFÂRŞITUL ACESTUI ARTICOL. Dacă veți trata superficial
problema nu veți elimina cauza și boala va continua să vă
macine până ce organismul dumneavoastră va ceda. Ceea
ce vă face pielea bolnavă este radiația electromagnetică
provenită de la telefoanele celulare și de la dispozitivele
wireless. Aceeași frecvență care face carnea să se prăjească
în cuptorul cu microunde vă face pielea să reacționeze așa
de urât. De ce ați crede că lângă telefonul celular undele
electromagnetice de o frecvență 2,4GHz se comportă altfel
decât într-un cuptor cu microunde unde au aceeași
frecvență, 2,4GHz? În mod sigur nu aveți nici un argument
să credeți că ceea ce face carnea să se prăjească în cuptorul
cu microunde este inofensiv dacă este folosit în telefonul
celular! Cred că nu sunteți atât de naivi să credeți că sunt
inofensive!
Cele mai periculoase sunt, însă, routerele Wi-Fi și
comunicația pe Wi-Fi. Domeniul de frecvențe este cuprins
între 2,4GHz și 5,9GHz ceea ce implică unde de energie mult
mai mare și al doilea și cel mai important parametru: ele
funcționează de obicei în permanență. Timpul de expunere
este un factor determinant în apariția bolii.
Pe un forum de discuții despre "boala" Morgellons cineva se
întreba foarte serios:
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Care este conexiunea între noi cei care avem Morgellons?
<înapoi la conținut>
Întrebarea este foarte pertinentă. Singurul lucru pe care îl avem
comun este acest flagel mondial radiația electromagnetică scăpată de
sub control. Tocmai această întrebare m-a făcut să descopăr cauza
reală. Era singurul element de conexiune rămas după ce am luat atât
de multe medicamente că nu mai putea fi nimic viu pe mine.
Argumente:
*Nu respirăm același aer deoarece locuim la depărtare unii de
alții deci nu putem lua germeni, poluanți sau otrăvuri din aer;
*Locuim departe unii de alții și nu putem fi contaminați cu
metale grele sau alți poluanți. Nu s-a cunoscut nici o poluare
care să fie la o asemenea scară. Până acum, deoarece și această
reacție este o reacție la o poluare electromagnetică;
*Nu putem fi nebuni toți, să avem aceleași simptome fără sa
interacționăm unul cu altul. Ceva trebuie să acționeze asupra
creierului nostru și în US sau Canada și în Europa, Asia, Africa.
Acel ceva acționează la fel oriunde te-ai afla pe planetă;
*Dacă era ceva evident se descoperea până acum. Trebuie să
fie o corelație ascunsă, ceva element ascuns, ceva invizibil, ceva
a cărui acțiune nu este cunoscută de multă lume. în plus trebuie
să fie ceva de lângă noi sau să interacționeze cu noi;
Singurul lucru ce ne este comun la absolut toți este că toți
suntem oameni și reacționăm la fel și că toți suntem posesorii
unor dispozitive wireless: telefoane celulare, routere, tablete,
laptopuri sau mult îndrăgitul smartphone.

Respectul reciproc-dialogul
<înapoi la conținut>
Cartea aceasta este scrisă cu intenția de a transmite informație
utilă celor care suferă. Intenția mea, pentru a putea transmite eficient
informația, este de a mă face înțeles de majoritatea oamenilor.
Degeaba dețin o informație foarte importantă pentru dumneavoastră.
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Dacă nu știu să transmit informația sau dumneavoastră nu o înțelegeți
nu are loc transferul de cunoștințe de la mine către dumneavoastră. Eu
fac un monolog sau mai popular spus: „vorbesc singur”. La fel se
întâmplă în tehnică. Radioul dumneavoastră, de exemplu, pentru a
prinde un post care transmite, trebuie să fie acordat. Să fie pe aceeași
frecvență cu emițătorul. Doar în aceste condiții vom auzi postul de
radio preferat și nu o suită de fluierături sau pocnituri.
Acestea sunt motivele pentru care voi insista, uneori enervant,
să înțelegeți ceea ce citiți. Degeaba citiți dacă nu înțelegeți. Informația
nu aprinde în capul vostru scânteia cunoașterii. Informația se pierde.
Importanța informației pierdute este nulă.
Dacă veți intra cu mine în dialog pe internet în chat sau altă
formă de comunicare am să vă întreb din start ce pregătire aveți. Vă
rog să nu vă simțiți ofensați. Acestea din două motive foarte normale.
în primul rând trebuie să-mi modelez discursul pentru a fi
înțeles de dumneavoastră. Eu cunosc foarte bine subiectul, sunt o
persoană foarte bine instruită. Trebuie să mă fac înțeles de toți.
Indiferent dacă în fața mea se află un doctor în științe sau o simplă
gospodină. Dar eu trebuie să știu cu cine vorbesc. presupunem că un
doctor în științe pricepe mai repede decât o gospodină. Pot să folosesc
cuvinte tehnice pe care o gospodină nu are de unde să le știe.
Gospodinei trebuie să-i explic noțiunile, pe când unui om instruit
presupunem că nu. Asta deoarece am văzut mulți proști purtători de
diplome, unii cu grade înalte. Dar oricum proștii se apreciază între ei în
mod deosebit. Unii sunt doctori docenți în ... prostie.
Vă rog să nu confundați încrederea dată de stăpânirea
subiectului cu îngâmfarea prostească. Nu sunt îngâmfat deloc. Cunosc
foarte bine subiectul, sunt stăpân pe cunoștințele mele și vorbesc
pentru că știu. Mie nu îmi este rușine să spun „nu știu” atunci când nu
cunosc subiectul. Dar când cunosc subiectul sunt mai tenace decât un
buldog care a prins ceva în fălcile lui. Eu nu am păreri. Eu am
convingeri demonstrate și demonstrabile. Acestea îmi dau forța să
vorbesc. Nu îngâmfarea mă face încăpățânat. Aceasta este o prostie.
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Cunoștințele temeinice mă duc înainte. De asemenea vă asigur că toți
interlocutorii mei vor fi tratați corect și cu respect dar nu cu mănuși. Eu
sunt o persoană care nu știe să mintă. De la mine veți afla direct și fără
ocolișuri adevărul. Aceasta este confundată cu îngâmfarea. Poate este
și o doză de îngâmfare, dar înainte de toate haideți să-mi prezint
experiența.
Studiile mele în viață sunt următoarele:
*12 ani de școală generală și liceu. Liceul absolvit cu
nota maximă de la mine din țară 10 (zece);
*cinci ani Facultatea de Electrotehnică Cluj Napoca,
România. Facultatea absolvită cu nota maximă 10 (zece);
*Un an armată la radiolocație. Aici am lucrat pe stații
radar și cunosc foarte bine câmpul electromagnetic și efectele
lui benefice sau distructive.
*30 ani lucru în domeniul electrotehnicii, calculatoare și
automatizări industriale.
*Am creat fabrici și linii de producție pentru mine și
pentru alții.
Intenția mea nu este să vă intimidez. Nici eu nu mă intimidez în
fața nimănui. Că este prinț sau simplu îngrijitor la o școală dintr-un
oraș obscur, eu îi voi trata exact la fel. Pentru mine sunteți oameni toți,
indiferent de rasă, religie, convingeri politice sau sex. Vă dau un sfat.
Nu vă intimidați în fața nimănui. Dar pentru o comunicare corectă între
doi oameni fiecare trebuie să știe cu cine discută. S-ar putea să vină
gospodina din rândurile anterioare și să mă combată la teoria cuantica
sau cum se plimbă undele electromagnetice prin noi și prin capetele
noastre. Da, ea poate să vină, însă vine degeaba. Nu are cunoștințe săși fundamenteze afirmațiile. În cazul acesta s-ar putea să se simtă
ofensată dacă nu o cred? Credeți că școala vieții îi permite să facă
afirmații de care nu are habar? Experiența de viață în acest domeniu
este nulă. Lucrăm cu entități care nu se văd, cu energii imense
generate de aparate drăguțe. Energiile respective sunt purtate de unde
electromagnetice la distanțe de kilometri. Lucrăm cu valori pentru care
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noi, electroniștii, ca să putem lucra am inventat scări logaritmice să nu
scriem multe zerouri. De exemplu 0dBm pentru o undă
electromagnetică reprezintă 1mW/cm2=0,001W/cm2, iar -13dBm
reprezintă o valoare de 50µW/cm2=0,05mW/cm2=0,00005W/cm2. Ce
reprezintă aceste valori? Sunt măsurătorile rețelei mele Wi-Fi la 1m
respectiv la 7m de routerul meu. Scara logaritmică este doar un
instrument de lucru pentru specialiști. Valorile reale însă sunt cele care
provoacă efectele uneori nedorite. La 1m de router este periculos la
7m de router ar fi nepericulos dacă ar fi numai routerul. Dar la 7m de
router se află un Laptop cu placă Wi-Fi care emite același semnal
periculos în toate direcțiile și care ajunge la router tot -13dBm dar la
1m de laptop este 0dBm. Noi unde stăm? La mai puțin de un metru de
laptop.
Numai acest lucru dacă îl veți înțelege sunteți pe jumătate
vindecați. Traduc pentru toată lumea... și pentru gospodină. Nu mai
este ca la radio și televizor. La radio și la televizor există un emițător
mare (extrem de periculos) și o serie de aparate care se numesc
receptoare care sunt inofensive, nu emit. În cazul telefoniei celulare și
rețelelor de comunicare wireless sunt implicate două aparate în fiecare
punct. În zona de releu există un canal de comunicare care este
transmițător= emițător+receptor, iar în mâna noastră sau uneori lângă
creierul nostru există un alt transmițător=emițător+receptor. La fel de
periculoase amândouă. În zona releului sunt mai multe asemenea
canale de emisie+recepție și acestea generează o acumulare de
energie mai periculoasă datorită faptului de concentrare mai mare
într-un spațiu restrâns. Dar de periculoase, individual sunt la fel de
periculoase ca și ce ținem noi în mână. Mai departe în această carte
sunt descrise fenomenele și mărimile fizice reale ce se întâmplă în jurul
nostru. Vă rog să încercați să le înțelegeți. Este spre binele vostru.
După ce vă veți lumina, s-ar putea să-mi mulțumiți că am fost dur cu
voi. Cineva trebuie să vă trezească. Eu cunosc pericolul în care vă aflați.
Voi nu cunoașteți acest pericol și de aceea îl ignorați.
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De ce medicii din întreaga lume caută ca bezmeticii o
soluție?
<înapoi la conținut>
De ce nu găsesc o soluție?
Din păcate sistemele medicale din întreaga lume nu mai sunt
orientate să facă binele bolnavului. Ele s-au orientat către exploatare
lor. Bolnavii au devenit doar niște furnici care agonisesc bani sau
procură bani pentru sistemul de sănătate. Nu ai bani!? Mori sau suferi!
Deoarece nu poți contribui la bunăstarea lor, după ce că Dumnezeu tea pedepsit cu o boală, mai ești pedepsit de sistem pentru că ești sărac.
Din această cauză sistemul nu stimulează gândirea medicilor. Îi
obligă să meargă printre protocoale și alte constrângeri asemeni
trenului pe șine. Asemenea calului căruia nu-i este permis să vadă în
lateral doctorii merg înainte pe trasee bătătorite, ghidați de un sistem
imbecil.
Medicii se încăpățânează să caute germeni și bacterii. Le doresc
succes! Nu spun că nu vor găsi! Vor găsi extrem de multe bacterii! Dar
ei se vor încăpățâna să atribuie microorganismelor aceste efecte.
Această „boală” este foarte complexă și implică inclusiv apariția
germenilor.
Germenii apar, așa cum o să vedeți mai jos în explicațiile mele,
doar în pașii ulteriori de evoluție a „bolii”. De asemenea apar diverși
germeni. În funcție de locația unde se află omul afectat pot fi alți și alți
germeni. Din această cauză doar în procent nesemnificativ 7-10% vor
găsi un anumit fel de germeni.
Bartonella? Este și Bartonella. Lyme? Da, este și/sau Lyme
(Borrelia). Orice microorganism poate ataca pielea afectată de radiația
electromagnetică. Bariera compromisă a pielii permite atacul oricăror
forme de microorganisme.
Gândirea medicilor se oprește aici. Din acest punct nu mai au
cunoștințe să meargă mai departe. Nu ei sunt de vină. Sistemul nu-i
pregătește pentru așa ceva. O corelație interdisciplinară este foarte
greu de văzut. Pregătirea medicilor este deficitară în fizică, chimie,
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farmacie, domenii conexe medicinei. Ce să mai vorbim de electronică,
electrotehnică și comunicații, domenii care se dezvoltă foarte puternic
și cu care începem să interacționăm. De asemenea medicii sunt și
foarte orgolioși și nu vor să accepte că există alte persoane care
stăpânesc mai multe domenii ale științei și tehnicii. Din aceste cauze:
ignoranță, infatuare și existența „șinelor de cale ferată” medicii noștri
sunt impotenți în fața provocărilor multidisciplinare.
Departe de mine gândul de a-i blama. Chiar îi felicit pentru
abnegația cu care se angrenează în lupta împotriva bolilor de tot felul.
Este o meserie foarte stresantă și cu o mare responsabilitate.
Problema nu este a medicilor ca oameni ci a sistemului medical. Medici
actuali sunt simpli executanți ai unor proceduri stabilite anterior de
către alții. Așa, și acum exagerez un pic, și un câine dresat poate să
pună diagnostice, dacă știe să urmeze un șir de întrebări și să
interpreteze răspunsul.
Nu căutați răspunsul la medici. Nu este acolo. Răspunsul este în
mintea dumneavoastră. Singuri vă puteți trata. Informația corect
înțeleasă vă v-a arăta modul în care nu veți mai suferi de acțiunile
nocive ale radiațiilor electromagnetice.
Citiți cele ce urmează! Și, chiar cu riscul de a mă repeta, vă rog
să încercați să înțelegeți ceea ce citiți. Nu este o lectură ușor digerabilă,
dar este sigur exactă și adevărată. Nu este scopul meu de a fi plăcut.
Scopul meu este să vă ajut să nu vă mai expuneți morții invizibile și să
începem să curățăm planeta de gunoaie. Nu uitați că planeta este casa
noastră și casa generațiilor următoare. Nu putem arunca cu gunoaie
peste tot prin casă.

Ce fac medicii atunci când nu găsesc o boală reală?
<înapoi la conținut>
Din păcate a trebuit să trec prin iad ca să-mi dau seama în ce
lume denaturată trăim. Sistemele sunt toate populate cu semi docți.
Cei mai periculoși oameni posibili. Cunosc lucrurile numai pe jumătate
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sau repetă ca o maimuță ceea ce spun alții, fără ca măcar să treacă prin
filtrul propriei gândiri. De aceia o prostie scoasă pe gură de un așa-zis
„profesor” va fi servită nerumegată altora. Aceștia la rândul lor vor
propaga inepția venită de „capul luminat”, la fel, fără să o rumege.
Eu, la rândul meu, am înghițit ani la rând toate prostiile scoase
de medici. Am avut naivitatea să cred că există oameni dedicați
meseriei, așa cum eu la rândul meu sunt dedicat meseriei mele. M-am
înșelat și am plătit foarte scump acest fapt. Am trecut pe lângă moarte.
Pe mine m-a ratat acum. Nu voi scăpa de ea, dar nici nu vreau să mor
din cauza prostiei. Deci ce fac medicii când nu găsesc cauza reală a
bolii? Ce să facă? Inventează. Mândria de castă nu-i lasă să se
recunoască depășiți și atunci inventează. Nu se pot face de răs în fața
pacienților și atunci vor inventa noțiuni și boli pentru a recrea un
univers fictiv în care numai ei sunt stăpâni. Nu pot trata toate prostiile
scoase de doctori pe gură. Este o imposibilitate pentru orice persoană
cu creierul întreg. Nu-mi propun să corectez medicii. Îmi propun să
sparg această iluzie a doctorului făcător de sănătate și să o înlocuiesc
cu omul avid de bogăție, incult și mândru că este parte a unei caste de
„elită”.
Am să încerc în acest paragraf să demolez câteva din legendele
doctorilor. Aceste legende sunt așa de bine înșurubate în creierul
nostru că va fi foarte greu să vedem realitatea oricât de evidentă ar fi
ea. Eu însumi sunt sclavul acestor legende, de multe ori am folosit
termenii lor inventați, chiar fără a gândi prea mult. Pentru acest lucru
îmi cer scuze. Eu nu voi mai merge pe șine. Eu am gândirea mea și am
încredere în ea. Voi de ce nu aveți încredere în gândirea voastră?
Iată câteva din legendele cu care este amorțit creierul nostru:
„Boli auto imune” – traducere - boli prin care organismul
nostru luptă împotriva sa.
Cea mai mare inepție care ar putea exista vreodată. Viața este
foarte tenace. Acesta este rolul vieții, să existe. Viața nu luptă pentru
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distrugerea vieții. Va face orice este posibil să se adapteze, iar dacă nu
se va stinge, va birui.
Nu există boli autoimune – Decât prostia asta mare cu bolile
autoimune poate vă veți apleca urechea la următoarea frază. Există
doctori incompetenți, care nu au găsit cauza îmbolnăvirii și, în loc să
caute mai departe, a inventat un nume de boală și i-a spus “boală
autoimună”. Nu vi se pare mai plauzibil faptul că nu a găsit imbecilul de
doctor cauza îmbolnăvirii. Prin acest fapt că s-a oprit din căutare și
încearcă să acopere incompetența sa cu o perdea de pseudo știință,
pentru mine doctorul a devenit un dușman al sănătății. Prin declararea
unei boli, indiferent care, chiar necunoscută, el a pus capăt căutărilor
altora. A stopat cercetarea la nivelul incompetenței lui. Așa a crescut
nomenclatorul de boli “cunoscute” cu tot felul de nume care mai de
care mai sofisticate și dacă veți avea vreodată curiozitatea să săpați în
mod real în domeniu veți fi surprins, la un moment dat, de o frază de
felul următor: „boală de origine necunoscută sau cu cauze
necunoscute”. Cel puțin recunosc că habar nu au.
Vă dau un exemplu ca să fiu mai ușor înțeles. O boală de origine
necunoscută este Fibromyalgia. Te duci la doctor și îi spui că te dor
mușchii și el îți va spune că ai Fibromyalgie. OK, dacă aveam nevoie de
traducător mă duceam la un profesor de latină cu exact același efect.
Fibromyalgia provine din două cuvinte, unul latin: „fibra -ae” care
înseamnă fibră, viță, fir sau mușchi și „myalgia” care înseamnă durere
de mușchi în limba franceză. Când te-ai dus la medic aveai nevoie de
traducător sau te-ai dus că te dureau mușchii și doreai să te „repare”?
„Sistemul imunitar” – este o invenție pur teoretică scoasă pe
gură de unul și repetată obsesiv de toate maimuțele acestea, inclusiv
de mine. De ce nu există un astfel de sistem? Simplu, nu există un loc
pentru localizarea lui. Unde-i? Dacă cineva poate să spună unde se află
cu precizie sistemul osos, sistemul nervos, sistemul digestiv, sistemul
muscular etc. Nimeni nu poate localiza sistemul imunitar. De ce?
Pentru că nu există. Voi puteți localiza ceva ce nu există? Eu nu.
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Există, în schimb, o reacție imunitară la nivelul fiecărei celule
care este ghidată de informația genetică acumulată în milioane de ani
în ADN. Acesta arată cum se poate apăra celula în cazul apariției unor
factori perturbatori sau nocivi. Această apărare este aceiași pentru
toate celulele. Ele toate vor acționa în aceiași direcție și vor crea
impresia unei acțiuni ordonate, direcționate. Dar este numai o
impresie de sistem, nu este nimic coordonat. Pur și simplu toți caii trag
în aceiași direcție.
„Cancerul” – este o formă de apărare a organismului împotriva
factorilor perturbatori. Este o formă de respingere a factorilor nocivi
de orice natură. Cancerul apare ca o iritare de lungă durată cu factori
de intensitate redusă. Această intensitate redusă duce la o reacție din
partea celulei. Aceasta se apără cum știe. Încearcă să anihileze efectele
acelor factori nocivi. În schimb trebuie remarcat faptul că acțiunea
acestor factori nocivi are loc într-o perioadă îndelungată de timp.
Energia transmisă celulei este de mică intensitate, dar acțiunea ei
prelungită este suficientă să creeze forme curioase de reacție. Această
formă de apărare este privită de doctori ca o boală și luptă cu foarte
mare determinare împotriva ei. Lupta împotriva cancerului este lupta
împotriva propriei însănătoșiri. Este lupta împotriva semnalelor de
alarmă trase de corpul nostru. Este un exemplu tipic de imbecilitate
medicală și de oprirea gândirii la mijlocul drumului. Nimeni nu este
interesat ce provoacă această reacție? Nimeni nu vrea să ducă
gândirea mai departe? Ce este înainte de această reacție a celulei?
Nimeni nu mai gândește logic pe acest Pământ? ...
Din păcate nimeni nu mai gândește. Toți aplică „rețete” toți
aplică asemeni maimuțelor ceea ce au văzut la alții. Totul este o mare
maimuțăreală.
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Capitolul 4: Responsabilitate
<înapoi la conținut>
Responsabilitatea este o noțiune nobilă. Este vorba despre acel
sentiment care apare la anumiți oameni, care sunt un pic mai instruiți
decât alții, și care se manifestă printr-o grijă asupra acțiunilor proprii și
prin raportarea la ceilalți. Fiecare putem aplica o indiferență. “După
noi potopul” este crezul multora în lumea aceasta mare. Nouă să ne fie
bine, de ceilalți nu ne pasă, este idealul multora din această lume
mare. La fel se comportă și maimuțele. Ele se luptă unele cu altele
pentru supraviețuire. Este o lege naturală a evoluției. Scapă cine poate.
La nivelul ființelor care se cred superioare, adică la nivelul
omului, ar trebui să existe sisteme de compasiune, sisteme de gândire
de siguranță pentru propria ființă. Sisteme care să spună că acele
lucruri vor duce la exterminarea speciei prin exterminarea individuală.
Aceste sisteme se cheamă responsabilitate. Adică să vezi mai mult
decât lungul nasului și să observi consecințele acțiunii tale asupra
celorlalți, asupra ta ca individ și asupra întregii omeniri ca societate în
întregul ei. Sunt foarte puțini oameni responsabili pe această planetă.
Toți ceilalți se ghidează după instincte primare. Lăcomia de a acapara
bunuri materiale cât mai multe, indiferent de consecințe, ne-a adus în
stadiul să căutăm umbră într-un cuptor încins. Această umbră nu o
vom găsi niciodată deoarece nu există nimic să facă un scut de apărare
împotriva căldurii generate de acest cuptor.

Ignoranță sau complicitate?
<înapoi la conținut>
La un moment dat (nu are rost să-mi aduc aminte când și nici
nu are așa o mare importanță atâta vreme cât ei se pun în slujba
potențialilor asasini și îi apără) Organizația Mondială a Sănătății,
decreta sus și tare, fără să-i întrebe nimeni că telefoanele celulare nu
sunt periculoase. Oare cât a costat difuzarea acestei inepții? Oare câtor
specialiști li s-a pus pumnul în gură să tacă.
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Inclusiv un ministru al sănătății de la noi a propagat asemenea
imbecilități. Ce știa el, era doar un contabil?
Aceste fenomene se mănâncă pe pâine numai în facultățile de
profil, în armată, la telecomunicații și radar și tot acolo te instruiesc și
cum să te aperi de radiații. Populația civilă nu este informată și nici
măcar educată pentru a se putea apăra de efectele nedorite ale
radiației electromagnetice.
Acum, radiația electromagnetică, scăpată de sub orice control,
atacă direct oamenii simpli. Explozia de momeli publicitare făcută
dispozitivelor wireless a dus la dezvoltarea unei industrii de plăceri
efemere, dar care, în scurtă vreme se va dovedi a fi o industrie a
morții.

Ceață și fumigene
<înapoi la conținut>
De câteva luni, în anul 2015, moștenitorul imperiului Samsung
și-a cerut scuze că din spitalul lor, al firmei, a scăpat un virus.
Nu a scăpat nimic. Coreenii din sud sunt nebuni după internet.
Acolo este dezvoltat foarte tare sistemul Wi-Fi. Cantitatea imensă de
radiație aruncată într-un spațiu restrâns duce la arderea țesuturilor, la
reacții de respingere asemănătoare gripei. Dar acestea sunt doar
reacții induse asupra celulelor și nervilor. Nu există nici un virus sau
bacterie. Toate acestea sunt dezinformări grosolane. Există în schimb
radiația electromagnetică de înaltă frecvență care irită toate celulele
noastre în special mucoasele care au exact concentrația de lichid
necesară pentru a acționa mai repede la acțiunea radiație. Oamenii vor
strănuta încontinuu, dacă mucoasa lor nazală le va da impulsuri
parazite, informație falsă, de fapt. De altfel virușii și bacteriile nu mai
există acolo unde există radiația electromagnetică. Sunt dezintegrate
înaintea celulelor noastre, sunt organisme monocelulare care sunt
mult mai sensibile la radiația electromagnetică decât corpul uman.
Este un exemplu clasic de fumigenă aruncată pentru inducerea
în eroare a opiniei publice și mutarea privirilor pe o problemă medicală
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când, de fapt este vorba despre o problemă de poluare tehnologică de
care ei și alții ca ei sunt direct răspunzători. Problemele medicale sunt
foarte reale, dar sunt efectul direct al cantității de energie emisă în
spațiu de aparatele pe care firmele lor le fabrică.
Pentru altceva trebuie să-și ceară scuze. Pentru faptul că nu
respectă normativele de siguranță în ceea ce privește emisiile de
radiații electromagnetice și faptul că tehnologia actuală a făcut să se
cumuleze mai multe emițătoare de radiații în spații restrânse care, în
acest mod devin spații toxice.
Ar mai trebui să-și ceară scuze pentru faptul că înainte de a
scoate pe piață produse potențial periculoase nu au pregătit populația
pentru utilizarea corectă a acestor grenade electromagnetice pe care
cu atâta ușurință le vând. Au creat împreună cu ceilalți producători de
echipamente wireless un mediu asemănător unei „Rulete Rusești”.
Distanța de 30 cm poate face diferența dintre un om sănătos și un om
bolnav. Au scos spre vânzare aparate extrem de periculoase fără a
instrui populația cu privire la utilizare lor în condiții de siguranță.
Am făcut referire la firma producătoare, doar ca să dau un
exemplu. La fel de vinovate sunt toate firmele producătoare de
echipamente wireless. Deci, dacă vor dori să mă dea în judecată să vină
toți. Eu am hotărât ca după publicarea acestei cărți să fac plângere
penală pentru GENOCID împotriva tuturor celor care produc și
distribuie radiații, toți sunt vinovați. Toți sunt vinovați că plătesc
specialiști iresponsabili care nu cunosc toate aspectele problemelor
tehnice și scot la vânzare aparate periculoase pentru sănătatea
oamenilor. După cum veți vedea mai jos eu știu să mă apăr.
Așa cum veți vedea în cele ce urmează Eu știu să mă protejez pe
mine și familia mea.
Alt drum închis sunt așa numitele „Dâre chimice” (chemtrails).
O altă fumigenă. Această idee este promovată și menținută în speranța
iluzorie că pericolul se vede. Este o poluare vizibilă și spectaculoasă.
Este găsită peste tot de-a lungul lumii după fiecare avion care zboară
pe cer. Este periculoasă, dar nu așa periculoasă ca „moartea invizibilă”
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care reprezintă o imensă pierdere de energie transmisă
electromagnetic. Ne batem joc de mediul înconjurător. Poluarea
chimică este o poluare semnificativă în balanța Pământului, dar
această poluare este făcută cu chimicale care sunt palpabile și pot fi
filtrate fizic. Poluarea electromagnetică are un singur remediu.
Plasarea corpului într-o cușcă Faraday. Eu nu doresc să stau în spatele
unor ecrane protectoare sau cuști metalice. Eu m-am născut liber. Am
să încerc să-i bag pe cei care poluează într-o cușcă de oțel.
O altă față a lucrurilor este psihologia umană. Lipsa unei culturi
cauzale și desprinderea individului din relația directă cu natura face ca
mulți oameni să înceapă să se teamă de lucruri normale. Vor vedea
inamici peste tot și va avea loc o răsturnare a noțiunilor și a valorilor.
Elemente care sunt naturale, normale pentru oricine, lor li se vor părea
stranii și foarte periculoase. Frica va întuneca judecata normală și îi va
aduce într-o fază în care se va instala un fel de auto teroare. Oamenii
simpli, lipsiți de educația fundamentală vor hiperboliza pericolele ba
chiar de cele mai multe ori vor inversa rolurile. Cea ce este periculos
nu-l vor mai percepe ca fiind dăunător pentru ei și ceea ce este natural
îl vor percepe ostil. Foarte mulți au senzația de ardere a țesuturilor din
cauza încălzirii datorate microundelor prezente în această poluare
invizibilă. Aceasta se întâmplă de multă vreme. Au asociat această
căldură cu cea provenită de la Soare. Dar văd că această căldură nu
dispare atunci când soarele apune. Atunci extrapolează și singurul
element pe care îl mai văd rămâne să se încarce de toată agresivitatea
unei răzbunări oarbe. Cerul rămâne să fie blamat pentru căldura pe
care o simte el și își revarsă toată ura pe cer. Aceasta se întâmplă la
toți aceia cu educația precară și la aceia pentru care școala a fost o
corvoadă. Din păcate am să-i anunț că principalul vinovat pentru
căldura pe care o simte este chiar persoana în cauză, el. El și toate
maimuțele care au telefoane celulare sau routere Wi-Fi pornite. Toți
aceștia conlucrează la întețirea focului în cuptorul cu microunde
deschis ce a devenit planeta noastră. Se uită cu o moacă tâmpă la cer și
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înjură cerul pentru faptul că tâmpitul de el poartă tot timpul cuptorul
în buzunar sau în mână. Unii chiar fac poze cu acel „cuptor” și se miră
de ce îi ard mâinile, obrajii și fața.
Tot incultura îi face pe unii să se uite ca proștii la un „floc”
electrizat care se lipește de mână datorită încărcării electrostatice
naturale. „Ai văzut ce minune? Sigur este periculos. este diavolul. ”Mă
lăsați? Singurul diavol a fost acela care v-a schimbat vouă direcția în
timp ce mergeați către școală și v-ați dus la bar în loc să mergeți la
orele de fizică. Aceasta face parte din același fenomen psihologic de
înjosire a inteligenței umane, de denaturare a realului și hiperbolizare
a pericolului. Vi se comută atenția de pe lucrurile periculoase pe lucruri
inofensive și li se atribuie acestora însușiri, pe care nu le au, diabolice.
Ceea ce este cel mai periculos, însă, este credulitatea oamenilor
și tentația prostului la mărgelele colorate. Este un dispozitiv frumos
care de cele mai multe ori este dat gratis numai să te abonezi la sursa
mortală. Astfel, sub aspectul plăcut al dispozitivului, se ascunde un
balaur mult mai periculos decât cel din poveștile cu zâne din copilăria
noastră. Tentația noului și mai ales că aceste mici aparate înglobează
mai multe funcții, care în mod normal erau făcute, fiecare, de alte
aparate distincte ne face să fim intoxicați sigur fără a vedea că de fapt
suntem uciși picătură cu picătură. Acum aceste mici dispozitive
drăgălașe sunt:
*telefon, fax, telex;
*aparat de filmat și/sau fotografiat;
*stilou, pix, reportofon;
*casetofon sau pick-up;
*televizor, video-player sau ecran de cinematograf;
*calculator personal;
*agendă personală;
*repertoar sau carte de telefon;
*caiet de notițe;
*cutie poștală;
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*oglindă (înainte de ați face selfie);
*aparat de măsură.
Cum poți să nu fii tentat de atât de multe aparate, dispozitive
sau chiar obiecte în un singur aparat drăgălaș? Nu poți.
Și atunci te arunci ca prostul în mirajul creat de atât de multe
facilități și nu știi că în spatele lucrurilor frumoase se ascunde începutul
morții tale. Stai aproape tot timpul cu acel dispozitiv în mână, îl duci la
cap, lângă creier, îl plimbi, dacă ești fată, într-o poșetă de damă, pe
lângă ovare, îl porți pe lângă corp. Te miri că ești prăjit? Eu nu. Acel
timp petrecut pe lângă acest dispozitiv este esențial în ecuația
îmbolnăvirii voastre.

Lyme este o boală reală dar este folosită să acopere
altceva
<înapoi la conținut>
Mai sus am vorbit despre responsabilitate și de aceia trebuie să
încerc să separ boala reală Lyme de fumigenele folosite pentru a
acoperi această mizerie globală.
Boala Lyme este produsă de o bacterie numită Borrelia și care
este purtată către receptorul uman de către căpușe. Unii spun că și
țânțarii ar putea fi purtători, dar eu sun foarte sceptic în a crede
aceasta.
Infectarea are loc în timp ce căpușa se hrănește. Pentru a se
hrăni trebuie să existe un loc în care pielea a fost penetrată de fălcile
căpușei. Dacă nu există acest loc nu este Lyme este altceva. Un alt
aspect important ce se pierde din vedere. Nu toate căpușele sunt
infectate. Deci probabilitatea ca să fim infectați scade vertiginos.
Aspectul caracteristic al infecției este în primul rând existența
mușcăturii și apoi existența de cercuri concentrice în jurul mușcăturii.
Acestea sunt de culori alternante roșcat, alb, roșcat, alb și are cel puțin
o alternanță. Dacă cele două nu sunt îndeplinite simultan nu putem
vorbi de Lyme. Trebuie să căutăm altundeva.
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De asemenea reacția poate fi în câteva locuri. Căpușa nu-și
schimbă locul. Pot fi câteva căpușe, dar nu pot fi cu zecile. În plus dacă
vă mușcă o căpușă veți sesiza lucrul acesta. În primul rând, mușcătura
de căpușă doare foarte tare. Căpușa nu se dă jos până nu este sătulă.
În momentul acela este mare și se vede cu ochiul liber. Dacă ați văzut
aceste lucruri s-ar putea să aveți Lyme. Dacă nu, sigur este altceva. În
plus gândiți-vă la stilul de viață care vă poate aduce în contact cu
aceste insecte. Vă jucați prin iarbă, aveți câine sau faceți plimbări prin
natură? Dacă da, puteți avea Lyme.
Acestea sunt argumente logice, de bun simț, care vă pot face să
deosebiți boala reală Lyme de fumigena „boală Lyme” care este cu
totul și cu totul altceva.
„Fumigena” sau boala „cronică Lyme” este folosită pentru a
acoperi o insolație severă care are exact aceleași simptome cu boala
reală. Este o boală falsă. Este de fapt o formă ușoară de boală de
radiație, o insolație cu sursa alta decât soarele. Deci faceți diferența.
Una este infecție cealaltă este arsură. Arsură electromagnetică sau așa
numita „arsură la rece” este denumirea exactă a acestei boli a cărui
etapă incipientă este atribuită pe nedrept bacteriilor.

Ceața din ochii oamenilor este greu de împrăștiat.
<înapoi la conținut>
Cum am spus anterior,sunt o persoană inteligentă și foarte greu
de păcălit. În plus stăpânesc foarte bine noțiunile cu care lucrez și nu
vorbesc despre ceea ce nu știu. Iar metodele de dezinformare nu-mi
sunt chiar străine. Am trăit în România lui Ceaușescu și cunosc
metodele folosite de securitate pentru a dezinforma. Sunt metode
eficiente pe care acești discipoli mai puțin deștepți ai acelor spioni le
aplică. Surpriza mea este că le merge.
Care este tehnica?
Să spunem că vine un nebun ca mine și postează pe Facebook o
informație exactă și utilă milioanelor de afectați. Această informație le
încurcă planurile. Nu o pot lăsa nici măcar să facă plajă, nu o pot lăsa să
ajungă la oameni, dar nici nu o pot face să dispară. Imediat apare o

52
persoană „binevoitoare” care încarcă, dintr-o dată, o multitudine de
inepții, jumătăți de adevăruri sau lucruri șocante, sau pisicuțe și căței
tâmpiți care nu au legătură cu subiectul. În felul acesta, aruncând pe
pagină o cantitate imensă de maculatură intelectuală, informația utilă
și corectă se diluează. Informația utilă nu se vede sub oceanul de
banalități. Această tehnică de dezinformare este principala cauză
pentru care voi sunteți încă bolnavi. Nu boala este gravă, ci faptul că
cineva luptă din răsputeri pentru a ascunde informația utilă de ochii
celor interesați. Ochii voștri nu au voie nici măcar să simtă o sclipire din
adevărul care este exact sub nasul vostru. Boala, dacă informația bună
este recepționată și utilizată corect, se vindecă destul de repede
raportat la cât este de gravă. Acest lucru este posibil doar selectând
partea utilă a informației din oceanul de maculatură. Dar acest lucru
nu îl poate face oricine. Trebuie să ai cunoștințe temeinice pentru a nu
fi purtat de dezinformare în alte zone. Trebuie să știi să poți discerne
adevărul de minciună și pentru acest lucru îți trebuie o unealtă.
Creierul este unealta care trebuie utilizată la maximum aici. El ne
spune ce este important. Dar pentru ca creierul să poată să ne scoată
din dezinformare trebuie să fie foarte creț și să aibă o culoare murdară,
cenușie. Creierul și adevărul poartă haine cenușii. Dacă veți vedea alte
culori la aceste două entități nu este bine deloc. Griul ponosit este
culoarea creierului și a adevărului.

Ignoranță criminală sau complicitate mortală?
<înapoi la conținut>
Cei care se ocupă cu siguranța sanitară în Statele Unite sunt
nebuni de-a dreptul și de o incompetență crasă. De câtva timp am
conversat cu un prieten din Statele Unite pe tema rănilor pe care le
avem cumva asemănătoare. Am aflat că și el face exact ca mine.
Tamponează și spală din greu cu alcool medicinal. Până aici toate bune
și frumoase. Eu fac la fel. La mine rănile se închid. Deci ce sfat îi dau?
Unul foarte normal. Continuă cura cu alcool medicinal. Îmi spune că
alcoolul medicinal este periculos de băut un lucru care m-a pus pe
gânduri deoarece la noi dacă se diluează nu este periculos. Dar, parcă
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printr-o premoniție îmi vine o idee: Hai să văd cu ce se dă de fapt
prietenul meu. Caut pe Internet alcoolul medicinal din Statele Unite.
Cu stupoare aflu că este alcool izopropilic 70° caut în documentația
mea într-o zonă nealterată de imbecilitatea lumii moderne. Și ce
credeți că găsesc? Un prospect al unui producător român de alcool
izopropilic. Încep să citesc și mă luminez. Prietenul meu nu are nici o
șansă să se însănătoșească vreodată dacă va continua acest tratament.
Vă reproduc din prospect.
„Pericole asupra sănătății: Efecte acute: leziuni ale pielii; Efecte
cronice: La persoanele cu afecțiuni pulmonare, afecțiuni ale ficatului și
rinichilor, expunerea la alcool izopropilic poate duce la agravarea
acestor afecțiuni.
iar mai jos
4. Masuri de prim ajutor: La apariția simptomelor de intoxicare
se va solicita sfatul medicului. În cazul pierderii cunoștinței nu se va
administra nimic pe cale orala. OCHI: Vaporii cauzează iritații ale
ochilor. Contactul lichidului cu ochii poate provoca arsuri ale corneei,
leziuni însemnate ale ochilor. Spălați imediat și din abundenta cu apa
pentru cel puțin 15 minute. Consultați imediat medicul. PIELE:
Cauzează iritații ale pielii, iar la contactul prelungit poate duce la
înroșirea, uscăciunea sau crăpături ale pielii. Cronic poate duce la
dermatite. Scoateți hainele contaminate și faceți duș. Consultați
imediat medicul. Spălați hainele contaminate înainte de utilizare.
INHALARE: Produce iritații ale tractului respirator. Expunerea la
concentrații mari de vapori creează efect narcotic ducând la simptome
de amețeală, dureri de cap, inconștiență și chiar moartea. Duceți
persoana într-o zona aerisita, dacă respirația este anevoioasă faceți
respirație artificiala. Chemați imediat medicul. INGERARE: Dureri
abdominale, greata, vărsături, crampe, diaree. În cazul înghițirii unei
cantități mari poate provoca inconștientă sau moarte. Consultați
imediat medicul. Nu produceți voma. Nu administrați nimic pe cale
orala dacă nu sunteți autorizați de medic.”

54
Acest produs se vinde pe post de alcool sanitar în Statele Unite?
Nici nu mă mir acum că nu vă însănătoșiți. Nu aveți nici o șansă. Acești
oameni vor să vă extermine. O fac destul de eficient.
Dragă prietene, rănile tale sunt răni de arsură chimică. Tot
arsură, dar chimică. Rănile mele sunt răni de arsură electromagnetică.
Posibil ca și ale tale să fi pornit ca arsură electromagnetică exact ca ale
mele, dar acum sunt arsură chimică. Din această cauză nu se închid.
Alcoolul izopropilic nu le lasă să se închidă. Nu mai folosiți alcool
izopropilic. Lăsați rănile să se liniștească o săptămână. Folosiți și voi
cum folosește toată lumea alcool etilic sau dacă nu găsiți în magazine
luați tequila oricum este mult mai bună decât toxicul alcool izopropilic.
Vă compătimesc pe voi americanii. Trăiți periculos. Sunteți toți niște
cascadori printre foarte multe pericole. Și voi vreți să exportați acest
stil de viață. Nu, eu nu am să accept pericolul acesta. Aveți încredere în
criminali. Eu nu am și nu o să am niciodată. Eu mă adaptez la mediu. La
mediul meu. Pe al vostru țineți-l la voi acasă sau faceți-l mai prietenos
cu voi în primul rând.

Care este lucrul care mă face să fiu așa de sigur că am
dreptate?
<înapoi la conținut>
Oamenii sunt ființe inteligente, dar foarte naive. Pot fi păcăliți
foarte ușor deoarece sunt orgolioși. Ei se cred importanți și vor să fie
băgați în seamă. Li se pare chiar o blasfemie dacă cineva nu o face sau
îi desconsideră. Eu încerc să stau departe de această boală omenească
și să-mi deschid ochii. Am să vă fac și pe voi să vă deschideți ochii. Am
să vă provoc în mod continuu să gândiți.
Voi face în cele ce urmează un exercițiu de logică. Vă rog căutați
să vă însușiți mersul acestui exercițiu. Poate fi aplicat oriunde și oricui.
Motivația este acel ceva ce pune în mișcare lucrurile. Se pune o
întrebare logică. „De ce să mă ridic din canapeaua mea comodă, unde
calm, savurez și râgâi o bere, să ridic ciorapii și să-i pun la loc (sau la
spălat)? ”. Aceasta este întrebarea care și-o pun bărbații însurați. De
obicei și de cele mai multe ori uită că undeva foarte aproape de el
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există motivația. Că dacă nu, consoarta vine cu motivația metalică cu
toartă și o „montează” în mod agresiv în creștetul capului. Deci pentru
a nu lua o tigaie în cap renunțăm la confortul sofalei și vom duce
ciorapii acolo unde trebuie.
Un alt aspect este acela al urmăririi traseului banilor. În ce
direcție merg ei? Împletirea motivației cu banii trebuie să ducă la o
întrebare de forma aceasta: „Ce l-ar face pe un individ sau un grup de
indivizi să cheltuiască bani pentru a face această acțiune? Să luăm pe
rând câteva dintre prostiile de pe Internet. Nu am nervi să le analizez
pe toate. Dacă doriți să vă pierdeți timpul luați modelul acesta de
gândire și aplicați-l voi la ce prostie postată pe internet doriți.
Funcționează cu toate.
*Chemtrails (Dâre chimice). Sunt urmele de condensare care rămân
după avioane care zboară la mare altitudine și în straturi reci de aer.
Unii cred că acestea sunt otrăvite în mod intenționat și cineva din
avion aruncă peste noi cu substanțe chimice sau bacteriene. Prin acest
procedeu vor să reducă populația lumii. De ce ar face cineva așa ceva?
Trebuie să procure substanțe, kerosen să plătească pilotul și avionul.
Mi se pare complicat și costisitor. În concluzie avem foarte mulți bani
cheltuiți;
*Super bacterie. Aceasta implică cercetare științifică, culturi de
bacterii, recipiente speciale și dispozitive de manipulare și depozitare
speciale etc. Foarte mulți bani cheltuiți cu această activitate;
*Metale grele. Aceasta este o problemă a mineritului peste tot
în lume și de când există minerit. Oricum ar dori nu pot să extragă
toate metalele din minereuri. Acestea rămân sub formă de pulberi și
pot fi purtate de vânt. De aceia se iau măsuri de stabilizare a haldelor
de steril și de diminuare a acestei poluări. Dar tot mai scapă particule și
astfel se poluează suprafețe mari, dar totuși sunt localizate pe un
teritoriu relativ mic. Pentru ca cineva să polueze în mod voit cu
asemenea particule va trebui să scoată sume uriașe din buzunar.
Acestea reprezintă bani cheltuiți;
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*Organisme modificate genetic. O altă acoperire și minciună
mare după cum și spaima de E-uri a europenilor. Acestea nu pot fi
cauza deoarece între noi și aceste substanțe se află câteva filtre
naturale aflate pe calea tractului digestiv și care descompun
substanțele ingerate la nivel de moleculă sau de ioni și apoi ajung în
corpul nostru. Deși aparent închis în corp, tubul digestiv este o
interfață deschisă cu exteriorul. Aici multe din lucrurile periculoase
sunt distruse. Dacă revenim la bani să știți că crearea de asemenea
organisme înseamnă bani mulți cheltuiți în cercetare și în producerea
lor și mă gândesc că eficiența lor, dacă vor să ne extermine, nu va fi
obținută pe un traseu unde sunt atâtea bariere care pot opri acțiunea
acestei “otrăvi”. Să fim serioși. Nu cred că sunt proști.
Ce se întâmplă în cazul radiației electromagnetice?
*Radiația electromagnetică este la baza unei tehnologii de
comunicație care a făcut posibilă apariția unor dispozitive atractive
pentru populație. Deși sunt cheltuieli uriașe pentru dezvoltarea
tehnologiei la un final acestea se recuperează și avem foarte mulți bani
încasați.
*Dispozitivele produse de această industrie ajung la noi. Ele
sunt făcute să distribuie un serviciu. Acest serviciu se distribuie pe baza
unor contracte și cu o plată periodică nu foarte mică. Abonamentele
reprezintă alți bani încasați.
*Radiația electromagnetică distruge celulele și prin aceasta
determină slăbirea organelor și apariția oricărei boli cunoscute. Medicii
abia așteaptă să fiți bolnavi. Te duci la medic și plătești medicului și
implicit sistemului foarte mulți bani. Din punctul de vedere al
sistemului sunt bani încasați.
Aș putea continua, dar nu îmi vin în minte alte argumente. Nu
este așa de important, le puteți găsi voi. Pe măsură ce mi le voi aminti
am să le scriu aici. Important, însă, este o întrebarea pertinentă:

57
Voi, dacă ați fi puși să alegeți o metodă de decimare a populație
care metodă ar fi metoda care v-ar atrage. Cea în care veți cheltui bani
sau aceia în care veți încasa bani?
Ei bine, ei au ales de mult acea metodă în care dumneavoastră
vă îmbolnăviți plătind pentru aceasta și apoi plătind în mod repetat să
vă îmbolnăviți. Au inventat mama tuturor bolilor. Ei fac foarte mulți
bani și puțin le pasă de noi. Noi suferim și plătim ca proștii să fim
intoxicați. Mai mult, la unii chiar le place aceasta.
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