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Mějte se na pozoru! Blíží se smrtící virus!  

No... možná ne. V pozadí jakékoli pandemie vždy existuje
dlouhá řada domněnek, na kterých jsou založeny lékařské
zprávy a následná politická a právní rozhodnutí. Tyto
domněnky jsou stěží rozeznatelné, protože jsou běžně
vykazovány jako fakta. Abychom však opravdu ospravedlnili
vše, co se právě děje po celém světě – sociální distancování,
sledování, cenzura, uzávěry, karanténa, lékařské stanné
právo, zhroucení ekonomiky, nové digitální měny, vládní
nouzové pravomoci – s plánovaným povinným očkováním a
mikročipováním lidí – tak ti, kdo mají na starosti oddělení
propagandy, vás musí přesvědčit, že tyto domněnky jsou fakta.
Takže se vydáme na cestu do hloubky králičí nory, abychom
položili několik základních otázek nejen o koronaviru, ale také
o záhadné entitě viru samotného. Co je to virus? Může se virus
přenést ze zvířete na člověka? Může se přenést z člověka na
člověka? Věděli jste, že CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci
nemocí v USA – pozn. překl.) připustilo, že jejich milovaný
test PCR je v podstatě k ničemu, protože neříká, zda virus způsobuje onemocnění? Je vlastně 100% 
prokázáno, že viry způsobují onemocnění lidí? Jak do toho zapadají konkurenční teorie – teorie 
choroboplodných zárodků a teorie hostitele/teorie terénu? Takže se připoutejte, otevřete svou 
mysl a připravte se na jízdu.

Co je virus? 

Mainstreamová západní medicína (alopatie) se vyvinula díky vlivu Rockefellerů,   kteří ji vytvořili, 
aby pomohla prodávat jejich léčiva na bázi ropy, která se stala základem pro dnešní léky Big 
Pharmy. Rockefellerové a další pokrevní linie rodin NWO (Nového světového řádu) centrálního 
bankovnictví ovládli školy a lékařské studijní plány a prostřednictvím Flexnerovy zprávy vyřadili 
konkurenci, jako je homeopatie. Zajistili, aby byla alopatie čistě zaměřena na farmaceutické 
přípravky a znemožnili lékařům přístup k řádným nutričním znalostem. Toto je stejný 
mainstreamový lékařský systém, který nastavuje definice pro věci, jako jsou viry, takže začněme 
zdravou dávkou skepticismu. Toto je také stejná rodina Rockefellerů, která financovala OSN (a 
darovala půdu pro ústředí OSN v New Yorku), jejíž nadace Rockefeller Foundation přibrala 
vzdělávání a v roce 2010 vydala dokument analyzující, jak by vlády mohly/měly reagovat na 
pandemický scénář. 

Podle tohoto hlavního proudu vědeckého myšlení jsou viry entity složené z fragmentů DNA nebo 
RNA (genetický materiál) a obalené proteinovým obalem a/nebo lipidovou (tukovou) obálkou. 
Technicky vzato nejsou živé a k replikaci potřebují buněčného hostitele. Jsou maličké, mnohem 
menší než bakterie – a na rozdíl od bakterií nejsou buňkou, takže nemají dýchací, oběhový nebo 
nervový systém. Virus je prý přímo na hranici živého a neživého.

Existuje však důležitý alternativní pohled na virus. Zastánce konzumace syrového masa/„Primal 
Diet“ Aajonus Vonderplanitz (který zemřel v roce 2013) dal tento fascinující rozhovor během 
falešné epidemie prasečí chřipky v roce 2009, kdy každý vyšiloval (ne tolik jako u koronaviru, ale v
podobném stylu jako při mediálním humbuku kolem šíření eboly a ziky). Tvrdil následující:

Co je virus? Vydejte se do hloubky virové králičí nory 
a všechno zpochybňujte. Falešná pandemie koronaviru
je obrovský podvod a je větší, než si myslíte.
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– viry jsou vytvářeny tělem, aby se samo čistilo, když přátelské bakterie již dále nemohou 
rozkládat veškerý odpad

– všechny viry jsou dobré viry, jsou potřebnými reakcemi buněk

– viry jsou jako rozpouštědlo nebo mýdlo, vytvořené buňkami, aby pomáhaly rozpouštět a 
odstraňovat toxiny (rozpouštědlo je něco, co způsobí, že se solut [věc, která má být 
rozpuštěna] přemění v roztok [kapalinu])

– viry jsou specifické pro buňku, která je vytvořila

– viry se nemohou šířit mezidruhově

– viry neexistují mimo těla

– jediný způsob, jak se virus může šířit mezidruhově, je, pokud je vytvořen v továrně a 
aplikován injekčně, tj. extrahován, uchován v laboratoři, geneticky pozměněn a upraven, 
vyzbrojen a potom přeměněn na vakcíny a biologické zbraně  

Dormantní viry a latentní viry mohou v našich tělech existovat neustále, aniž by způsobovaly 
onemocnění. Pouhá přítomnost viru v organismu vám neříká nic o zdraví tohoto organismu. Je 
docela možné, že kvůli veškeré toxicitě v našem světě (nezdravá strava, plodiny GMO, chlorovaná 
a fluoridovaná voda, otrávená obloha) musí naše tělo vytvořit rozpouštědlo, které nám pomůže 
zbavit se toxinů. 

Zajímavé je, že hlavní body rozhovoru s Aajonusem jsou vysvětleny také v tomto nedávném videu 
Australana Toma Barnetta. 

Co když tělo produkuje viry v reakci na toxicitu? Co když jsou jejich zdánlivé šíření a replikace 
způsobeny tím, že tělo jich hodně vytváří, aby vyčistily nepořádek? 

Jsou viry pochopeny nesprávně?

Francouzský vědec Antoine Bechamp (více o něm níže) provedl experimenty, které ho vedly k 
objevení velmi malých částic, které nazýval mikrozymy a které ostatní nazývali protidy, somatidy 
nebo exosomy. Tyto drobné částice jsou pleomorfní (nabývají mnoha tvarů) a mohou procházet 
životním cyklem, kdy začínají jako „pupeny“ (což je to, co slovo „zárodek“ znamená 
etymologicky) nebo odnože a později se vyvinou ve viry nebo bakterie. Skutečnost, že mikrobi 
mohou být pleomorfní, je velmi důležitým konceptem, který je potřeba pochopit. Tato myšlenka je 
také podstatná, pokud jde o pochopení toho, co je rakovina a jak ji léčit přirozeně. V dřívějším 
článku Vnitřní terén vs. vnější terén: Na který kladete důraz pro dobré zdraví?, jsem vysvětlil:

„Bechamp teoretizoval, že mikrobi byli ve skutečnosti chemické vedlejší produkty, mrtvá
tkáň a degenerativní aspekty nevyváženého stavu těla. Uvedl, že živé entity zvané

mikrozymy (malé enzymy) vytvářejí bakterie v reakci na faktory hostitele a prostředí.“

…

„Nárokoval si objev, že „molekulární granulace“ v biologických tekutinách byly ve
skutečnosti elementárními jednotkami života. Bechamp je pojmenoval mikrozymy - tj.

„malé enzymy“ - a připisoval jim funkci enzymů a to, že byly staviteli buněk, zatímco se
za příznivých podmínek „vyvíjely“ na bakterie. Bechamp popíral, že by bakterie mohly
napadnout zdravé živočichy a způsobit onemocnění a místo toho tvrdil, že nepříznivé

hostitelské a environmentální podmínky destabilizují nativní mikrozymy hostitele,
přičemž rozloží hostitelskou tkáň produkcí patogenních bakterií.“
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Lékař James Hildreth z Johns Hopkins University prohlásil:

„Virus je v plném rozsahu exosomem, a to doslova.“

Dr. Robert O. Young  ve svém článku Demontáž virové teorie píše:

„VŠECHNY viry, jako virus HIV, EBV, CMV, hepatitidy C, virus západonilské horečky, eboly,
spalniček, ziky a nyní koronavirus, jsou VŠECHNY fantomové viry – existence virů nebyla NIKDY

vědecky demonstrována a nebyla nikdy prokázána!... Vakcína proti obrně a spalničkám tudíž
neobsahuje viry, ale částice tkáně ledvin mrtvých opic nebo lidských rakovinných buněk. Doposud
nebyly provedeny žádné negativní kontrolní experimenty ani u takzvaných virů obrny a spalniček,
což by ukázalo, že to byly laboratorní postupy, které vedly k cytopatickým efektům na buňkách...

jediný objektivní závěr... pozorovali a analyzovali buněčné částice nebo fragmenty a jejich aktivitu
ve zkumavce a nesprávně je interpretovali jako částice a charakteristiky údajných virů obrny

a/nebo spalniček.“

Young také píše o „koronaviru“:

„Následující mikrofotografie využívající pHázovou kontrastní mikroskopii ukazuje, co
pozoruji u zdravých červených krvinek, které jsou bohaté na kyslík, a druhá

mikrofotografie ukazuje nezdravé červené krvinky, které jsou zbaveny kyslíku, což je
indikováno bílým terčem nebo chybějícím hemoglobinem červených krvinek. Můžete
také pozorovat degeneraci buněčných membrán s hroty nebo knoflíky, indikujícími

„korona efekt“, což je příznak způsobený kyselým životním stylem a otravou radiací.“

                                   Okysličené červené krvinky. Autor snímku: Robert Young

                                  Korona efekt: neokysličené červené krvinky. Autor snímku: Robert Young
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Piezoelektrické opravářské týmy

Toto video, které zdůrazňuje aspekty falešné pandemie koronaviru, také hovoří o virech jako o 
entitách vytvořených tělem, které neškodí a jsou navrženy k přepravě odpadu. Tvůrce videa mluví o
virech jako o „piezoelektrickém opravářském týmu“ s polysacharidovým povlakem na jejich přední 
části, které mohou cestovat k poškozené buňce a usnadnit glykolýzu (přeměna cukru na energii). 
Jinými slovy, dostanou se k buňce potřebující opravu a dají jí energii (cukr) a elektřinu (jakýsi druh 
nastartování). Podle tohoto pohledu je obviňování viru z poškození jako obviňování nevinného 
pomocníka na místě činu; jen proto, že někdo viděl zločin a přišel na pomoc, neznamená, že zločin 
způsobil. Situace je podobná démonizaci cholesterolu, kterou jsem probíral jinde; ukazuje se, že 
cholesterol je nezbytnou živinou a na místě tělesného poškození je proto, aby jej opravil, a ne z 
důvodu, že jej způsobil. Mimochodem, asi před 8 lety vědci z Berkeley proměnili neškodné viry v 
piezoelektrické generátory. 

Vadný test PCR; Můžete mít virus – ale co? To neznamená, že jste nemocní

I kdybyste pevně věřili v teorii choroboplodných zárodků (více o tom níže), existují některé 
závažné problémy s obecně přijímanou metodou testování na virus. Nazývá se test PCR 
(polymerázová řetězová reakce). Test PCR amplifikuje specifickou oblast řetězce DNA (cílovou 
DNA). Je to test kvalitativní, ne kvantitativní; jinými slovy, může vám sdělit, zda je virus přítomen, 
nebo ne, ale nemůže vám sdělit v jakém množství, a nemůže přesně posoudit, zda je, nebo není 
přítomnost tohoto viru dostatečná k vyvolání nemoci. Jak jsem poukázal v mém článku 6 solidních, 
vědeckých důvodů pro zmírnění vaší koronavirové paniky, samotné CDC (americké Centrum pro 
kontrolu a prevenci nemocí) připouští, že pozitivní test na koronavirus COVID-19 (pomocí metody 
PCR) neznamená, že virus způsobuje onemocnění/symptomy, které můžete mít! Toto jsou slova 
CDC:

„Pozitivní výsledky [testu] naznačují aktivní infekci 2019-nCoV, ale nevylučují
bakteriální infekci nebo koinfekci jinými viry. Detekované agens nemusí být definitivní

příčinou onemocnění.“

Je 100% prokázáno, že viry způsobují onemocnění lidí?

Kupodivu, ne – není. Teorie zárodků je právě jen to: teorie. Pro ty, kteří chtějí více technické 
vysvětlení tohoto alternativního chápání virů, podívejte se na dr. Thomase Cowana, dr. Andrew 
Kaufmana a zejména dr. Stefana Lanku. Kaufman poskytl několik nedávných rozhovorů s 
Crrow777 a Richie from Boston, kde se zabývá myšlenkou, že nebylo nikdy prokázáno, že viry 
způsobují onemocnění. Cowan i Kaufman diskutují o testech, které byly provedeny po španělské 
chřipce z roku 1918 (epidemie, u které se ukázalo, že byla způsobena EMF (elektromagnetickými 
poli)/elektrifikací a/nebo vakcínami), kde nemocní lidé dýchali do úst zdravých lidí. Zdraví lidé 
neonemocněli. Stejně tak nemocní koně kýchali, kašlali hlen, tekutiny, kapénky atd. do vaku, do 
kterého bylo přidáno krmení a potom bylo toto krmení podáno zdravým koním. Nebyli schopni 
zdravé koně nakazit.

Dr. Stefan Lanka je v této oblasti králem. Je německým biologem a virologem, který pochopil, že 
jsme byli obelháni, pokud jde o povahu viru, v ohromném měřítku. Nabídl odměnu 100 000 EUR 
každému, kdo by vědecky dokázal, že spalničky jsou virovým onemocněním. Jeho případ se dostal 
až k německému nejvyššímu soudu, kde vyhrál. Paul Fassa píše:

„Zpočátku se zdálo, že prohrál. Ale dr. Lanka vzal svou prohru k vyššímu soudu s více
odborníky a podporou dvou nezávislých laboratoří. Dopadlo to tak, že nemusel zaplatit.
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Ukázalo se, že poskytnutý „důkaz“ byl kompozitem několika různých snímků z
elektronového mikroskopu. Kompozit zahrnoval různé součásti poškozených buněk.

Kompozit nemohl být duplikován. Německý federální nejvyšší soud potvrdil, že
neexistoval dostatek důkazů k prokázání existence viru spalniček.“

Dave Mihalovic referuje v článku Biolog dokazuje, že spalničky nejsou virovým onemocněním, 
vyhrává případ nejvyššího soudu proti doktorovi:

„V nedávném rozhodnutí soudci německého federálního nejvyššího soudu (BGH)
potvrdili, že virus spalniček neexistuje. Kromě toho na světě neexistuje jediná vědecká

studie, která by dokázala existenci viru v jakékoli vědecké literatuře. To vyvolává
otázku, co bylo v posledních několika desetiletích ve skutečnosti injekčně aplikováno
milionům lidí. Ani jeden vědec, imunolog, specialista na infekční choroby nebo lékař
nebyl schopen vytvořit vědecký základ, a to nejen pro očkování proti spalničkám, ale

ani pro jakékoli očkování kojenců, těhotných žen, seniorů a dokonce i mnoha podskupin
dospělých.“

Lanka se vyslovil proti podobným virovým epidemiích nebo pandemiím, jako byla panika okolo 
ptačí chřipky H5N1 (která byla obrovsky medializována v roce 2005). A konečně existují i další 
přední virologové, jako je profesor Peter Duesberg, který spolehlivě prokázal, že virus HIV 
nezpůsobuje AIDS. Zde jsou některé další Lankovy citace (Lanka mluví německy, takže byly 
přeloženy do angličtiny):

„Co vůbec viry jsou a co dělají?

Struktury, které lze charakterizovat jako viry, existují v mnoha druzích bakterií a v
jednoduchých životních formách podobných bakteriím. Jsou to prvky společného života

různých buněk u běžného buněčného typu, které zůstaly nezávislé. Nazývá se to
symbióza, endosymbióza, která vznikla v průběhu procesu kombinování různých typů a
struktur buněk, je to endosymbióza, díky které vznikl současný typ buněk, ten typ buněk,

z nichž se skládají lidé, zvířata a rostliny… Velmi důležité: Viry jsou součástí velmi
jednoduchých organismů, například řas typu confervacea, konkrétního typu

jednobuněčné chlorelly a velmi mnoha bakterií. V takovém případě se tyto virové
komponenty nazývají fágy. U složitých organismů, zejména u lidí nebo u zvířat nebo
rostlin, však takové struktury, které byste mohli nazvat viry, nebyly nikdy pozorovány.

Na rozdíl od bakterií v našich buňkách - mitochondrií, nebo bakterií v každé rostlině -
chloroplastů, které nemohou opustit společnou buňku, protože jsou závislé na

metabolismu společné buňky, viry mohou buňku opustit, protože v buňce nevykonávají
žádné zásadní úlohy pro přežití.

Viry jsou tedy součásti buněk, které předaly celý svůj metabolismus společné buňce, a
proto mohou buňku opustit. Mimo společnou buňku pomáhají ostatním buňkám tím, že

přenášejí stavební a energetické látky. Žádná jiná jejich funkce nebyla nikdy
pozorována. 

Ty viry, jejichž existence byla vědecky demonstrována, vykonávají ve velmi složitých
procesech interakcí různých buněk pomocnou a podpůrnou, a v žádném případě

destruktivní funkci.

Také v případě nemocí nebyla ve skutečnosti nikdy ani v nemocném organismu, ani v
tělesné tekutině pozorována nebo izolována struktura, kterou byste mohli

charakterizovat jako virus. Tvrzení, že existuje nějaký virus způsobující nemoc, je
průhledný podvod, fatální lež s dramatickými následky.“
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Lanka také přišel s touto šokující zprávou:

„Proč se tedy stále udržuje názor, že existují viry způsobující onemocnění?

Protagonisté/praktici školní medicíny potřebují paralyzující, ohlupující a destruktivní
strach z iluzorních virů, způsobujících nemoci, jako ústřední základ pro svou existenci:

Zaprvé, aby mohli ublížit mnoha lidem očkováním, aby pro sebe vybudovali klientelu
chronicky nemocných a churavějících objektů, které si nechají líbit cokoli, co jim je

prováděno.

Zadruhé, aby nemuseli připustit, že při léčbě chronických nemocí zcela selhávají a že
zabili a zabíjejí více lidí, než všechny dosavadní války dohromady. Každý praktikant
školní medicíny si je toho vědom, ale jen velmi málo z nich se o tom odváží mluvit.
Proto také není divu, že mezi profesními skupinami mají praktici školní medicíny

nejvyšší počet sebevražd, který ostatní profesní skupiny dalece převyšuje.

Zatřetí, praktici školní medicíny potřebují paralyzující a ohlupující strach z ďábelských
virů, aby zakryli svůj historický původ jako nástroj Vatikánu k útlaku a zabíjení, když

usiloval o vzestup po světě, a vyvinul se z uzurpující západní římské armády.“

Abychom tomu všemu porozuměli, musíme se znovu podívat na teorii zárodků a teorii terénu.

Teorie zárodků vs. teorie terénu

Ve výše zmíněném článku Vnitřní terén vs. vnější
terén: Na který kladete důraz pro dobré zdraví?
byly 2 konkurenční teorie, které ovlivnily
myšlení v mnoha oborech (medicína, biologie a
mnoho dalších): teorie zárodků a teorie
terénu/teorie hostitele. Začalo to v 19. století ve
Francii, když Louis Pasteur prosazoval teorii
zárodků (svět je plný patogenních zárodků,
mikrobů, bakterií atd., které vás mohou nakazit,
pokud máte dost smůly) a Antoine Bechamp a
Claude Bernard prosazovali teorii terénu
(mikrobi se mohou měnit z jednoho typu na jiný
v závislosti na krvi nebo tkáni, ve které sídlí).
Citace připisovaná jednomu nebo více z těchto 3
mužů je „zárodek není ničím, vnitřní terén je
vším“. 

Pasteur (stejný muž, po kterém je pojmenována pasterizace) vyhrál a teorie zárodků se stala z těchto
dvou teorií převládající filozofií. To mělo nešťastný dopad, protože to způsobilo, že se lidé více bojí
svého prostředí a jsou náchylnější k propagandě Big Pharmy (jsme tu, abychom vás ochránili; jen si
vezměte svoje léky a vakcíny a všechno bude v pořádku). Také to vedlo lidi k tomu, aby převzali 
menší zodpovědnost za svůj vnitřní terén, a to díky špatným stravovacím a životním stylům, což 
znamená oslabeného hostitele a oslabený imunitní systém – čímž se stávají náchylnější k nemocem. 
Ale co kdybychom to měli nastavené špatně? Co když je mnohem důležitější klást důraz na svou 
vlastní sílu, zdraví a terén, než se bát možných zárodků, vznášejících se všude kolem, které by vás 
mohly zabít? Co když celá tato koronavirová krize způsobuje, že všichni mají OCD (obsedantně 

Teorie zárodků: vakcinujte rybu. Teorie terénu: 
vyčistěte nádrž

https://thefreedomarticles.com/inner-terrain-vs-outer-key-good-health/
https://thefreedomarticles.com/inner-terrain-vs-outer-key-good-health/
https://thefreedomarticles.com/inner-terrain-vs-outer-key-good-health/


kompulzivní poruchu), strach z každého povrchu, bojí se základního a přirozeného lidského 
kontaktu, že zapomenou na svoji vnitřní sílu a zapomenou na sílu svého střevního mikrobiomu a 
imunitního systému?

Může se virus přenést ze zvířete na člověka nebo z člověka na člověka?

Podle výše uvedených lidí zní odpověď- ne. Virus je speciálně tvořen vaším tělem za účelem léčení 
prostřednictvím exkrece a likvidace toxinů. Podle tohoto nového způsobu chápání je virus speciálně
vytvořen pro buňku, skupinu buněk nebo orgán, takže viry ani nepřecházejí napříč orgány, natož z 
jednoho lidského těla na druhé. 

Kde je skutečný obrázek viru způsobujícího COVID-19?

Ve světě, kde je vše - doslova vše – fotografováno a nahráváno na video, proč neexistují opravdové 
obrázky viru, toho koronaviru, který údajně způsobuje všechen tento chaos? Nemělo by být tak 
těžké použít elektronový mikroskop a pořídit snímek. Proč dostáváme pouze CGI (počítačem 
generované obrázky)?   

Význam jódu a kyslíku uprostřed koronavirové krize

Dále je, vzhledem k panice a strachu kolem COVID-19, důležité se právě teď znovu podívat na 
některé zdravotní základy – především na jód a kyslík. 

Jód je velmi důležitý minerál, jediný halogen, který tělo potřebuje. Pokud jej však nemáte dost, tělo 
sáhne po chemicky podobných prvcích (ostatních halogenech: fluoru, chromu a bromu), které jsou 
všechny toxické. Pokud jich máte příliš mnoho, onemocníte. Všimli jste si, jak některé národy na 
všechno stříkají chloridové bělidlo v reakci na údajný smrtící virus, a tak vás vystavují více 
chloridu? Dále vaši absorpci jódu ovlivňuje frekvence 6 GHz (používaná v mnoha bezdrátových 
telefonech, routerech a dalších zařízeních). Jedním z příznaků nedostatku jódu jsou dýchací obtíže 
(také příznak COVID-19). Nedostatek jódu se také podílí na vzniku rakoviny.

5G   má   nesporně s  ouvislost   s koronavirem, ale stále ještě nechápeme, jak přesně. 5G bylo poprvé 
zavedeno v čínském Wuhanu, epicentru epidemie. Ne každý kolem 5G však onemocní. Jednou z 
možných příčin je nové frekvenční pásmo, které bude používat (60 GHz nebo WiGig, což je nové 
jméno pro 60 GHz Wi-Fi. Stejně jako frekvence 6 GHz ovlivňuje absorpci jódu, tak frekvence 60 
GHz ovlivňuje absorpci kyslíku. Frekvence 60 GHz ve skutečnosti oslabuje, narušuje molekulu 
kyslíku. To může vést k tomu, že se molekuly O₂ tak snadno nevážou na hemoglobin – což 
znamená, že nepřijmete tolik kyslíku. To vede k nedostatečnému okysličování neboli hypoxii, 
předchůdci nemoci. Stejně jako u jódu jsou zase příznakem nedostatku kyslíku dýchací obtíže (také 
příznak COVID-19). 
Hmm... je to téměř jako by tento virus poskytoval dokonalou výmluvu a fungoval jako obětní 
beránek pro toxické chemikálie a EMF, které nás dlouhodobě poškozují...

Pokud se viry nemohou přenášet mezidruhově, na jiná těla nebo nemohou být „chyceny“, 
potom co se děje, když se zdá, že nějaká osoba „chytila“ chřipku od někoho jiného?

To je klíčová otázka.  

Pokud jsou viry opravdu úplně odlišné od toho, čemu jsme byli naučeni věřit, jak můžeme vysvětlit 
zdánlivé virové nákazy nebo virové infekce? Jsou skutečné? Určitě mnoho lidí zažilo, že 
onemocněli hned poté, co byli poblíž jiných lidí, kteří byli nemocní. Pravou otázkou je jak? Jednou 
z možných odpovědí je, že terén příjemce byl oslaben až do bodu infekce, ať už z důvodu obav 
nebo úzkosti, že onemocní (strach oslabuje imunitní systém), kdyby si mysleli, že onemocní (a 
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nevědomky dali té myšlence sílu) nebo si vytvořili nějaký druh emocionálního naladění nebo 
frekvenční sladění s nemocnou osobou. Všechno je to o vytvoření frekvenční kompatibility. V 
životě máme všichni silné a slabé chvíle; v těch slabších chvílích se stáváme náchylnějšími k 
nemocem. Velký génius Nikola Tesla řekl, že: „V den, kdy věda začne studovat nehmotné jevy, 
dosáhne v jednom desetiletí většího pokroku, než ve všech předešlých stoletích své existence.“ Řekl 
také, že: „Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte ve smyslu energie, frekvence a 
vibrace.“

Mezi možné způsoby, jak můžeme onemocnět, patří vystavení se toxinům, duševní příčiny, 
emocionální příčiny, obnova/detoxikace nebo prostřednictvím šoku. Dr. Ryke Geerd Hamer 
(zakladatel německé nové medicíny) zjistil, že „každá nemoc je způsobena konfliktním šokem, 
který zasáhne jednotlivce zcela nepřipraveného“ a učinil z toho svůj první biologický zákon.

Není tedy chycení nemoci o „zlých zárodcích, které nás infikují“, ale spíše o našem duševním a 
emocionálním stavu, našem imunitním systému, našem mikrobiomu a naší náchylnosti?

Závěr: Využijte tuto krizi jako příležitost podívat se na viry jiným způsobem

Uprostřed všeho toho strachu z koronaviru COVID-19 by bylo moudré, kdyby si všichni 
vzpomněli, že teorie zárodků je právě jen to – teorie – a že máme moc převzít kontrolu nad svým 
zdravím. Můžeme posílit náš imunitní systém volbou zdravého jídla, dostatkem slunečního svitu 
(vitamínu D), dostatečným cvičením a přiměřeným spánkem. Můžeme se rozhodnout snížit nebo 
eliminovat expozici toxinům, jako je fluorid, chlor, hliník, rtuť a bezdrátové záření EMF. Můžeme 
doplnit věci, které posilují naši imunitu – jako je vitamín C, antioxidanty, jód a kyslík – a přírodní 
antivirové léky, jako je extrakt z olivových listů, léčivé houby a oreganový olej. 

Životní zásadou je, že vědění zmenšuje strach. Co když je tady tou pravou konspirací vykořisťování
masové nevědomosti ohledně skutečné povahy viru? Co když neexistuje nic takového jako smrtící 
virus? Co když tím skutečným virem je strach samotný – strach z viru, strach z neznámého a strach
ze smrti? Sotva se uvádí, že ti, co řídí NWO (Nový světový řád), jsou mistrnými manipulátory, kteří
důvěrně rozumí tomu, jak využívat lidskou psychologii. Nyní je čas na to, aby se do toho lidé pustili
a zpochybnili vše, co si mysleli, že věděli. Je to příležitost získat novou úroveň chápání, 
porozumění a poznání – abychom mohli zůstat svobodní. 

Koneckonců, nemůžeme být svobodní, pokud i nadále zůstaneme nevědomými, jinak bude naše 
nevědomost nadále využívána.

   

 

   

   


