Illuminaatide massimõrvarlik meditsiin

„Watson, rääkige, mida Te näete.”
„Tähed, Holmes.”
„Ja mida Te, Watson, sellest
järeldate?”
„Ilm on selge, Holmes.”
„Watson, Te olete täiuslikult
omandanud minu
deduktsioonimeetodi kuid ei märka
peamist: meie telk on varastatud!”

Sissejuhatus illuminaatide massimõrvarlikku meditsiini
Tead, Watson, kuigi olen arst, aga näed, ma ei keskendu saidil vaid meditsiiniliste
küsimuste arutelule. See pole hea. Esiteks, noori aspirante haigus ei puuduta; aga keda
puudutab – need on mures vaid oma haiguse pärast ja mitte rohkem. Niisiis, kui
Holmes oleks teinud puhtalt arsti saidi – siis oleks seda külastanud vaid 3,5 inimest.
Siiski, illuminaatide genotsiidse meditsiini, mis on üks massihävitusrelvadest
mittejuutide vastu – kohta toon aegajalt näiteid. Ja kes on saidil ammu, teab, et
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mõnikord puudutab Holmes meditsiiniteemat. Kes seda mõistab see mõistab, kuid me
peame minema edasi ja mitte tegelema mõistmatutega. Nüüd annan jälle mõned
konkreetsed näited illuminaatide genotsiidse meditsiini teemal. Nendega puutub elus
pidevalt kokku.
"2009. a põhjustasid ravimid rohkem surma kui liiklusõnnetused, tappes USA
Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse esialgsetel andmetel üleriigiliselt vähemalt
37485 inimest. Liikluses hukkunute arv on kahanenud enam kui kolmandik – 36284
ohvrile alates 1970ndate algusest aastani 2009. Kuigi enamik peamisi põhjusi
välditavatele surmadele vähenevad, on ravimid erandiks. Hukkunuid on viimase
kümne aasta jooksul kahekordistunud, nõudes nüüd ohvri iga 14 minuti järel. Tuld
annavad hüppelisele surmade kasvule valu ja ärevuse retseptiravimid nagu Zoloft, mis
on tugevatoimeline, sõltuvusttekitav ja eriti ohtlik kui kombineerida seda muude
ravimite või alkoholiga. Kõige kuritarvilikumad on OxyContin, Vicodin, Xanax ja
Soma. Üks suhteliselt uustulnuk laval on Fentanüül, valuvaigisti, mis on saadaval
plaastrite kujul ja pulgakommina ja on 100 korda võimsam kui morfiin. Sellised
ravimid põhjustavad nüüd rohkem surmasid kui heroiini ja kokaiini kombinatsioonid.
Üledoosi ohvrite vahemik on teismeliste vanusest, kes võtavad pille heroiini-taolise
kaifi saamiseks, keskealiste töömeeste ja naisteni, kes võtavad ravimeid, mis on välja
kirjutatud pinges selja ja põlveõnnalde jaoks ja satuvad sellest sõltuvusse.
Nii, Watson, Holmes ootas seda arvu:
Ravimitega seotud surmade arv on nüüd arvulises ülekaalus USA liikluses
hukkunutega, andmed näitavad http://www.latimes.com/health/la-me-drugs-epidemic20110918,0,3886090.story. Holmes hoiatas, et absoluutselt kõik kurikuulsad
"ravimid" on mürgid LD50-st. Te ei tea mis on LD50, kuid sööte ravimeid.
http://www.vita.org.ru/exper/cosmetology/ld-50.htm

Särava pakendiga "ravimid"
"Kurgu" ravimina reklaamitakse laialt ja veenvalt ravimit "Chloraseptic"
http://www.chloraseptic.com/. Erinevate puuviljade kirsi, maasika jne maitsetega
turustatakse Chloraseptic’ut (selle toimeaine on fenool) aktiivselt lastetoodete
erinevate vormidena, aerosoolidena, imemiskommidena, siirupitena. Te võite
kasutada väidetavalt piiramatult; arvate – maiustused. Kuid uurime selle aktiivset
komponenti, et näha – kas need tilgad, pihustid ja siirupid on ikka väidetavalt
kahjutud.
Uurime Wikipedia’st fenooli kohta:
Mõnikord on kasutatud fenoolisüsti hukkamisvahendina. Eelkõige olid fenooli- ja
tsüaniidisüstid kasutusel natsidel üksikisiku hukkamisvahendina Teise maailmasõja
ajal. Surmavaid fenoolisüste anti tuhandetele inimestele koonduslaagrites, eriti
Auschwitz- Birkenau’s. Surmav kogus on umbes üks gramm.
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenol
Laste Cloraseptic’u kommides on 1,5% fenooli. Mõelge ise, kui palju kommi laps
võib süüa, et kohe surra. Cloraseptic’ut manustatakse aerosoolina. Loe edasi:
"Fenool ja selle aurud on söövitavad silmadele, nahale ja hingamisteedele. [23]
Korduv või pikaajaline fenooli kokkupuude nahaga võib põhjustada dermatiiti või
isegi teise ja kolmanda astme põletust, sest fenool on leeliselise ja rasvatustamise
omadusega. [24] Fenooliauru sissehingamine võib põhjustada kopsuturset. [23] Aine
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võib põhjustada kahjulikku mõju kesknärvisüsteemile ja südamele, põhjustades
arütmiat, krampe ja koomat. [25] Neerud võivad samuti saada mõjutatud. Toime võib
põhjustada surma ja võib põhjustada tüsistusi. Pikaajaline või korduv kokkupuude
ainega võib kahjustada maksa ja neere." [26] ... See on eriti oluline kui fenool on
segatud kloroformiga (tavaliselt kasutatav segu molekulaarbioloogias DNA ja RNA
puhastamiseks valkudest).
Kas olete märganud, et laste toode on nimega "Chloraseptic" mitte "Fenolaseptic",
mis näitab, et see on lihtsalt fenooli ja kloori kombinatsioon.

"Sa oled täielik idioot, Watson, kui sa usud, et teadlased, arstid ja eksperdid,
meditsiiniprofessorid, toidavad teadmatult lapsi fenooliga ja vaktsineerivad neid kõige
võimsamate tuntud immunosupressantidega." Illuminaat"teadlased" teevad seda
täiesti teadlikult sõjas paganate vastu.

http://zarubezhom.com/Images/Vakzine11.jpg.
Sõna "teadlane" on inglise keeles "scientist" mis on samaväärne heebrea sõnaga
"scionist" – "sionist". Meditsiiniprofessori ja molekulaarbioloogia tasandil –
mittejuute pole; Holmes tegutses mõlemal pool Atlandi ookeani. Genotsiidse
meditsiini progress; meditsiin kui bioloogiline relv mittejuutidest elanikkonna vastu
on saavutanud palju suuremat edu kui tegelik tervise parandamine mida lihtsalt pole.
Võrdle tervisenäitajad Nõukogude inimestel 1950. aastatel ja praegu. Nüüd ollakse
juba lastena haiged. Lapsed süstitakse esimesel sündimise päeval tugevate immuno-
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depressantidega ja sünteetilise vikasoliga – ravim hävitab maksa – keha peamise
puhastusjaama. Ja nüüd, Holmes juhatab teid teise ilmse näiteni, mida on tuhandeid.
Holmes võib iga ravimi või preparaadi puhul näidata, et need kõik on vähemal või
suuremal määral mittejuutide mitmekülgseks massimõrva vahendiks.
http://en.wikipedia.org/wiki/LD_50.
Püüan rääkida arusaadavamalt.
Kas tead millega ravida kroonilist aneemiat? – Krooniline kehvveresus, kui
hemoglobiin on veres madal, on punaste vereliblede puudus. Meditsiin ravib
kroonilist aneemiat rauapreparaatidega. Muidugi ei anta närimiseks rauatükki, kuid
antakse rauasoolade tablette. Meditsiiniteaduses on ammu tegelikult teatud, et raua
soolad ei imendu organismis ja ei ravi aneemiat mingil viisil! Lisaks sellele, raud,
viiduna organismi, on raku jaoks mürk. See tähendab, et raua molekulid, nagu
võõrkehad, mitte ainult ei omastu, vaid neid ei saa kehast välja ühegi loomuliku
meetodiga – see on läbi maksa ja neerude. Seda juhul, kui raud sattus organismi –
seda ei saa väljutada mitte kuidagi. Keha jaoks on need raua molekulid võõrkehad. Ja
kuidas organism võitleb nendega? – Nagu ikka sellistel juhtudel, ta isoleerib need.
Organism käivitab immuunsüsteemi ja raua molekulid neelatakse alla fagotsütaarsete
valgete vereliblede – leukotsüütide ja lümfotsüütide poolt – ja nii need ladustatakse/
isoleeritakse.
Seega, kui võtate lisarauda piisavalt kaua, saavad kõik valged verelibled raua
ülekoormuse, kaotavad oma funktsiooni ning antakse hoiule sidekoesse organismis.
See seisund immuunpuudulikkusega on nimega "hemokromatoos". Mis iseloomustab
seda "hemokromatoosi"? Kuna valged verelibled on koondunud raua deaktiveerimisele, kaotavad valged verelibled oma immuunfunktsiooni. Kahjustub isiklik
immuunsüsteem, see tähendab, et ravimata krooniline aneemia pärast rauaga "ravi"
süveneb veelgi ja tulemuseks on omandatud immuunpuudulikkuse sündroom ehk
AIDS!

See tähendab, et raua toidulisandid põhjustavad AIDSI!
Siiski, kogu maailmas ja paljukiidetud Ameerika meditsiinis, kui isikul, tavaliselt
naissoost, on krooniline aneemia – millega teda nii öelda "ravida"? Talle kirjutatakse
välja erinevaid rauapreparaate! Raha eest! Oleks veel, et kingitusena saaks mürki.
Kuid see ju illuminaatidele iseloomulik, et nad sulle poomisköie müüvad!
Mis see on? Absurditeater? Ma arvasin ka nii kui veel noor arst olin. Aga kui ma
jõudsin Ameerikani ja nägin näost näkku neid, kes arendavad tervishoiupoliitikat
kõrgeimal tasemel, ning seejärel teised arstid pärast lihtsalt täidavad nende korraldusi,
ja see on, ütleb ta, "meditsiiniline haridus"; siis see, nähes neid reaalselt; ja ma
mõistsin, et meil on siin tegemist väga kavala, salakavala ja suurusjärgu võrra
kõrgema intellektiga olenditega kui meie maalased oleme.
Teine näide. Värske teade:
http://www.naturalnews.com/028544_asthma_attacks_drugs.html. FDA tunnistas
lõpuks, et astmaravimid põhjustavad astma ägenemist.
Seda te ei tea, et üks kõige surmavaid haigusi täna on astma, millesse inimesed
surevad nagu kärbsed. Vaid 50 aastat tagasi peeti Nõukogude Liidus seda mitte
raskemaks nohust ja sellesse rahvas ei surnud. Inimesed astmaga surevad nüüd
lämbumisse. See tuleneb asjaolust, et nende kopsud muutuvad "raskeks", ummistuvad
lima ja rögaga. Sama kehtib ka USAs. Tsiteerin Ameerika arsti meditsiinidoktor Leo
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Gallandi 1997. a raamatu "Power Healing" lehekülge 185: "Viimase 30 aasta jooksul
kasvas astma sagedus ja pahaloomulisus USAs, haiglaravi ulatus ja suremus hüppas
üles murettekitavas ulatuses – eriti laste seas! "Ja kaugel USAst – NSV Liidus, juhtus
see kõik 20-30 aastat hiljem samamoodi.
"Enne 1940. a oli tööstusriikides astmasurmade arv madal. KUID! Bronhide
avardamise ravimitega alustamise järel (see juhtus 1940) on suremus astmasse
oluliselt suurenenud. Kuigi bronhilõõgastid annavad selge hetkelise mõju alguses,
muutub nende jätkuval kasutamisel astma kerge vorm raskeks ja väga raskeks ja
põhjustab surma. Terved inimesed, kes töötavad (ja hingamisteede õed) haiglates,
andes aerosoolseid bronhodilataatoreid haigetele, hingavad paratamatult sisse
bronhodilataator-ravimeid koos astmahaigetega ja haigestuvad 5 korda sagedamini
kui ülejäänud elanikkond!
"Bronhodilataatorid" – nn "Beetaretseptor-mimeetikumid", agonistid, st beetaretseptorite stimulaatorid.
http://en.wikipedia.org/wiki/Beta2adrenergic_agonist, näiteks Salbutamool,
Albuterol, Alupent jne, mida müüakse igas
apteegis aerosoolidena.

Tsiteerin doktorit edasi: "Kasvav astma koormus on põhjustatud bronhiavardamise ravimitest – tundub selge, et astma – see ei ole haigus vaid kaitsev
reaktsioon mürgise keskkonna vastu. Ja sekkumine organismi kaitsereaktsiooni
keskkonda parandamata põhjustab selle haiguse aluseks olevate protsesside
halvenemise ... Astmaravi võtmeks pole "ravimid" vaid keskkonnakontroll ja selle
mürgisuse vähendamine."
Kuulake hoolega! Hea Ameerika arst ütleb, juut muide: "See tähendab, et
astmaatiku hea paranemislootus – on "kohver, raudteejaam, küla või Kesk-Aasia.""
Aga need on üksikud Ameerika arstid. Üldiselt on illuminaatide poliitikaks lihtsalt
eesmärk suurendada keskkonna mürgisust ja seejärel ära tappa mittejuudid,
väidetavalt "raviga", väga mürgiste ravimitega. On ju suvaline ravim – mürk ja
milline on selle peamine omadus, Watson? – Õige, "LD50" – see on ravimite hulk,
mis põhjustab 50% surma http://www.dictionary.cbio.ru/termin.php?id=550. See
"LD50" on kõigil, ütleb ta, "ravimitel"! Ilma selleta ei tohi ravimile anda müügiluba.
Sa ei saa aru, Watson, sa oled kõrvadest mööda lasknud peamise! – See tähendab, et
kui ravim ei ole mürgine, ei saa seda müüa kui "ravimit" meie Imedemaal!
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Nalja teed või? Ei mingit nalja, Watson. Siin on vaid üks hiljutine näide, kus FDA
on keelanud rääkida looduslike toodete kasust tervisele. Tsiteerin artiklit "FDA on
jälle hulluks läinud?": "USA ministeerium saatis ametliku hoiatuse kompaniile
Diamond Foods – pähklite müüjale selle eest, et kompanii selgitas oma saidil kreeka
pähklite kasulikkust tervisele. USA ministeerium osutas, et kui nad reklaamivad
kreeka pähklite kasulikkust, siis see kandub meditsiini valdkonda. Juriidiliselt võib
seda teha ainult meditsiiniasutus ja kreeka pähklite etiketil kiri nende

kasulikkusest on FDA ja CA (Cosmetic Act) seaduse rikkumine".
Vaat kuidas ametnikud õigustavad seda keeldu: "Kreeka pähklid antud juhul"
vastavad tingimustele, mis põhjustavad neid olema ravimiteks, sest need tooted on
ette nähtud kasutamiseks haiguste ennetamisel, leevendamisel ja ravis." (Ka meie
väike Eesti pole selles osas USAst maha jäänud: Eesti Ravimiameti kodulehelt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/101032011025 „...Taimede droogide märgistuses ei
tohi viidata haigusi ravivatele, tõkestavatele ja leevendavatele omadustele…” ja veel:
http://www.ravimiamet.ee/21022 )
Teisiti öeldes selgitab artikkel: "Kui tervislik toit võib takistada teid

haiguse arenemise eest, siis see toit teisendub automaatselt ravimiks,
ja kõike, mis on seotud ravimitega – kui sa ei ole raviasutus, siis
tegeled mitteseaduslikult ja sul on keelatud teha väiteid selle toidu
osas ning sa ei tohi enam midagi, mis võib parandada tervist, müüa."
"Absurditeater? Watson? – Kui jätkata taolist mõtlemist, siis saad tulemuse, et
mida kõrgemale võimuastmele, seda debiilsemad inimesed. Aga see pole nii. Pigem
on nii, et mida kõrgemale mööda vertikaalset võimu, seda enam kasvab
eksponentsiaalselt illuminaatide osakaal ja kõik asetseb omale kohale. Kas said aimu
deduktsiooni toimejõust?"
Aga "absurditeater" astmaga jätkub. Järgmine astmaravi halvenemise voor
inimkonnal tekkis siis kui astmahaiged hakkasid mitte ainult raskemalt haigeks jääma
vaid surid nagu kärbsed. See juhtus siis kui astmat hakati ravima "hormoonidega",
nimelt kortisooni ravimitega, nn "steroidid"
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucocorticoid.
Mitte need hormoonid, mida kulturistid võtavad lihaste jaoks, aga mõneti
teistsuguse keemilise struktuuriga hormoonid – näiteks prednisoloon, deksametasoon,
ja triamsinoloon:
http://en.wikipedia.org/wiki/Prednisolone, http://en.wikipedia.org/wiki/Triamcinolone
Ei, Watson, nüüd panin pildi kokku ja väljun sellest. Ma ei taha olla isiklikult
vastutav selle eest, et osalen bandiitide salakokkuleppes hävitada Maa põlisrahvad. Ja
miks mina, mittejuut – peaksin varjama juuditulnukaid?
Nüüd ma taipan – kogu nende meditsiinilist "ravimist", sest näiteks nende
"hormoonid" on ilmselgelt illuminaatide massimõrvarliku meditsiini mürgid ja
mõrvavahendid. Ma garanteerin teile, Watson, et USA kõrghierarhias saavad kõik
need illuminaatidest olendid aru, mida nad teevad, kuid tavaline arst, eriti Moršanskis
(linn Venemaal) – ta on õigest infost isoleeritud biorobot. Noorel arstil kulub terve elu
aru saamaks, millest räägin. Ja mina isiklikult enam ei saa ja ei soovi osaleda
teaduslikus genotsiidis omasuguste inimeste vastu, kuigi nad on mittejuudid.
Ma räägin sulle kõik.
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Nimelt näiteks antud staadiumis ja juba ammu alates 1960-st kui ilmusid nn
"hormoonid" – "glükokortisteroidid" – "prednisoloon", on nn "ravimine" meditsiinis
kaotanud kogu oma raviva iseloomu. Kuid haiguste, mis ei ole ravitavad kaasaegse
meditsiiniga, nimistu kasvas viimase 25 aasta jooksul 10000st umbes 30000ni, ja see
arv kasvab umbes 1000 võrra aastas! Ja kõik need haigused on tehtud mittejuutide
jaoks nähtamatute illuminaatidest tegelaste "tervisetehases." Ja võid arvata, kelle
jaoks pingutab "väljavalitud rahvas"?

http://zarubezhom.com/Images/JewsGod'sPeople.jpg
Alates 1960, nüüd juba 50 aastat (ja te olete kõik maganud), iga haiget, kellega ei
osata toime tulla, hakatakse ravima "hormoonidega-prednisolooniga." Kuid
"hormoonid" – ei ole mingid konkreetsed ravimid millegi vastu! Seetõttu kasutatakse
neid absoluutselt kõigi haiguste puhul, kus haigus võtab raske vormi. Ja seda alates
ajust lõpetades nahahaigustega.
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Hormoonid ei ravi midagi kindlat - need põhjustavad üldist
hormonaalset keha vastust, midagi sisemise plahvatuse taolist.
Milleni see viib, Watson, arva kolm korda? – Just nii – mistahes haiguse järsule
halvenemisele! Miks arst süstib hormoone kui on näiteks bronhiaalastma? Ainult
seetõttu, et nüüd tuleb määruseid täita. Kust see määrus tuli? – See tuli ülevalt! Ja
mitte sellepärast, et see on otstarbekas mingil põhjusel, et hormoonid ravivad astmat.
Just vastupidi – need tekitavad astma surmava vormi. Aga kui patsient sureb?
Prokurör ei saa meditsiinist aru! Prokurör küsib: "Miks te ei teinud juhiste järgi
hormoonravi?". Ja prokuröriga vaielda on kasutu. Nii toimib süsteem, mis on
eelseadistatud/kavandatud ülal. Ja teadmiseks, Watson, see kõik ei olnud Venemaal
või Nõukogude Liidus kavandatud! Vaid Läänes!
Madalamaks võimuks võib olla ka mittejuut, kuid see süsteem on loodud
illuminaatide püramiidi tipus Läänes!

http://zarubezhom.com/Images/pyramid_of_satan1.jpg
Ja eriti bronhiaalastma puhul, kui 1940ndatel muutis bronhodilataatorite
kasutamine siis veel kerge astma vormi raskeks astma senitundmatuks vormiks, siis
1960ndatel algas USA-s hormoonide kasutamise tõttu bronhiaalastma super-raske
vorm, mille tõttu paganad surevad nagu kärbsed. NSV Liidus ilmnes surmav
bronhiaalastma 1970-80ndatel, kui Läänest hormoonid saabusid.
Mäletan kõike nagu toimuks see praegu: tuleb patsient – teda pole lihtsalt
bronhodilataatorid aidanud – hormoonide doose üha suurendatakse – ei aita – sealt
intensiivraviosakonda – toru kurku ja kunstlik hingamine – ja sealt surnukuuri. See on
tüüpiline lõpp kõikidele astmaatikutele sellest ajast kui Nõukogude Liit 1980
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hormoonidega alustas. Aga kõik toimub juhendi järgi ja prokuröril pole küsimusi. Nii
et kes "ravib" tegelikult haigeid? – Tuleb välja, Watson, et prokurörid. Ja selle kaudu
peeglitagune imede maailm (see metafoor on võetud Alice Imedemaalt süžeest, kui
Alice unes läbi peegli astus ja sattus maleruudustikule ja iga ruut sellest kujutas
omaette maailma). Ja arst – ta on lihtsalt "korrapidaja." Kõik raviskeemid kaasaegses
meditsiinis on ette kirjutatud nii kõrgel tasemel, et see tase on peidus pilvede taga,
nagu "Silm Püramiidil":

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dollarnote_siegel_hq.jpg
See arst, kelle juurde te olete tulnud – ta tõesti ei ole mingi "arst" – ta ei saa sind
"ravida" – ta on lihtsalt madalaim meditsiiniteener kõrgema meditsiinilise
mitte"haridusega", aga ideoloogiaga läbi immutatud. Ja ta tegelikult ei "ravi" sind
konkreetselt; ta lihtsalt kirjutab välja heakskiidetud keemilise mürgi, millest igaühel
on oma "LD50" vastavalt pikk loetelu, mis on ülevalt antud. Ja meditsiinikoolis
õpetatakse lihtsalt selle nimekirja mürke ja füsioloogia ja anatoomia siin ei puutu
asjasse.
See ei ole arsti"haridus" – see on ideoloogiaga läbiimmutamine!
Arvad, et see on kõik? Absurditeatri lõpp? – Sa ei tunne Illuminaate. Nad
pigistavad alati veelgi ja alati omamoodi. Alati on võimalik asju hullemaks ajada ning
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nüüd sõnastan veel ühe Holmesi seaduse: "Pole olemas absurdi mida ei saa
absurdsemaks teha."
Kaasaegset meditsiini nimetatakse "edasiarenenuks" – uue taseme absurd. See oli
20 aastat tagasi, kui nägime "ravi" hormoonidega, millele kõik kurikuulsad "ravid"
toetusid ja lõppesid "jalad-ees". Nüüd on iga ravi lõplik ravi – "keemiaravi." Seda
nimetatakse "keemiaraviks", sest see on puhas "keemia".

"Keemiaravi" – see ei ole ainult mürkide vaid ülimürkide
kasutamise ala, mis tapab korraga kogu immuunsüsteemi ja ei jäta
ellujäämiseks mingit võimalust.
See on täpselt see, mida mõnes teises alas nimetatakse "keemiasõja aineteks", aga
nüüd on "ravimid": "Sarin, Soman ja V gaasid." Neil on LD50 – täitsa lõpp! – Nagu
artist Papanov "Briljantkäes": "Piisab ühest tabletikesest" ja te pole enam selle ilma
elanik, sest sul pole enam immuunsust – te olete nüüd "AIDSik." "Keemiaravi"
hakkasid nad kasutama algselt vähihaigetel, kes olid nagunii juba surnud, kuid nüüd
on see tava edasi läinud mittevähihaigetele patsientidele. Näiteks kõhunäärme kerge
põletiku muudavad nad keemiaravi käigus surmavaks vormiks – pankreonekroosiks.
Jõud, mis reguleerivad kõike sellel planeedil, ei saa planeedi ülerahvastatuse
olukorras oodata mil patsiendid ise surevad. Massimõrvarliku meditsiini eesmärgiks
on seda protsessi kiirendada, peites end "teadusliku" tõestatuse taha. Juba Christian
Rakovsky, väga kõrgel positsioonil – Trotski sõber ja Ukraina piiramatu diktaator,
muu hulgas arsti haridusega, ütles, et sellel planeedil "juhivad kõike sellised olendid,
kes suudavad poole inimkonna panna sitta tootma ja teise poole seda sööma"
http://zarubezhom.com/Images/zog2.gif

http://zarubezhom.com/redsymphony.htm
Selgus veelgi hullem – Nähtamatud jõud:
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Niisiis, illuminaatide meditsiin praeguses "arendamise" etapis on jõudnud oma
loogilise lõpuni: kõik mittejuutide haigused muudetakse kemikaalidega "AIDSiks" –
omandatud immuunpuudulikkuse sündroomiks". Bronhiaalastma puhul on selleks
keemiaravi mürgiks Metotreksaat, mida kasutatakse vähi keemiaravis. Pange tähele,
et keegi isegi ei räägi enam mingist "ravist", viidatakse üksnes "keemiateraapiale –
keemiaTERRORile" http://en.wikipedia.org/wiki/Methotrexate
Seda Metotreksaati kasutatakse ka abordi kunstlikuks esilekutsumiseks, lihtsalt
sellepärast, et see tapab loote koheselt metotreksaadiga. Aga nad ei saa öelda, et
rasedal naisel saab surma mitte ainult loode, vaid pärast metotreksaadi manustamist
toimub noorel naisel ühel või teisel määral ka immuunsüsteemi hävitamine ja et üks
metotreksaadi süst muudab noore naise varjatud "AIDSihaigeks". Ja kaasaegses
meditsiinis millegipärast ei õpetata seda küsimust – kas noor naine rasestub pärast
metotreksaadi ja kui isegi rasestub, kuidas on lood loote moonutustega (väärarenguga)?

Siin on põhjalikum loetelu Metotreksaadi võimalikest kõrvaltoimetest:
Haavandiline stomatiit, leukopeenia, iiveldus, kõhuvalud.
Juuste väljalangemine, halb enesetunne, ebaharilik väsimus, külmavärinad ja
palavik, pearinglus ja alanenud vastupanuvõime nakkushaigustele (AIDS).
(Seotud metotreksaadiga või selle tõttu saadud) mügarikud, vaskuliit,
liigesvalu/müalgia, libiido langus/impotentsus, diabeet, osteoporoos, osteonekroos,
äkksurm, lümfoomid, tuumori lüüsi sündroom, pehmete kudede nekroos,
anafülaktoidsed reaktsioonid.
Organsüsteemidega seotud:

Toitumissüsteem: isutus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, gingiviit,
neelupõletik, stomatiit hematemees (veriokse), veriroe, seedetrakti haavand/verejooks,
enteriit, pankreatiit.
Veri/lümfisüsteem: aneemia, aplastiline aneemia, pantsütopeenia, leukopeenia,
neutropeenia, trombotsütopeenia, lümfadenopaatia ja lümfoproliferatiivsed häired.
Hüpogammaglobulineemia.
Südame-veresoonkonna süsteem: perikardiit, perikardi efusioon, hüpotensioon,
trombemboolia (aju tromboos, süvaveenide tromboos, silma võrkkesta veenide
tromboos, tromboflebiit ja kopsuarteri embol (siirdtopis).
Kesknärvisüsteem: peavalu, uimasus, nägemishäired, pimedus, kõnepuue
sealhulgas düsartria ja afaasia, hemiparees, parees ja krambid. Aeg-ajalt teated:
mööduv peenkognitiivne düsfunktsioon, meeleolu häired (depressioon), ebatavaline
tunne koljus, leukoentsefalopaatia, entsefalopaatia.
Maksa ja sapiteede süsteem: hepatotoksilisus, äge hepatiit, krooniline
fibroos/tsirroos, väheneb seerumi albumiin, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.
Immuunsüsteem (infektsioonid) (täielikud AIDSi tunnused): Surmavad
oportunistlikud infektsioonid (Pneumocystis carinii pneumoonia, pneumoonia, sepsis,
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nocardiosis, histoplasmoos, cryptococcosis, Herpes zoster, Herpes simplex-hepatiit ja
nakkuslik Herpes simplex).
Lihas-skeleti süsteem: pingemurrud.
Silmasüsteem: konjunktiviit, tõsised nägemishäired (teadmata põhjusel).
Hingamissüsteem: Hingamisteede fibroos, hingamishäired, interstitsiaalne
pneumoonia ja krooniline interstitsiaalne obstruktiivne kopsuhaigus. Kuiv köha,
võimalik, et on sümptom eelpool nimetatud tingimustest.
Nahasüsteem: akne, lööve (erütematoosne lööve), sügelus, urtikaaria, valgustundlikkus, pigmentatsiooni muutused, alopeetsia, verevalum, teleangiektaasia,
furunkuloos, multiformne erüteem, toksiline epidermolüüs, Stevensi-Johnsoni
sündroom, naha nekroos, naha haavandumine ja eksfoliatiivne dermatiit.
Kuse-suguelundite süsteem: Raske nefropaatia või neerupuudulikkus, asoteemia,
tsüstiit, hematuuria; defektne oogenees või spermatogenees, mööduv oligospermia,
menstruaaltsükli häired, tupeeritis ja günekomastia; viljatus, abort, loote väärarengud.
See tähendab, et metotreksaat põhjustab AIDSi ja kahjustab absoluutselt keha
kõiki kudesid ja organeid! Naine tuli minutiks, et abordikest teha ja sai AIDSi ja kogu
selle nimekirja. Ühel mu vanal klassivennal meditsiiniinstituudist ja nüüdsest ka
professoril mainekas Ameerika meditsiinikoolis meeldib öelda: "See on lootusetult
perses ja lootusetut perset me ei ravi". ("Это пиздец, а пиздец мы не лечим")

Holmesi Seadus:
"Ravi maksumus suureneb proportsionaalselt selle
mitteefektiivsusega ja ohtlikkusega tervisele."
Seega terve "ravi"kava "ravimitega" kaasaegses meditsiinis näeb nii:
1). "Esimese taseme" ravimitega ravimine.
2). Üleminek mittespetsiifilistele hormoonidele.
3). Üleminek keemiaravile, mis universaalselt teisendab kõik haigused AIDSiks.
Näiteks seesama metotreksaat kirjutatakse välja liigesevalu kaebuste puhul kui on
krooniline osteoartriit. Või tühise pankreatiidi puhul – need teisenevad keemiaravi
tingimustes surmavaks pankreonekroosiks.
4). "Ravi" antakse üle patoloogile, kes samuti võtab oma teenuste eest raha.
Seega võib Holmes olukorda meditsiinis sõnastada nii:

"Kaasaegses meditsiinis kasutatakse TERAAPIA asemel
TERRORaapiat (sõnademäng) – see on plaanipärane protsess haige
seisundi raskendamiseks, milles kasutatakse järk-järgult aina
kangemaid keemilisi mürke, mida Peeglitagused nimetavad
"ravimiteks".
Aga kas teadsite, ütlen teile, et kuni "kaasaegse teraapiani" "raviti" hoopis
elavhõbeda preparaatidega! Kuidas teile see praegu kõlab? Mürgid vahelduvad,
mõte jääb samaks – mittejuutide mürgitamine!
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Kas teadsite, et 20. sajandi esimesel poolel hukkus maailmas palju miljoneid
haigeid ja arste röntgenkiirgusega diagnoosimise tõttu – sest sel ajal olid röntgenaparaadid "kiirituskahurid" ilma igasuguse kaitsekestata! Kuni asi kontrolli alla saadi,
läks 50 aastat inimkonna massilisest mahalaskmisest kiiritusrelvaga, mida kujutab
endast suvaline röntgeni- või tomagraafiaaparaat.
Ja mis siis? – Ei midagi! Teil pole sest õrna aimugi! Seda räägiti meile radioloogia
osakonnas.
See jätkub ka täna. Seda röntgeni tehakse ette ja taha ja isegi rasedatele. Ja nüüd
ka ultraheli – pekstakse loodet ultraheli lainetega.
Ja pidage meeles, ettekäändeks on "mittejuutide eest hoolitsemine", nad tegid
massilist röntgenoloogiat kõigile järjest. Näiteks, kui sulle tehakse kompuutertomograafia üle kogu keha, saad väga suure kiiritusannuse. Ja kui sulle sisestatakse
kiiritamisel ka "kontrastaine", siis võid surra lihtsalt nõela otsas! "Pissitakse" igat liiki
bioloogilistest relvadest. Ja tunnete, seda trendi kasutatakse valimatult kogu
(inim)karja peal. Kas vaja või mitte – kõik ja eranditult!
Ja kui keegi arvab, et vana arst Holmes siin nalja viskab või teiega mingit mängu
mängib, viiakse sind õige varsti arsti juurde ja sa läbid kõik need "kaasaegse ravi"
etapid kui sa õigel ajal jalga ei lase. Ja ma hoiatan, teil on võimalus põgeneda kui te
pole kordagi keemiaravi saanud. Kuna keemiaravi on punkt, nagu ameeriklased
ütlevad, "kust tagasiteed" ei ole.
Ja nüüd veel üks uus illuka(illuminaatide)trikk – nad hakkasid lisama keemiaravi
mürke vaktsiinidesse, et neid lastele manustada! http://zarubezhom.com/Vakcine.htm
– (sellel lingil on tõestus, et vaktsineeritutel on risk leetritesse jääda 14 korda suurem
kui nendel, kes on vaktsineerimata).
Nüüd, kui olete veendunud, et olete Imedemaal (peegli taga), heitke pilk artiklile
pealkirjaga: "Ohutu keemiaravi rasedatele on tõestatud":
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/484349/cat/51 – nagu öeldakse, Watson,
puuduvad sõnad .... . Sa viskad illukad uksest välja ja nad ronivad sisse aknast ja
valetavad ja valetavad vahet pidamata – aina räigemalt, räigemalt ja räigemalt – nii et
pole mingit võimalust seda valet maha raputada. Ja kuidas te võite võidelda, Watson,
olenditega, kes klassifitseerivad teid alamliigiks ja teile kogu aeg valetavad ja tapavad
salamahti ja jälle valetavad.

Mõrva apogee (kõrgeim punkt) saavutatakse kaasaegses
meditsiinis nn "intensiivravis" ja "reanimatsioonis"
Mis te arvate, Watson, millega tegeldakse intensiivraviosakonnas ja elustamisosakonnas? Raviga? Pole seal mingit ravi, ma nüüd lühidalt kirjeldan – fakte – mis ei
ole kunagi tavaarstil kohale jõudnud. Ükskõik millise haigusega inimene intensiivraviosakonda ja elustusosakonda ka ei satuks – kõik saavad täpselt sama kohtlemist –
mis tähendab kõigile täpselt samu ravimeid. See fakt väärib seedimist!
Need preparaadid – neid on palju; neid antakse šoki puhul ja kõige muu puhul, ja
antibiootikumid ja südamerohud, spasmolüütikumid, valu ja külmetuse vastu jne ja nii
edasi. Tagamõte on anda patsientidele intensiivravis ravimeid absoluutselt kõikide
juhtude vastu: sellisel juhul saame öelda ja näidata, et palun, oleme ravinud seda
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esimesest viiendani ja sealt kümnendani; ning meile ei saa ette heita selle põhjal, et
oleme midagi vahele jätnud. Seega on "ravi" intensiivis selline, et patsiendile
antakse ravimeid absoluutselt kõigist farmakoloogilistest gruppidest, st et
konkreetsele patsiendile pole mingit individuaalset ravi.
Mõnedes haiglates trükitakse patsientidele välja ühed ja samad standardprotokollid, milledele lihtsalt kirjutatakse teised nimed. Vastavalt igale tüsistusele
paljudest sisendatud preparaatidest korrutatakse ja tõstetakse ravimite tasemeid.
Lisaks sellele on see eripära ühesugune nii intensiivravis kui elustamises. Igale
patsiendile nii intensiivis kui elustamise teraapias pannakse kurikuulus diagnoos:
"Vee-elektrolüütide ja happe-aluse tasakaalu kõrvalekalle", mida "ravitakse"
intensiivselt veeni pidevalt juurdetilgutamisega, mille tulemusena patsient on püsivalt
ühendatud tilgutiga – ei jookse kuhugi. Kuidas määratakse vee-elektrolüütide ja
happe-aluse tasakaalu häireid? Iga päev vähemalt hommikul ja õhtul, mis on vähemalt
2 korda päevas ja isegi tihedamini, võetakse patsiendilt veenist verd – torgatakse, ja
määratakse kontsentratsioon veres: naatrium (Na+), kaalium (K+), vesinikkarbonaat
(HCO-), vere happesuse näitaja (pH), veresuhkur jne. Ja alustatakse "kiikumist".
Absoluutselt loll, öeldakse, "korrigeerimine": kui kaalium on madal – seda lisatakse
intravenoosselt. Kui vere happesus on suurenenud – tilgutatakse soodat. Kui naatrium
on kõrge antakse diureetikume. Kui suhkur on kõrgenenud – antakse insuliini, kui
madal – siis glükoosi. Ja kui on vastupidi, siis valatakse teistpidi. Selle juures on
kõige huvitavam see, et arstid ei mõista nende analüüside tegelikku sisu! Neil
esiteks pole aimugi, mis on primaarne ja mis sekundaarne, mis on põhjus ja mis
on tagajärg, mis on organismi positiivsed ja negatiivsed reaktsioonid.
Analüüs on ju pealiskaudne tegur, mis võib tegelikult rääkida mitte ainult sellest
ühest asjast, rääkimata labastest vigadest. Näiteks: element kaalium, mida nad veres
määratlevad, ja see on teada isegi loodrile meditsiinikoolist – see on rakusisene
element. See tähendab, et kaalium asetseb rakkudes, mitte vereseerumis. Seega,
intensiivravi osakonnas kaaliumi määramine veres ning sellele põhinevat igapäevast
nn väidetavalt kaaliumi veres "korrigeerimist" ei pea tegema – sel pole mingit mõtet;
sest kaalium on rakusisene element ja kas see veres tõuseb või väheneb – ei ütle
midagi; sest kaaliumi tase veres on teisejärguline rakkude suhtes ja peegeldab
organismi kompenseerimise vastuseid vastuseks haigusele. See on sama kui
õhutemperatuuri tänaval hinnata temperatuuriga toas ja sellest lähtuvalt suurendada
või vähendada õhutemperatuuri tänaval.
Aga intensiivravi ja elustamise osakondades segatakse mõtlematult vahele neile
sügavatele protsessidele, millest neil ei pruugi olla vähimatki aimu, milline on nende
tegelik tähendus ja seega rikuvad nad peamist meditsiini reeglit "ÄRA KAHJUSTA!"
Kaaliumi sisaldus veres on alla lastud, - mis tähtsust see omab? Organism annab ise
kompensatsiooni korralduse selles suunas mida tal vaja on. Seda keha vastuse seadust
ainult positiivses suunas nimetatakse "homöostaasiks."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1
%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
Arstid lõhuvad need homöostaasi kompensatsioonimehhanismid, omamata
mingitki arusaama selle tegelikust toimest. Millega nad tegelevad igapäevaselt nendes
intensiivravi osakondades?
Vähe kaaliumi veres – valavad juurde; palju kaaliumi – annavad diureetikume.
Just nende "kõikumistega" sõidavadki. Ja nii iga analüüsi parameetriga. Lõpeb kogu
see põrgulärm sellega, et intensiivravi või reanimatsiooni osakonnas ellu jääda ei ole
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lihtne isegi tervel inimesel, rääkimata haigest. Ma annaksin medali "Holokausti üle
elanud" kõigile, kes on intensiiv- või elustamisosakonnas ellu jäänud.
Suur osa intensiivravi ja elustamise osakondade patsientidest viiakse välja jaladees lihtsalt seetõttu, et nad sinna sattusid, aga kui poleks sattunud, siis nad oleksid
tervenenud. Olen seda oma elus näinud lõputult, nii Nõukogude Liidus kui Ameerika
Ühendriikides. See on igapäevane karm reaalsus, niiöelda "rutiin". Ja kui patsiendile
on määratud mingeid erilisi südame vahendid "südame vastu" (antiarütmikumid), või
ta asub südame intensiivosakonnas, võib ta, töötajate slängis – "otsad anda" suvalisel
hetkel, kuna südameravimid on täiesti ettearvamatud. See tähendab, et kui patsiendile
antakse südameravimit veenisiseselt, siis pole kunagi teada, mis juhtub temaga
järgmisel hetkel: kas südame seiskumine, kodade virvendus või mis iganes. Seetõttu
on patsient selles osakonnas püsivalt ühendatud monitoriga.
Ma ei unusta kunagi juhtumit vanemõega meie haiglas, keda ma hästi teadsin:
noor kliimaksieelse vanusega veidi üle 40 aasta, värske jumega, tegelikult naine, kes
varem polnud kunagi haige, ta oli ka välimuselt terve nagu hobune. Ja ta läks tülli
meie ülemustega, heitis nalja pärast "lamama" meie enda haiglasse "intensiivravi
osakonda", et bossid talle halastaks. Juba esimesel öö järel, kuigi ta sisenes oma
jalgadel kitlis ja kodustes toasussides ja oma toiduga käekotis, viidi ta hommikul
ratasraamil jalad ees välja. Kui ma hommikul sellest teada sain, mõistsin, et haigla
on ideaalne koht tapmiseks. Samamoodi nagu arst on ideaalseks tapjaks.
Nii et asjata solvuvad mõned inimesed selle peale kui kasutada sõnapaari: "arstidkahjurid." Lydia Timashukil oli täiesti õigus!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA,_%
D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%
D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0

On möödunud juba aasta kui "suri" ootamatult Michael Jackson. Viimane asi,
millel eelmisel suvel peatuti, et arvatavasti oli tema mõrvar ta isiklik arst. Ja siis?
Olete Te midagi kuulnud asjade käigust aasta jooksul?
Ja sellised asjad juhtuvad kõigis haiglates igapäevaselt, nii Nõukogude Liidus, kui
siin, USAs. Vannun Kõiksuse ees, et võrreldes suvalise linna haiglaga on
"Mauthausen" (koonduslaager) nende kõrval lasteaed, spa ja puhkekodu. See kehtib
ka juudihaiglate kohta USAs, kus ma pidin palju töötama. Sealt juudid holokausti ei
otsi! Ja miks toimub juudihaiglates sama? – Sest sa ei saa teha haiglat vaid juutide
jaoks ja seega keerlevad kõik patsiendid üldises massis. Madalama taseme juut peab
samuti kannatama nagu mittejuut, muidu tuleb kõik ilmsiks.
Ja kui inimene, seesama astmahaige, satub kunstliku hingamise otsa, on surm
99%selt garanteeritud. Sest inimene ventilaatoritoruga hingetorus ei hinga, ei saa
köhida, koguneb lima, spetsiaalselt ravimeid täis topitud, teadvuse on ta tahtlikult
välja lülitanud, ja võib hukkuda lihtsalt sellepärast, et masina küljest tuli voolik lahti.
Ja see ei juhtu teoreetiliselt vaid see on igapäevane intensiivravi ja elustamise
praktika. Mis te arvate, et kui neil voolik patsiendi küljest ära kukub, siis nad tulevad
ja ütlevad: "Teate, meil tuli siin voolik lahti ja teie sugulane suri"? Või: "Teate, me
püüdsime teie sugulasse panna arteriaalset kateedrit, torkasime aga kõhuaorti ja ta
suri". Seda juhtub iga päev aga kas olete sellest kordki kuulnud?
Aga kas suudad reaalselt ette kujutada, et patsiendile tehakse iga päev paar korda
teste – verd tuleb võtta mitu korda. Aga kuidas võtta? – On vaja torkida veeni ja
arterit. Intensiivravi osakonnas süstitakse veenidesse ja arteritesse mitu korda päevas!
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Ja see on tõeline inimeste piinamine. Aga kui veenile on raske pihta saada? Oh, kui
vaid elustamise ja intensiivravi seinad võiksid kisendada patsientide häältega! Nutt
kostaks väljapoole galaktika piire.
Näiteid ei ole vaja kaugelt otsida: läbi kunstliku hingamise läksid hingusele
näitlejad Gundareva ja Karachentsov. Mis nendega juhtus, sa tead väga hästi. Pea
meeles, et nad olid tuntud inimesed ja nende eest hoolitseti "tippklassi" tasemel. Mis
juhtub siis kui teie satute sellisesse "ravisse", võite ise arvata. Artist George Vitsin
elas kuni 83 aasta vanuseni ja ei kurtnud millegi üle, tegi joogat, kuni keegi korraldas
"tasulise" haiglas lamamise – "uuringu". Sinna läks omil jalul, sealt välja aga ei
tulnud. http://akter.kulichki.net/publ/vicin_gr.htm
Arstid? – Tegelikult pole nad mingid arstid, selles mõttes, et nad ei "ravi" midagi,
veel vähem ravivad nad millestki terveks. Nad on tegelikult meditsiini teenrid
madalamal tasemel, kes otsustavad või ei otsusta sõltuvalt sellest, kas on ülevalt-alla
juhiseid. Saamaks arsti diplomit, saada arstiks – tähendab saamaks lihtsalt vahendiks,
et saada ajupestuks ja olla valmis rakendama kõiki kõrgema juhtkonna juhiseid
haigete suhtes. Mitte ravi suhtes! Ravi kohta juttu ei ole – patsientide "hooldus" või
nagu öeldakse Ameerikas "kohtlemine". Seega: – arst on meditsiiniline sekretär,
kes teab, kuidas käsitleda patsiente vastavalt juhistele.
Aga juhised tulevad ülevalt
kõige kõrgemalt, nendelt olenditelt, kelle olemasolust sa isegi
aimata ei oska, - "Kõikenägevalt
Püramiidi Silmalt". Kas ÜRO
embleemi mäletad?

http:// WHO.svg

Ja risti ümber väänduv madu:
http://zarubezhom.com/Images/Nebo_Serpentine%20Cr
oss.jpg
Vaat selline on siis reaalsus…
Ja tulles tagasi astma juurde. Kui oled Moskvalane või Novosibirsklane ja sa oled
astmahaige, siis viib ainult üks tee kalmistust mööda – mine sinna, kus on värsket
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õhku. Ongi kõik! Ma olen öelnud ja see ei ole minu asi kuidas sa selles maailmas
praktikas seda probleemi lahendad.
Ütlesin tõtt, sest arstina ei saa ma enam osaleda massilises veresaunas, aga siin
toimib massimõrv – maailma mastaabis. Demjanjuki vanus on 90 aastat
http://www.xoxol.org/dem/declaration.html kuid siiski tahetakse teda siiani maha
lasta selle eest, et ta töötas koonduslaagris mingi majapidajana.
Ma olen arst! Ja sõjaväe auastmelt NSV Liidu Meditsiiniväegede ohvitser ja
kannan vastutust! Mõistsin ja kahetsen, et olen osalenud inimeste massimõrvas,
milleks on kogu kaasaegne genotsiidne meditsiin. Oma õigustuseks ma ei teadnud
nooruses selle olemust, sest kogu ametlik meditsiiniharidus oli varjatud
pseudoteadusliku terminoloogiaga ja varjab end väidetavalt "inimeste tervise eest
hoolimise" taha siiani, kuigi tegelikult on see genotsiid mittejuutide vastu siin
planeedil Maa, täide viidud inimeste sarnaste olendite poolt, kelle intellekt on
suurusjärgu võrra kõrgem kui keskmine mittejuudist elanik Maal. Minu õigustuseks,
nagu Demjanjukilgi, on see, et ma olen lihtsalt süsteemis töötanud. Aga Demjanjuki
süüdistatakse! Ja ka minu üle peab keegi kohut. Ma tunnen seda enda sees. Seega
pean süsteemi murdma, laotades selle teie ette laiali koos rupskitega.
Nii ma jõudsingi tulnukate olemasoluni, Watson – meditsiini kaudu, kasutades
deduktiivset analüüsi ja pannes "lõpliku diagnoosi," nagu ütles üks krüpt – Arthur
Hailey: http://www.libex.ru/detail/book31373.html. Tead, Watson, need olendid, kes
kõik tulevad ülalt süsteemi; ma ei pea silmas lihtsaid arste, kes on lihtsalt äralollitatud
biorobotid – need on need samad olendid! Nad on liiga targad, et absurdi lihtsalt
niisama teha. Kuidas sina, Watson, seda seletad, et need tegelased teevad kõik
mittejuudi kahjuks aga nende hüvanguks ei tee midagi? Süsteem ei tööta mittejuutide
hüvanguks. Kuidas seletada seda "pooljuhtide" omadust?
Nii olemegi taas paratamatult välja jõudnud inimkonna eksistentsis kahele
inimkonnale; üks – täiesti loll ja ebaküps, ja teine – väga kaval ja salakaval ja
kasutab esimest kui ühekordset asja.
Ma tõin sulle näited ravist. Nüüd väike näide tapjaliku meditsiini diagnostika
osast. Ja teile piisab juba sellest, kui järgi mõtlete.
Siin on värske artikkel "The New York Times’ist", pealkirjaga: "Suur
eesnäärmevähi eksimus." Või "mistahes tarkpeale – aitab eesnäärmest."
http://www.nytimes.com/2010/03/10/opinion/10Ablin.html
Tsiteerin: "Igal aastal on ligi 30 miljonil ameeriklasel testitud eesnäärmevähi
spetsiifilist antigeeni, et testida eesnäärmevähki. Kui testi tulemus osutub
positiivseke? Mind (kirjutab autor) häirib see küsimus aastast 1970, kui leiti, et mu
eesnäärmevähi vere test oli positiivne, ja nagu näete, ei midagi – ma elan .... See
eesnäärmevähi test on sama täpne nagu "kull või kiri." Eesnäärmevähi antigeeni test
ei saa kindlaks teha, kas on vähk või mitte, seda enam, et ei saa eristada, milline see
eesnäärmevähk on – kas surmav, või healoomuline, mis võib kesta aastakümneid, sest
eesnäärmevähk ja eesnäärmevähk on erinevad. Eesnäärme kerge hüpertroofia puhul
on veres antigeenide arv suurenenud ja test ei saa eristada kerget hüpertroofiat
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eesnäärme vähist. Lisaks võib eesnäärmevähi antigeeni tase veres suureneda hoopis
muudel põhjustel nt ravimi ibuprofeeni võtmisel ja nakkushaiguste puhul.
Eesnäärmevähi antigeeni vähesus veres võib olla terminaalne vähi etapp, ja vastupidi,
rohkuse puhul võib olla täiuslik tervis".
Seega järeldage, et need, kes tahavad ainult lihtsa testi põhjal määrata teile
"eesnäärmevähi" diagnoosi ja alustada kallist ravi – see on lihtsalt lihunik, rüüstaja ja
isiklikult teie halvim vaenlane – "deemon" vanas kõnepruugis. Mis vahe on, et ta on
inimese kujul? Sa, Watson, ikka ei saa lahti tundest, et humanoidolend on sama
meeldiv kui sa ise. Illuminaatidel just selliseid tundeid ei ole. Ja muide, igal aastal
püütakse 30 miljonile USA elanikule külge pookida sellist diagnoosi ja alustada
kallist "ravi". Pean tunnistama, Watson, et Ameerika meditsiinis ei kasutata isegi sõna
"ravi." Nad kasutavad sõna "töötlemine", mis sõna-sõnalt tõlgituna vene keelde on
"kiusamine", mis tähendab kiusamist. Sel moel Ameerika meditsiin isegi möönab, et
ta ei ravi vaid kiusab. Jätkan artikli tsiteerimist:
"Eesnäärmevähi biopsia samuti ei ole garantii vähi vastu. Meditsiiniasutused, kuid
mitte ametlikud asutused, hakkavad tasapisi eemalduma eesnäärmevähi antigeeni
määramisest. Möödunud aastal avaldas "New England Journal of Medicine" (üks
juhtivaid meditsiiniajakirju) kahe ulatusliku eesnäärmevähi testimise tulemused, üks
Euroopas ja üks Ameerika Ühendriikides. USA testide tulemused näitasid, et
10aastase perioodi testimine ei vähendanud meeste suremust karvavõrdki. Miks siis
see kõik? Sunnitakse maksma raha mittevajalike uuringute, ravi ja inimeste
kannatuste eest? Ravi mille vastu? Kui inimest seejärel opereeritakse ja kiiritatakse ja
tal polnud midagi! Milleks see kõik? "
Neid küsimusi, Watson, esitavad need, kes pole veel teadlikud selle maailma
duaalsusest ja ühtede olendite teiste olendite najal eksisteerimisest.
"Paljud spetsialistid nagu dr Stamay Thomas – tuntud Stanfordi uroloog – on selle
testi vastu. Möödunud kuul nõudis ka konservatiivne American Cancer Society selle
testi tulemuste ettevaatlikku tõlgendamist. Ta märkis ka Ameerika ennetava meditsiini
kolledžis, et sellele testile ei ole mingit põhjendust. Mulle endale diagnoositi selle
testi põhjal 40 aastat tagasi eesnäärmevähk, ja mis siis? Meditsiin peab vaatama
reaalsusele näkku ja lõpetama eesnäärmevähi sõeluuringu kasutamise hulgimüügi.
Nagu te mõistate, Watson, meditsiin ei hakka reaalsusele silma vaatama, sest
tulnukate reaalsus on täiesti erinev – nad vajavad planeedi rahvastiku hävitamist, ja
seda tuleks teha nii, et keegi ei aimaks – "Operatsioon Õ" (Vene põnevusfilm) – et
keegi ei aimaks.
Naiste suguorganite kallal käib sama rüüstamine, näiteks mammograafia naistele,
mille alusel lõigatakse ära rinnad. Uuring ei näita rinnavähi kui vähk ei ole
terminaalne, mis on juba nähtav ilma mammograafiata. Siiski on mammograafia
tõlgendamisel trikitamisi, kirurgidel on üldised märgid, millest igaüks eraldi on
ebakindel ja mittemidagiütlev, määravad operatsioonvajaduse ja lõikavad naise
rinnad, mis lennutatakse vilistades prügikasti. Ma vannun, Watson, et Ameerika
Ühendriikides on palju kirurge, kes kindlustavad endale rikka elu tegeldes ainult
piimanäärmete resektsioonide valdkonnas ja muud ei peagi tegema! Ja milleks
opereerida midagi muud, kui saab elada rikkalikult ja lihtsa resektsiooni peal ja ilma
peavaluta? Tagasihoidlik ja maitsekas! Kas selliseid kirurge on ühiskonnale vaja? See
on kõige labasem maradöörlus.
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Dracula kahvatub nende kõrval. Naised ütlevad veel ka "aitäh", kui nad aga
avastaks, mis põhjusel neil just rind eemaldati, rebiks nad kirurgi neljaks omaenda
kätega! Nii et põhjus pole mitte ainult kogenud kurjategijates vaid ka lamba
rumaluses? Aga ma olen nüüd mammograafia globaalsest kelmusest, Watson,
rääkinud, ja ma ei soovi sellel enam peatuda. Seega olen teile öelnud:

Valelik, haigust "tõestav" diagnoos on väga levinud ja see on
illuminaatide genotsiidse meditsiini meetod.
Või selline juhtum, eelmisel korral viitasime sellele uuendusele, kus noortele
tüdrukutele tehti kohustuseks emakakaelavähi epideemiavastane vaktsineerimine,
mille tõttu tekkisid tüdrukutel ootamatud surmad süstimisel ja metsikud tüsistused,
hoolimata asjaolust, et "vaktsineerimine" ei kaitse mitte kedagi mitte millegi eest.
"Peatatud emakakaelavähi vastase vaktsiini kasutamine peale seda kui suri
korraga 4 tüdrukut."
http://www.3dsyndication.com/showarticlerss.aspx?nid=RQqyPvBXYUxcgFoUJ6J6
ONf5vvIiQaY1zrDKBsyLTaU=
Skandaali vaibudes jätkatakse vanaviisi. Gardasil on vaktsiin emakakaelavähki
tekitava papilloomviiruse vastu. Pange tähele, Watson, et vaktsiini nimetus on puhas
heebreakeelne (juudi) sõna "Ha-Rdazil". Märgitakse, et selle vaktsineerimisega
kaasnevad komplikatsioonid, tervis kaob, kuskilt ilmub epilepsia, peaga toimub
midagi jne. Ja mis kõige tähtsam, Watson, keegi pole palunud neilt seda
vaktsineerimist, sest me oleme mikrobioloogia instituudis õppinud, et emakakaela
vähk on elukutseliste prostituutide haigus ja vaktsineerimisel ei ole mõtet, eriti
kui teha seda lastele – see on massimõrvarlik meditsiin!
Aga kaasaegne "vaktsineerimine" üldiselt? Just äsja kogesime ülemaailmset
kelmust, kus kogu planeedi rahvastikku üritati väidetava "seagripi", mida pole
kunagi olnud, vastu vaktsineerida! Ja valdav enamus mittejuutide karjast sai
immunodepressantide küllastusannuse!

Kaasaegne vaktsineerimine on tulnukate mittejuutide vastase
bioloogilise sõja relv – meil on juba tohutu suur "kohustusliku
vaktsineerimise" loetelu.
50 aastat tagasi said lapsed kolm vaktsiini ja nüüd – 23; iga doosiga sisestatakse
lapsele immunosupressante, mõjutades kesknärvisüsteemi. Et juba teismeealiseks
saades oleks laps lühikese elueaga täielik programmeeritud idioot. Minge saidile
demotivatsioon: http://demotivation.ru/, et seda kontrollida.
Ma tahan, Watson, et sa saaksid aru illuminaatide genotsiidi põhimõttest. See
põhineb vanal sadistlikul naljal kui idioodilt küsitakse – miks sa mu vanaema rubla
eest tapsid, ja ta vastab põhjendatult: "10 eite teeb kokku kümneka".
Nii ka siin, illuminaatide mõrvarlikus meditsiinis – tulnukad niidavad tasapisi,
sellise põhimõttega, et kui mittejuuti hävitada ei saa, siis vähemalt saab viia ta elu
miinimumini ja ta sandistada. Vaata, ma olen juba toonud näite selle kohta, et varem
lõigati lastel massiliselt kurgumandleid, ja ka mina kuulusin sellesse mandlilõikamise
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ajajärku. Toodi 1001 põhjust, et lõigata kõigil mandleid ja seda tehti massiliselt.
Kuradi mandleid ei ole vaja, tõestasid soliidsed õppejõud ja meditsiiniline teadusmaailm ja ajakirjad sisendasid selle idee massidesse. Kas te kujutate ette, et oli aeg
kui lasteaeda ei võetud last niikaua, kui tal mandlid ei olnud lõigatud!
Nad teevad seda mandlieemaldust ka praegu piisavalt palju. Aga muide, kui me
olime anatoomia esimesel kursusel, rääkis vana anatoom meile mandlite eemaldamise
surmastatistikast. Tuleb välja, et 1% juhtudest läbib suur unearteri haru täpselt
mandlit, ja kui sa püüad lõigata mandlit, tekib fataalne verejooks. Niisiis põhimõtte
"10 rublalist – kümnekas," töötab! Ja kui 100 operatsiooni käigus hukkub üks laps,
siis 10 000 lapse kohta saab juba 100 lapse laipa jne. Miljoni lapse puhul on juba
10000 surnukeha ja see on juba soliidne arv.
Täpselt sama statistika kordub ka pimesoole operatsioonil. Aga haigusi on palju.
Tulnukad teostavad oma eesmärki ja saavad oma laibasaagi mittejuutide seast.

See on veel üks Illuminaatide mõrvameditsiini võte – põhimõttel: "10
rublalist – kümnekas"
Ja mis te, Watson, arvate, et üleval istuvad nii lollid, et ei saa millestki aru? – Nad
tahavadki, et kõik ainult nii arvaksid, sest nad on vägagi teistmoodi humanoidsed
olendid. Kui nad oleksid nagu meie, kas nad saaksid tõesti selliseid asju korraldada?
Selliseid asju saavad teha ainult need, kes arvavad ennast olevat täiesti teisest tõust.
Seda seepärast, et Toora õpetab, et mittejuudid – nad on kariloomad. Siin on rohkem:
Tervishoiuministeerium hoiatab: heebrea keele (juutide keele) õppimine on hea sinu
tervisele: http://vidineev.wordpress.com/2008/12/28/lechenie_goym/.
Talmud’is on kõik kirjas:
Kas vastavalt Halachale on mittejuudi ravimine lubatud?
Me oleme peaaegu taibanud, et enamik arste (välja arvatud muidugi madalaim
meditsiinipersonal, medõed, õed ja muu sellega seotud personal) kuuluvad täiesti
teistmoodi rahvusesse. Ja nüüd proovime vastata lihtsale küsimusele: "Kas on lubatud
vastavalt Halachale üldse ravida mittejuuti?" Vastuse leiame heebrea foorumist.
Küsimus on esitatud ja vastus on saadud mittejuudile arusaamatus heebrea keeles.
http://www.daatemet.org.il/questions/index.cfm?MESSAGEID=2677
Niisiis tõlgime:
Küsimus: "Lugesin peatükki judaismi ja paganate (mittejuutide) suhete kohta.
Seega on mul küsimus: kas juut võib ravida mittejuuti igapäevaselt väljaarvatud
laupäeval? Mis arvab sellest Toora? Tänan, Itshak."
Vastus: Austatud Yitzhak, Talmudi reeglitele vastavalt: "Sul ei ole kohustust
aidata mittejuudil ellu jääda" (Psakhie 21b). Seega pole Toora alusel paganatest raske
aru saada. Kuid enne Halacha (sarnane sõna Galaxy?) seaduste järgi otsuse tegemist
mittejuutide ravi kohta leiame väljavõtte meie iganädalasest kommentaariumist
peatükis "Matoto." Selles lõigus räägib Halacha – juudi seadusest mittejuudi
tapmisest. Arvestades seda, saame tuletada põhimõttel "raskemast kergema poole"
vastuse Teie küsimusele: milline on Halacha seisukoht mittejuudi ravist.
"Ja vaata, seal on kolm paganate tapmise etappi:
1). Kui tapeti pagan, kes täitis seitset Noa poegade käsku, siis pagana tapjat ei
karistata, kuid ta surmatakse taevas.
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2). Kui pagan ei täitnud Noa käske, on lubatud teda tappa, kuigi ei ole sellist
käsku.
3). Kui pagan teenib võõraid jumalaid (st ei teeni juute), siis ta on
ebajumalakummardaja, ja käsk nõuab selle pagana tapmist.
On selge, et vastavalt Halachale puudub käsk pagana raviks kui ta ei täida Noa
poegade seitset käsku. Nii on kirjutatud ka Shulchan Aruch’is (Yoreh Deah
158:1): "Sa ei tohi päästa paganat olukorras, kus ta võib surra. Kui juut näeb
paganat uppumas – ei tohi teda päästa isegi kui pagan maksaks talle selle eest.
Niisiis: Sa ei tohi ravida mittejuuti isegi tasu eest, välja arvatud juhul kui ravist
keeldumise viib paganatepoolsele vaenutegevusele.
Sellisel juhul (kui on oht, et juute võidakse salaja tappa või vigastada), võib
juut "ravida" paganat isegi tasuta, kui ta ei saa võtta tasu.
Talmudis on ajalooline lugu, mille kohaselt rabi Ashi poeg Chimi ravis
pidalitõvest terveks pagana, kirjutasid juudi targad Prantsusmaalt, kes tegi
seda kas tänu vaenuohule, või selleks, et saada meditsiiniline kogemus, et
hiljem selle põhjal juute ravida (Tosfot, Gittin 70a). – Lugupidamisega, Daat
Emet."
Selline oli tasuta arstiabi NSV Liidus. Selles saate ise veenduda:
http://zarubezhom.com/wishnevsky.htm. Kuid on selge, et meditsiin USA-s on parem,
sest see on mitte-juutide tapmise kõrgem tasand – tapmine tasu eest.
See on õige ja igaüks teist teab, et illuminaatidest arstid "ravivad" mittejuute
konveieril, ja omasid, juute – "teenete eest" ja "tutvuse kaudu". Kuna alati pole
võimalik illuminaate ja paganaid eristada ja tihti on probleeme juutide eneste vahel,
kasutavad nad raviks edukalt "tutvust".

Järgnev on väljavõte saidilt http://zarubezhom.com/wishnevsky.htm:

Vishnevski, kirurgide perekonna, kahjurlik tähendus Nõukogude
kirurgias

Aleksander Vasiljevits Vishnevski – Nõukogude
kirurgiale alusepanija – töötas enne Moskvat Kaasanis aga
1934. aastast Arstide Keskses Kirurgia Täiendusinstituudis direktorina ja seejärel endanimelises Kirurgia
Instituudis direktorina, juhtides Nõukogude kirurgiat.
Tema
eluaastad
1874–1948.
Meditsiiniteaduste
akadeemik. Entsüklopeedias on kirjutatud, et ta töötas
välja novokaiiniga kohaliku anesteesia meetodid ja viis
praktikasse võide-balsameeriva salvi – Vishnevski salvi.
Õigem oleks öelda – kannab vastutust.
Vishnevski salv hõlmab just haavu. Teades haavade paranemisstaadiume, võite te
veenduda, milline tulemus on Vishnevski salvi kasutamisel. Vishnevski salv on väga
haisev ning koosneb kolmest komponendist: kasetõrvast, xeroformist ja kastoorõlist.
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- Kasetõrv on musta värvi ning sellega töödeldi vanasti vankrite telgi, saapaid, et
need vett peaksid, ja hobuste range, et need pakasega ei praguneks.
- Xseroform – see on keemiline aine mõningase desinfitseeriva toimega. Selle
keemiline nimetus on tribroomfenolaatvismut.
- Kastoorõli – see on eluskoele ärritava mõjuga, mille tulemusel kasutatakse seda
põhiliselt kui lahtistit.
Kõik selle Vishnevski salvi koostisosad on väga odavad. Peamine Vishnevski
salvi toime on tänu tökatile ja kastoorõlile – soojendav, hapniku juurdepääsu
isoleeriv, järelikult kompressina soodustab põletiku, just anaeroobse põletiku teket.
Xeroform omab mingisugust desinfitseerivat toimet, selleks, et ei kargaks silma, et
NSV Liidus määritakse haavu ainult tökati ja lahtistiga.
KORDAN : Teades haava kokkukasvamise staadiume, võite endale ette kujutada,
et Vishnevski salv tõkestab efektiivselt hapniku juurdepääsu haavale, soodustades
anaeroobse infektsiooni tekkimist. Kordan veel, et haavale on kõige tähtsam –
HINGAMINE, rasvased võided-salvid sulgevad haavale hapniku juurdepääsu,
lülitades efektiivselt välja rakkude hingamise, seepärast ei tohi neid kasutada,
sealhulgas tökatit-lahtistit Vishnevski salvi. Sest kui asetada kuumutav tökat-lahtisti
Vishnevski salv määrdunud tulirelvast saadud haavale, on gangreen kindlustatud,
kuna salvi õline alus välistab haavale hapniku juurdepääsu ja kindlustab parimad
tingimused anaeroobse, hapnikuvaese gangreeniinfektsiooni arengule.
Kui vanake Vishnevski suri, hakati tema salvi kasutama haiguse edendamiseks,
sest kõigil oli ilmne, et sellest tuleneb ainult kahju. Ja nimelt, Vishnevsi salvi hakati
kasutama mädaste furunklite valmimise kiirendamiseks. See iseenesest oli näitlik
muutus Vishnevski salvi kasutuses.
Furunkul on mädakolle, mis asetseb naha sees. Furunkul on kindlalt piiritletud
nahakihi ja nahaaluse koega ning seepärast on furunklid alati kohalikud nahasisesed
mädanikud ega levi kunagi. Nende puhul Vishnevski salvi kasutamine annab
soojendava efekti st furunkuli kiire „valmimise“. Samasuguse efekti tagab ka salv
„ihtüool“, tehtud kivisöetökati baasil.
Akadeemik Vishnevski oli Nõukogude meditsiinis despoot (isevalitseja). Teda
kardeti nagu tuld, teati, et talle meeldib kui kasutataks vaid tema meetodeid ning
seepärast ta eluajal ja kaua aega peale seda, ta poja ajal, eriti Teise maailmasõja ajal,
kasutati Vishnevski salvi haavadel kõikidel haava paranemise protsessidel.
Nõukogude sõjaväehaiglates kanti peale esialgset puhastust kõikidele haavadele
Vishnevski salv. Seepärast lõpetasid haavatud Nõukogude sõdurid tihti gangreeniga.
Te teate kõik Nõukogude kirjandusest, et Nõukogude sõduri naasmine sõjaväeossa oli
harv nähtus, samas kui gangreen oli tihtiesinev sõna. Sakslastel tarvitses vaid
Nõukogude sõdurit haavata ja edaspidise tegi juba Vishnevski salv ja muud "lisandid"
Nõukogude meditsiini haavatute ravis. Sellessamas sõjas polnud ameeriklastel
gangreenist aimugi ja seda sõna ei kohta ka ameerika sõjamemuaarides. Saladus on
lihtne – ameeriklased ei ravinud haavu kunagi soojendavate salvidega nagu nt
Vishnevski salv ja neile ei tulnud kunagi pähe eksportida venelastest liitlastelt seda
„imesalvi“, mida Nõukogude kirjanduses valelikult „Vishnevski Balsamiks“
nimetatakse.
Ameeriklased ei kasutanud üldse mingeid salve – ainult kirurgiline töötlus, puhastus, antiseptikuga haava pesemine, surnud kudede eemaldamine, antibiootikumid ja
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kõik. Selline lähenemine kindlustas ameeriklastel 96% haavatute paranemise
„väljapaistva Nõukogude kirurgia“ 90% surmajuhtumite vastu, kus „ennastsalgavalt“
töötasid sellised väljapaistvad kirurgid nagu isa ja poeg Vishnevskid ja nende järgijad.
Ameerika sõja-rinde meditsiinis on septilised tüsistused väga harvad ning pole
kunagi probleemiks olnud.
Enne sõda seisis akadeemik A.V. Vishnevski seinana antibiootikumide kasutamise
teel ees, mille defitsiit oli ka 80ndatel teravalt tuntav, sest kõigile oli teada, et
Nõukogude meditsiinis pole vaja mingeid antibiootikume kui sel on selline suurepärane salv nagu Vishnevski salv! Palju haavatuid hukkus sõjas sellise põikpäisuse
tõttu? Ja kes jälle on selles süüdi? – Jälle on Stalin süüdi? Miks II maailmasõjas oli
Ameerika sõdureid surnutena 400 000, aga Nõukogude sõdureid – 11 miljonit? Paluks
ilma demagoogiliste selgitusteta. Tegelikult olid ju Nõukogude ja Ameerika armeed
ligilähedaselt võrdses arvulises suuruses ja ajaliselt võitlesid samal ajal.
Ameerika armee sõdis 8. detsembrist 1941. aastast – 1945. aasta septembrini ja
võitles mitte ei tea kellega vaid Jaapani kamikadzede ja mustade vöödega karated
valdavate fanaatikutega. Vishnevskite perekond ja nende järgijad-kaasosalised olid
sõna otseses mõttes Holokaustiks Nõukogude inimestele. Nende perekonnanimi
seostub Nõukogude rahva genotsiidiga.
Miljonite Nõukogude haavatute suremine Suure Isamaasõja ajal ja selle järgselt on
Aleksander Vasiljevits Vishnevski ja ta järgijate kahjurliku tegevuse tulemus. On
kaheldav, et nad määrisid ainult mittejuute oma "Vishnevski balsamiga" ja alles
kuuekümnendatel aastatel võisid Nõukogude kirurgid haavade ravis kartmata
keelduda Vishnevski salvi tarvitamisest. Kuid gangreenide epideemia, mis Vishnevski
salvist tulenes, polnud Aleksander Vasiljevits Vishnevskil ainus sabotaaživorm.
Teiseks sabotaaživormiks ja varjatud massimõrva meetodiks, mis tõi tohutut kahju
mitte ainult Nõukogude armeele vaid ka kogu Nõukogude rahvale, oli täielik
üldnarkoosi keelamine Vishnevski poolt. Umbes kolmekümnendate aastate algusest
juurutas akadeemik Vishnevski praktika kohalikust tuimestusest novokaiiniga ja
seoses sellega keelas ta NSV Liidu kirurgias üldnarkoosi kasutamise, kuulutades, et
tema meetod kohalike novokaiinisüstidega on parim narkoos maailmas. Ja järgneva
30 aasta jooksul tehti sõltumata operatsiooni raskusest kõik operatsioonid NSV Liidus
ainult kohaliku tuimestusega. Kohaliku tuimestuse kasutamine sellistel operatsioonidel nagu nt furunkli avamine ja hamba väljatõmbamine õigustas end väga hästi –
kuid maopoeratsioon, kopsuoperatsioon, kolju trepanatsioon kohaliku tuimestusega?
Kõik jäsemete amputeerimised ja siseorganite operatsioonid toimusid sõja ajal
parimal juhul kohaliku tuimestusega kuid tavaliselt täiesti ilma narkoosita. Seepärast
surid paljud haavatud valušoki tagajärjel. See toimus ajal, mil Ameerika meditsiin
jõudis üldnarkoosi kasutamises täiuslikkuseni ja haavatud ei tundnud operatsiooni ajal
midagi ega surnud valušokki nagu Nõukogude haavatud.
50-ndate aastate lõpus, esimese Ameerika näituse ajal oli Moskvas visiidil ka
Ameerika arstide delegatsioon. Ameeriklased viisid läbi mitmeid näidisoperatsioone.
Sellele vastuseks näitasid Aleksander Aleksandrovits Vishnevski (poja) juhtimisel
Nõukogude kirurgid "kõrget Nõukogude kirurgia taset", eemaldades kohaliku
anesteesiaga kopsu patsiendilt, kes oli täieliku ja selge mõistuse juures. Vaadates
seda, väljendasid Ameerika kirurgid enda varjamatut vaimustust. Nad ütlesid: „Ainult
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tõeline kommunist võib taluda sellist operatsiooni kohaliku tuimestuse all!
Bravissimo ja Vivat mehisele patsiendile!”
Alles 60. aastate algul sai üldnarkoos naasta tasapisi Nõukogude kliinikute
praktikasse. Kahjur-kirurg Aleksander Vasiljevits Vishnevski poeg – Aleksander
Aleksandrovits Vishnevski (1906-1975) oli isa surmast alates NSV Liidu peakirurg, st
1948-1975. aastani ja jätkas kõik need aastad Nõukogude kirurgia kohal tava, kus
ülemvõim oli praktikas Vishnevski salvil ja kohalikult anesteesial.
A.A.Vishnevski - http://www.mil.ru/articles/article9462.shtml - ametlikud
andmed temast, mis näitab tema ainuvõimu ulatust kõikidel nendel aastatel.
Millist rolli mängis isiklikult A.A. Vishnevski ja kuni 1960ndate aastateni
üldnarkoosi aparaatide puudumine Nõukogude raketitööstuse peakonstruktori Sergei
Koroljovi operatsioonil tapmisel? Esitlen siinkohal ühe pealtnägija – anestesioloogi
jutustuse.
Pöörake tähelepanu katkenditele Jaroslav Golovanovi raamatust, et Koroljovi
opereeriv kirurg – minister Petrovski kutsus operatsioonile nimelt NSV Liidu
peakirurgi A.A.Vishnevski. Ta tegi seda selleks, et kaitsta end veel ühe autoriteediga,
kelles oli kindel – see ütleb seda, mida vaja.
Esiteks toon teile intervjuu „Komsomolskaja Pravdast“ 4. nov. 2004. aastast
http://www.kp.ru/daily/23397/33677/ - filmi „Moskva saaga“ võtetest. Selles filmis
näidatakse juut Frunze – riigikaitse rahvakomissari tapmist operatsioonil, keda
tavaliselt „moldaavlase“ pähe serveeritakse. Loomulikult näidatakse seda kui Stalini
kätetööd, unustades meenutada, et Zinovjev, Kamenev ja Stalin võtsid esimese
riigikaitse rahvakomissari – Trotski sellelt kohalt maha; ja just nimelt juut Lev Trotski
ja trotskistid tahtsid tagastada endale kontrolli armee üle, tappes Frunze, sest Frunze
oli tollase kolmiku Sinovjev-Kamenev-Stalin mees ja Stalinil polnud mingit põhjust
enda meest tappa. Selles keskkonnas, kus käis võitlus võimu pärast, polnudki ühtegi
venelast. Kuid jutt ei käi praegu sellest.
Artiklis tuuakse intervjuu veel ühe kriptist juudi, marssal Sjoma Budjonnõi tütre
Nina Semjonovits Budjonnõiga, artist Mihhail Deršavini endise naisega. Vaat, mida ta
muu hulgas teatab: „Film on huvitav… Kuid ei usu, et Frunze tapeti. Frunze ei
ärganud narkoosist, kuid ei ärganud näiteks ka Koroljov, kellele tegi narkoosi juba
meie ajal suurepärane professor – anestesioloog Sergei Efunin, mu sõber. Praegu on ta
Ameerikas. Ta elas seda hirmsasti üle. Rääkis mulle, et narkoosi toime sõltub trahhea
pikkusest – Koroljovil oli lühike kael… Teiseks poleks Frunzet üldsegi pidanud
opereerima – see on tõsi. Isa (Sjoma Budjonnõi) rääkis mulle, et külastas enne
operatsiooni Frunzet, kes tundis ennast suurepäraselt, andis talle riided: „Lähme, pole
sul siin vaja midagi lesida“. Frunze ajas juba püksid jalga kuid kahtles siis, kuna
operatsiooni kohta oli otsuse vastu võtnud Poliitbüroo(?). „Lähen ära – ütlevad, et
hakkasin kartma…” Isa aimas, et tuleb õnnetus.
See on huvitav seepärast, et näitab kuidas luuakse valeversioonid ja müüdid. Nüüd
aga loete, kuidas meditsiini abil needsamad arstid-kahjurid, kellest räägitakse, et neid
pole, kõrvaldasid füüsiliselt Sergei Pavlovits Koroljovi – peamise Nõukogude
raketivõimsuse ajukeskuse. Sellest räägib nüüdseks surnud Meditsiiniinstituudi
anestesioloogia õppejõud vana juut Nadtotši, kes oli (tollal Kremli haigla noore
anestesioloogina) kogu selle operatsiooni juures. Ise ta polnud sellel operatsioonil
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ametlikuks anestesioloogiks vaid läks uudishimust vaatama sellisel suurel inimesel
tehtavat operatsiooni. Ka Sergei Koroljovile polnud mingit erilist vajadust
operatsiooni tegemiseks. Koroljov arvas, et Nõukogude meditsiinis on samasugune
edu nagu Nõukogude raketiehituses, mis tugevalt edestas ameeriklasi. Kuid
meditsiinis tänu akadeemik Vishnevskile ja ta järgijate tegevusele oli mahajäämus 50
aastat, mis pole ka nüüdseks vähenenud, sest asi polnud mahajäämuses vaid teadlikus
kahjurluses.
Kui USA-s tahetakse eemaldada kogu pärasoolt, siis tehakse kaheetapiline
operatsioon. Algul tehakse operatsioon toomaks välja jämesool kõhuõõne pinna
lähedale, aga pärasoolt, operatsiooni raskust arvestades, ei puudutata üldse. Oodatakse
väljatoodud jämesoole täielikku paranemist ja alles pärast kuud-kahte tehakse juba
pärasoole täielik eemaldamine, vältides sellega raskeid komplikatsioone. Sellise
meetodiga tehakse operatsioone USA-s ja kogu maailmas. Miks ameeriklased niiviisi
teevad? Sest kogu maailma meditsiinis on teada, et radikaalsel pärasoole
eemaldamisel, mis on väga raske operatsioon ja suurel verekaotusel, mis sellega
kaasneb, ei jää jämesool tavaliselt uude kohta, mis tähendab patsiendi kindlat surma.
Need andmed olid üldteada juba pea 100 aastasest pärasoole eemaldamise praktikast
pärasoole vähi puhul ja olid teada ka juutidest kirurgidele, kes Koroljovi opereerisid.
Miks juutidest? Seepärast, et Koroljovi opereerivateks kirurgideks olid juudid:
tervishoiu minister Boris Vasiljevits Petrovski ja meie antikangelane – Aleksander
Aleksandrovits Vishnevski (poeg). Rõhutan – poeg. Sest on ka veel Aleksander
Vasiljevits Vishnevski pojapoeg, st Aleksander Aleksandrovitsi poeg, kes on samuti
Aleksander Aleksandrovits ja on samuti enda vanaisa nimelise Kirurgia Instituudi
professor, ehkki enam mitte väljapaistev ja ka mitte akadeemik.
Ülaltoodud „Komsomolskaja Pravda” artiklis filmist „Moskva saaga“, seoses
operatsiooniga, millest ei tõusnud elusalt kaitseväe rahvakomissar Frunze, võetakse
intervjuu selleltsamalt lapselapselt – professor Aleksander Aleksandrovits
Vishnevskilt, kellel oli intervjuu momendiks juba 65 eluaastat. Intervjuu kontekstist
järeldub, et intervjuu filmile võeti akadeemik Vishnevski lapselapselt seoses sellega,
et Aleksander Vasiljevits (vanaisa) oli opereerivaks, või üheks opereerivaks kirurgiks
Frunze opereerimisel. Tuleb välja põlvkondade järjepidevus: kui Aleksander
Vasiljevits Vishnevski osales rahvakomissar Frunze tapmises, siis tema poeg
Aleksander Aleksandrovits Vishnevski osales peakonstruktor Koroljovi tapmises.
Kusjuures mõlemad, nii Frunze kui ka Koroljov olid juudid. Miks võib täpselt öelda,
et just kirurgid, aga mitte anestesioloogid kannavad vastutust patsiendi surma korral?
Seepärast, et meditsiiniliste reeglite järgi on operatsioonil pealikuks opereeriv kirurg
aga mitte anestesioloog. Kui anestesioloogil on planeeritud operatsioonil narkoosi
alustamisega raskusi, võib kirurg ja ka peab kirurg operatsiooni ära jätma.
Nüüd siis sellest, mida rääkis Nadtotši, kes oli algusest peale sellel operatsioonil:
„Raskused algasid juba enne operatsiooni algust. Anestesioloog ei suutnud
üldnarkoosi tegemiseks hingamistoru Koroljovi trahheasse asetada. Ta kutsus teise
anestesioloogi ja ka see ei suutnud seda teha. Siis kutsusid nad välja mingi juudi
professorist anestesioloogi, kes ei jäänud ainukeseks väljakutsutud professoriks. See
ei suutnud samuti toru asetada. Kirurgid ootasid, isegi mitte alustades. Kõik need
katsed toru suruda – kusjuures patsient ei hinga iseseisvalt sel ajal vaid tema eest
hingab kunstliku hingamise aparaat maskiga, mis pole eriti efektiivne, sest maskiga
hingamisel tekib tasapisi hapniku puudujääk. Juudi professorid-konsultandid kutsuti
teistest kliinikutest. Oodati, millal nad kohale sõidavad ja kogu see aeg hoiti Koroljovi
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maski all – mis tähendas mitmeid tunde. Palju anesteesiaprofessoreid nad kohale
kutsusid, pole teada, kuid Nadtotši mäletas, et kogu operatsiooniruum oli neid täis. Ta
rääkis, et asjata prooviti professoreid välja kutsuda, parem oleks andnud töö lihtsatele
anestesioloogidele kõrvalolevast operatsioonitoast – nad oleksid kiirelt toru paika
pannud kuna teevad seda igapäevaselt. Ta rääkis, et see professuur hoidis viimast
korda toru käes kümme aastat tagasi. Kuid see professuur „kartis oma tagumike
pärast“ ja seepärast nõudsid vaid „valgustatuid“, et „märjas teos“ mitte osutuda kõige
suuremaks „valgustatuks“ ja kasvõi jagada vastutust. Nadtotši rääkis, et peale
pikaajalisi selgitamisi ja helistamisi võtsid kirurgid vastu otsuse opereerida
narkoosimaskiga. Kogu see aeg ei toonud nad patsienti teadvusele ja hingasid tema
eest maskiga, mis, kordan, pole efektiivne hingamine ja võib olla kasutatav vaid
lühiajaliselt kuni hingamistoru trahheasse asetatakse. – Seda peetakse rängimaks
anestesioloogiaalaseks veaks – selline venitamine, hingamine ainult maskiga, kuid
nad sooritasid seda kogu operatsiooni vältel.”
Nadtotši ütles, et see oli teadlik patsiendi tapmisotsus, sest selleks operatsiooniks
on vajalik saavutada sügav narkoos, mille käigus keel sulgeb hingetoru ja selle
tulemusel sureb patsient lämbumise tõttu. Kogu see tsirkus oleks tulnud lõpetada,
patsiendi piinamine lõpetada, tuua ta teadvusele ja operatsiooni mõne päeva pärast,
peale korralikku ettevalmistust, uuesti alustada. Polnud mingit vajadust alustada
planeeritud operatsiooni patsiendil, kellel nad ei suutnud hingamist kindlustada.
Kuid kõik näitab, et nad, nagu räägitakse Odessa anekdoodis, pidid „taguma
rauda, lahkumata kassa juurest”. Nadtotši rääkis samuti, et Koroljovi organism oli
võimas, ja seetõttu pidas ka kaua vastu. Keegi teine oleks tema asemel juba ammu
„otsad andnud”. Sellegipoolest, ütles ta, ei pidanud Koroljovi süda sellisele
irvitamisele vastu. Selline pikaajaline hapnikunälg seiskas Koroljovi südame, mis
polnud ka ühelegi juuresolevale arstile imekspandav. See oli puhtalt „inglise” mõrv.
Nadtotši rääkis, et kuigi sugulastele öeldi, et vahetuks surmapõhjuseks
operatsioonil oli verejooks, oli tegelikuks surma põhjuseks lämbumine – võimetus
tagada patsiendile hingamine. Kogu riik leinas Koroljovi, oli välja kuulutatud riiklik
lein ja kogu riik mattis teda Kremli müüri äärde ning keegi ei teadnud, et teda, nagu
ka Stalinit ja paljusid teisi, tappis punt juutidest arste.
Arst võib patsiendi tappa tuhandel eri moel ja mitte keegi ei saa sest arugi.
Seepärast ei tohi lubada arstiks inimesi, kes loevad end massist „väljavalitud
inimesteks“ ja ülejäänuid – lojusteks (mittejuutideks, paganateks), kes ei oma hinge.
Eriliselt ohtlik on olukord kui patsienti ravib professuur ja eriti juudi professuur. Sest
meditsiiniline professuur omab faktiliselt „litsentsi mõrvaks“.
Koroljovi mõrv oli vandenõu selles mõttes, et oli paljude inimeste koostöö.
Juudist kirjanik Jaroslav Golovanov kirjutas uurimuse Koroljovist, kus toob veel
hulga ilmseid fakte, millest järeldub, et Koroljovi operatsioon oli teadlik mõrv ja
tervishoiuminister – juut Boris Vasiljevits Petrovski mängis selles täideviijana peaosa.
Tellijatest võime vaid oletada. Raamatu pealkiri on „Koroljov. Faktid ja müüdid“
1994. aasta. (http://www.rtc.ru/encyk/bibl/golovanov/korolev/obl-g.html) Selles
raamatus meenutavad paljud Koroljovi. „Meditsiin“ 1989. a lk 155.
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Seitse aastat pärast Koroljovi surma avaldas ajaleht Washington Post ühe arsti
artikli, kes oli NSV Liidust USAsse emigreerunud ja kes väitis, et mingisugust
sarkoomi Koroljovil polnud, oli vaid polüüp ja Koroljov hukkus meditsiinilise vea
tõttu. Sedasama versiooni toetas ka tuntud kirurg, akadeemik F. G. Uglov, kes trükkis
memuaaritaolise essee, milles pole nimesid kuid kõigile lugejatele on selletagi selge,
kellest jutt. Niiviisi, Jaroslav Golovanovi poolt toodud materjalidest järeldub, et
kahtlused sellest, et Koroljov tapeti, tekkisid paljudel kompetentsetel spetsialistidel.
Esiteks, nagu järeldub Koroljovi naise jutust, siis ta isegi ei teadnud midagi sellest, et
ta mehel hakatakse eemaldama pärasoolt. Naine ütles selgelt, et jutt käis maksimaalselt polüübi eemaldamisest, mis on kerge operatsioon – mitte midagi radikaalset.
See omakorda tähendas, et patsiendile ja ta naisele ei antud teada operatsiooni
tegelikest eesmärkidest, mis on juba iseenesest otsene kriminaalkuritegu. Patsient
peab teadma operatsioonist millele läheb ja peab andma kirjaliku nõusoleku – kui
patsient pole vastutusvõimeline, siis ta lähisugulased.
Proovige Läänes rääkida, et NSV Liidu Kosmoserakettide Peakonstruktorile
ütlesid arstid, et hakkavad tal eemaldama polüüpi – aga tegid radikaalse pärasoole
loata eemaldamise, mille tõttu patsient suri! Mida nad ütlevad? Proovige küsida! Miks
üle 40 aasta ei küsi seda keegi? Venemaal on alati olnud neid, kes on soovinud kõike
Läänele ette kanda. Miks siis sel juhul need inimesed ei kiirusta sellise ettekandega?
Või – võibolla Lääs telliski Koroljovi mõrva, kaotades igas punktis võistluse
kosmoses NSV Liidule?
Teiseks näete, et operatsioonisaalis olid ainult juudid. Nad ei aimanud, et
mõningad nende pisikestest tegelastest nagu anesteesiadoktor Nadtotši (nüüdseks
surnud) hakkab enda mälestusi sellest operatsioonist enda tudengitele edasi andma.
Kõik, mida räägib minister Petrovski – on arstile selge, et ta mõtleb välja
igasuguseid vabandusi enda kuritegelikule tegevusele – isegi selliseid ebatõenäolisi
nagu olematu haiguse – „pärasoole sarkoomi”. Isegi, kui tal oleks olnud pärasoole
sarkoom, siis, nagu öeldud, opereeritakse halvaloomulist pärasoole kasvajat kogu
maailmas kahes etapis. Kuid siin on tegu veelgi halvemaga – siin on asi selles, et
Koroljovile laiendati operatsioon tapva maksimumini ilma ta nõusolekuta. Kõike,
mida teadis tema ja ta pere – on see, et tal oli healoomuline kasvaja, mis eemaldatakse
kiirelt üldnarkoosi all.
Heakene küll, oletame, et Koroljovil oli vähk ja mitte fantastiline sarkoom, mis
iseenesest on samuti tõsine asi, kuid siiski, pärasoole vähiga inimesed elavad aastaid.
Kuid nüüd kirjutan ühe tehnilise detaili, mida teavad vaid spetsialistid. Te
märkasite, et Koroljovi naine rääkis, et enne Koroljovi operatsiooni külastas teda
anestesioloog Jüri Iljits Savinov (juut), nagu arstidele, kes Kremli haiglas töötavad,
ette nähtud. Õige. Osa anestesioloogi tööst, mille eest talle raha makstakse, on see, et
päev enne operatsiooni vaadata patsient üle. Miks anestesioloog päev enne patsienti
üle vaatab? Et vaadata tema haiguslugu, teada tema teisi haigusi selle suhtes kas ta
süda ja kopsud peavad eesolevale operatsioonile vastu. Kui anestesioloog arvab, et
haige on seisundis, mis ei kannata operatsiooni, peab ta kirurgidele tegema ettepaneku
operatsiooni edasilükkamiseks ja patsiendi paremaks ettevalmistamiseks. Ja mis
peamine – anestesioloog vaatab üle suuõõne ja patsiendi hingamisteed nimelt sel
eesmärgil – kindlaks tegemaks võimalikke raskusi hingamistoru asetamisel trahheasse
patsiendil kunstliku hingamise läbiviimiseks. Selline ülevaatus tehakse igal patsiendil
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enne operatsiooni – kasvõi paadialusel, rääkimata juba peakonstruktorist. On olemas
spetsiaalne neljaetapiline klassifikatsioon hingamistoru asetamise raskustest
hingamisteedesse. Neljas aste on kõige raskem. Kuid juba kolmanda astme puhul
peab anestesioloog teatama sellest enda anesteesiaalast juhtkonda, et patsiendil on
rasked hingamisteed, suu ei avane täielikult jne.
Anestesioloogia šeff peab ette võtma palju täiendavaid meetmeid ja eelnevalt
informeerima opereerivat kirurgi. Võiks arvata, et nad päästsid rongi alla jäänud
inimest. Ei, nad tapsid meditsiini taha varjudes kollektiivselt inimese, kellele poleks
operatsiooni üldse vaja olnud, kellele ja kelle naisele oli operatsiooni kohta valetatud.
Sellisel juhul oli „rongiks“ seesama opereeriv brigaad. Sellest rääkis ka Nadtotši, et
anestesioloogid ventileerisid Koroljovi maskiga, kuid maskiga saab tagada
ventileerimise ainult mittesügava narkoosi puhul – sügavas narkoosis aga saabub
vältimatu surm lämbumise teel. Kas teile on selge, et akadeemik Petrovski on mõrvar
ja kurjategija vähemalt Koroljovi puhul? Kuid tavaliselt need inimesed, kui nad on
võimelised sellisteks kuritegudeks, on nad võimelised ka paljude enamate ohvritega
kuritegudeks ja arvan, et nendeks ohvriteks olid ainult mittejuudid.
Iseloomulik A.A.Vishnevski patsientide käekäik on jälgitav Kosmonautide
Rühma ülema kindral Kamanini päevikutes „Varjatud kosmos“ 2001.
http://www.rtc.ru/encyk/bibl/kamanin/kniga4/obl-4.html:
30 detsember. Haigestus kosmonaut Pavel Beljajev: kirurg Vishnevski lõikas tal
välja kaks kolmandikku maost, osa kaksteistsõrmikust ja pimesoole. Operatsioon läks
edukalt kuid Beljajevi seisukord on veel väga tõsine (varem ei kurtnud ta kunagi kõhu
üle). (Aga pimesoole eemaldas Vishnevski lihtsalt „teiste seas“.)
3. jaanuar1970. Esimene uue aasta tööpäev. Tõsi, tööpäev ainult sõjaväelastele –
täna on laupäev ja kõik eraisikute organisatsioonid ei tööta. Uut aastat võtab kogu
meie pere vastu suvilas (külalisteks ainult mu vanem õde Marusja ja ta poeg Viktor).
Pidupäevad olid minu jaoks rikutud üleelamistest Beljajevi käekäigu kohta: talle tehti
kordusoperatsioon ja arstid kandsid mulle iga kolme tunni tagant ette haige
seisukorrast. Ettekannetes polnud midagi lohutavat, igal hetkel võis saabuda
paratamatus. A.A.Vishnevski vaatas igapäevaselt Beljajevi üle ja viis spetsialistidega
läbi konsiiliume. Täna, kell 13, oli samuti konsiilium. Olukord oli väga raske, ta sonis
ega tundnud külastajaid ära. Positiivne asjade käik on arstide sõnul vähetõenäoline.
8. jaanuar. Viimase nelja päevaga on Beljajevi olukord järsult halvenenud.
Vishnevski teeb kõikvõimaliku tema päästmiseks kuid nähtavasti lootusetult.
11. jaanuar. Täna on pühapäev kuid olen tööl juba alates 8:30. Peastaabis on
vaikne, töötab ainult peastaap, staabiülem ja korrapidajad. ...Eile kella 17-19,
Kutuzov, Leonov, Šatalov, Paškov, Krõškevits ja mina olime L.V.Smirnovi juures –
arutasime kosmonaut Pavel Ivanovits Beljajevi matusetseremoonia ettevalmistusprotseduuri läbiviimist.
Ja ... Eile tegi Vishnevski operatsiooni kosmonaut Andrian Nikolajevile. Mõned
aastad tagasi lõigati tal välja pimesool. Operatsioon oli läbi viidud loomulikult
halvasti ja teda häirisid pidevalt õmblused. Enne lennuks „Sojuzil“ ettevalmistumist,
läks Nikolajev minu nõusolekul kordusoperatsioonile. Operatsioon läks hästi.
Vishnevski lubab, et paari nädala pärast on Andrian uuesti rivis. Kommentaarid on,
nagu öeldakse, liigsed.
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Kuid ka see polnud ainsaks varjatud genotsiidi ja sabotaaži viisiks, mis juurutati
isa ja poja Vishnevskite poolt Nõukogude, mitte ainult sõjalise-rinde vaid ka
üleüldisesse kirurgia praktikasse, mis saatis teise ilma rohkem patsiente kui esimesed
kaks, kuna sellise sabotaaži vorm jätkub ka täna.
Jutt käib kõhuõõne kirurgiliste haiguste kirurgilistest operatsioonidest. Saate kohe
kiirelt aru millest jutt.
Ohtlikemaks kõhuõõne operatsiooni tüsistuseks on hajusmädane peritoniit. Miks
see ohtlik on? Sest üldine kõhuõõne limaskesta pind, mis katab 12 m soolestikku, on
võrdne väikese elutoa pinnaga. Seepärast, kui mädane protsess laieneb kogu tohutule
kõhuõõne pinnale, on see lõpp. Kõigil kõhuõõne protsessidel püüab organism
esmajoones piirata kõhuõõne põletikku väikese alaga. Seda tehes eritab organism
mingi ala haigestumisel ainet, mida nimetatakse fibriiniks, mis piirab hermeetiliselt
kõhuõõne haigestunud ala, laskmata haigusel edasi levida kõhuõõne teistele
piirkondadele. USA-s kaasnevad kõigile kõhuõõne operatsioonidele operatsioonieelne
tugev ettevalmistus antibiootikumidega. Antibiootikumid antakse paar päeva enne
operatsiooni nii lihaste sisse süstena kui ka tablettidena, et desinfitseerida soolestikku.
Peale selle antakse patsiendile enne operatsiooni juua 4 liitrit spetsiaalset
hüpertoniseerivat soolalahust nimetusega „Goulaitli“ ja tehakse puhastavad lahused,
et täielikult puhastada soolestikku nii alt kui pealt. USA-s lõpevad kõhuõõne
operatsioonid alati lõpliku kinniõmblemisega ega asetata kõhtu mingeid torusid, seda
enam ei tehta mingeid auke kõhtu ega valata läbi nende torude kõhtu midagi.
Seepärast on USA-s tundmatu ka mädane peritoniit, millega NSV Liidus lõpevad
mitte ainult pimesoolelõikused vaid ka – kuivõrd ebatõenäoline see ka tunduks, ka
Craniotomia (kolba trepanatsioon, avamine). USA kirurgias on mädane peritoniit
üliharuldane, NSV Liidus aga asi, millesse on surnud kümned miljonid opereeritud
patsiendid. See elanikkonna genotsiid toimub endises Nõukogude ruumis ka täna.
Metoodika meditsiiniliseks genotsiidiks, mädase peritoniidi arenguks, oli välja
töötatud juba Aleksander Vasiljevits Vishnevski juhtimisel ta õpilaste poolt, lisaks
veel ta poja Aleksander Aleksandrovits Vishnevski ja professor-juudi, Šlapoberski
Vasili Jakovlevi – monograafia „Teravad mädased peritoniidid“ Medgis.1958. a poolt.
Nad töötasid välja kõhuõõne operatsioonide metoodika, millise nad lõpetasid
kõhuõõnde kummitorude paigaldamisega. Jätavad nad umbes 12 toru – nimetatakse
„siili tegemiseks“, mille kaudu sisestatakse kõhuõõnde steriilne vesilahus, mis peseb
kogu fibriini kõhuõõnest, efektiivselt muutes iga kohalik kõhuõõne põletiku
laiaulatuslikuks mädaseks peritoniidiks.
Sellisele tegevusele oli võimatu vastu astuda kuna kogu meditsiiniline juhtkond
koosnes (koosneb ka täna) juutidest, nemad olid (on ka täna) eksperdid (nagu 70-80
aastate tervishoiuminister Petrovski ja Neljanda Valitsuse peakirurg Majat, kes
teadlikult „pakkusid katust” kõhuõõne operatsioonidele sellisel kahjurlikul kombel.
Kirjutise autor, kirurg, mainib, et ta märkas palju kordi, et paljudes kliinilistes oludes
kasutati meetodeid, mis andsid just kõige halvemaid tulemusi. Kui (autor) sattus
USA-sse ja tutvus sealsete meetoditega, oli ta lausa jahmunud – miks seal kõik
operatsioonid, ravid tehakse mõistuse järgi aga NSV Liidus – ainult halvemuse poole?
Seda enam, et NSV Liidus ja USA-s oli 90% ulatuses arstideks ja kirurgideks juudid.
Pole vist teist seletust peale selle, et USAs võtavad nad hullumeelset raha ega vajanud
seetõttu oma töö tulemuse saboteerimist, samas, kui NSV Liidus oli meditsiin tasuta.
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Tasuta asi aga ajab juudid pöördesse kuna räägib kogu juudi olemusele vastu.
Objektiivselt võttes polnud muidugi kõik Nõukogude juudid tasuta meditsiini
saboteerijad, oli ka ausaid töömehi, keda toimuv häiris. Kõrgemat poliitikat
Nõukogude meditsiinis teostati alati just nimelt juutidest arstidega, kes olid, on ja on
ka tulevikus, sest marodöörlus – see on efektiivseim kasumi saamise meetod: võtta
haigelt inimeselt – võtta surevalt, võtta laibalt.
Ja see pole ikka veel kogu nimekiri „teenetest“, mis osutatud Vishnevskite
perekonna poolt Nõukogude rahvale ja sõjalis-rinde kirurgiale. Juba enne sõda oli
inglise füsioloogi Walter Cannoni poolt avastatud ja läänes juurutatud ravi
verekaotuse ja traumašoki puhuks veenisisene, nõrga soola vesilahuse ülekanne, mida
nimetati „füsioloogiliseks lahuseks“. Siiani on see „füsioloogiline lahus“ või selle
modifikatsioonid, nimetatud „Ringeri lahusteks“, kõige efektiivsemad lahused, mida
ka siiani kasutatakse 99% ulatuses USA kliinikutes kõigest sellest, mida veenisiseselt
kasutatakse. Juba Teise Maailmasõja ajal hoidsid ameeriklased käeulatuses
füsioloogilise lahuse ja ühekordsed steriilsed süsteemid veenisiseseks füsioloogilise
lahuse ülekandeks, mis omahinnas pole tavalisest veest kallim. Väljaarvatud ainult
surmavad verejooksud olid praktiliselt kõik ameerika haavatud sellega päästetud.
Sama aga polnud NSV Liidus. Aleksander Vasiljevits Vishnevski blokeeris
efektselt füsioloogilise lahuse kasutamise Nõukogude Armees ja meditsiinis sellisel
kujul, et ka 80-ndatel aastatel, XX sajandil, isegi 40 aastat peale sõda, puudusid NSV
Liidus praktiliselt täielikult ühekordsed steriilsed süsteemid veenisiseseks ülekandeks.
Mis puudutab Isamaasõda, siis ühekordsete füsioloogilise lahuse ülekandesüsteemide
puudumise tagajärjel, mida juba siis, isegi suhteliselt väikese verekaotuse korral
kasutati ameeriklaste poolt, suri enamik Nõukogude võitlejaid enne haiglasse
jõudmist. Ja need haavatud, kes siiski elasid Nõukogude haiglani, omasid vähe šansse
üle elada sealset „ravi“. Isegi Suure Isamaasõja alastest filmidest võite näha, et
mingeid tilguteid Nõukogude meditsiinis ei kasutatud. USA-s aga olid tilgutid
standardseks raviks juba 30-ndatel aastatel. Näitan teile vastavaid dokumente lisas.
Need on andmed ameerika saidilt „Sõjameedikud Teises Maailmasõjas“.
http://home.att.net/~steinert/#Brief%20History%20of%20the%20Medical%20Corps
Siin on kirjutatud: „Ameerika kodusõja käigus (19. saj. keskel) oli haavatute suremus
haiglates 50%, Esimeses maailmasõjas langes suremus 8%le. Teises maailmasõjas oli
suremus haiglates ainult 4%. Arturo Castiglioni raamatus A History of medicine, New
York 1947. alajaotuses Sõjameditsiin lk 1079 on kirjutatud Ameerika haavatutest:
„Igast 100 haavatust jäi ellu 97% ja 70% pöördus tagasi enda väeossa edasiseks
teenistuseks oma endiste kohustuste juurde. See suurepärane tulemus oli saavutatud
tänu üldisele võimalikult varajasele veenisisese füsioloogilise lahuse või vereülekande
praktikasse viimisele, suruvatele sidemetele põletuse korral laialdasele surnud kudede
eemaldamisele esmasel kirurgilisel haavade töötlusel, varajasele antibiootikumide
andmisele, röntgeni kasutamisele rindehaiglates ja kiirele evakuatsioonile, tihti
lennukitega. Kõige raskematest juhtudest – kõhuhaavaga, õnnestus päästa 75%
haavatutest, samas, kui veel Esimese maailmasõja ajal õnnestus päästa alla poole.
Palju tähelepanu pöörati haavatute füsioteraapialisele rehabilitatsioonile. Ortopeedia
spetsialistid olid igas väeosas. Ameerika armee sõjalis-meditsiinilises teenistuses oli
50 000 arsti, 90 000 medõde, 400 000 sanitari-vabatahtlikku. Iga sõdur omas
individuaalset ekstreempakki, milles olid: kuiv toit, antibiootikumipakk, morfiiniga
süstal (valuvaigistiks)...
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Ülaltoodud lõigus summeeritakse kogu sõjalis-rinde haavatute ravi olemus, mis
isegi nüüd pole saavutanud sellist taset nagu Ameerika armees enne Teist
maailmasõda.
Nüüd aga võrdleksime ametlikke andmeid kaotustest USA ja NSV Liidu armees.
Enne aga esitaksin kõigile sellest sõjast huvitatutele küsimuse: miks Nõukogude ja
Ameerika väed, alistanud vaenlase ja kohtunud Elbel, sõdisid kahte erinevat sõda? –
USA sõdis Teises maailmasõjas aga NSV Liit – Suures Isamaasõjas? Tuleb välja, et
keegi väga tugevalt ei tahtnud aktsepteerida seda fakti, et NSV Liit oli USA-le ja
Inglismaale liitlane ja löögijõuks Idarindel nagu nüüd on Ukraina, Poola ja Bulgaaria
osaks Ameerika koalitsioonis, agressioonis Iraagi ja Afganistani vastu.
Ametlikud andmed USA kaotustest 1941. aastast kuni 1945. aastani. USA kohta
on Wiki entsüklopeedias sellised arvud: 16 miljonit ameeriklast oli armeesse kutsutud
ja umbes 400 000 hukkus.
Palju oli kaotusi Nõukogude armees? Wiki toob järgmised arvud: 23 miljonist
ohvrist oli 12 miljonit eraisikut. Sellisel juhul jääb meile 11 miljonit hukkunud
Nõukogude sõdurit ja ohvitseri Nõukogude armees.
See lahknevus kaotustes kahel, umbes ühesuguse arvulise suurusega armeega,
ligilähedaselt sarnase lahingutegevuse ajal – 22 kordne – see ei mahu mingitesse
arukatesse selgitustesse. Tohutut erinevust kaotustes – üle 22 korra, ei saa kirjutada
mingitele saksa snaiperite, sakslaste suurepäraste relvade, mitte mingite müütiliste
propagandistlike „saksa fašistlike okupantide julmuste” arvele riigi territooriumil. Kui
heidame eemale propagandistlikud juhud, siis täpsed andmed näitavad, et sakslased ei
võidelnud NSV Liidu eraisikutega. Jätame loba mittespetsialistidele. Pole vaja korrata
jama, et ameeriklased sõdisid ainult alates 1944. aastast – see on vale. USA astus
ametlikult sõtta 8. detsembril 1941. aastal ja esimesed kaks aastat pidasid Ameerika
väed ränki, veriseid lahinguid jaapanlastega ja Euroopasse maabusid nad Itaalias juba
1943. aastal. Samasuguse eduga võiks süüdistada NSV Liitu, et kuni 1945. aastani ei
avanud ta idas Teist rinnet Jaapaniga. Ameeriklased sõdisid 1945. aasta septembrini,
neil olid samuti omad raskused jaapanlastega – meenutage kasvõi kuulsaid ja
efektiivseid jaapani „kamikadzesid“. Jätame kõik propagandatrikid demagoogia
pärusmaaks. Sedavõrd paljude aastate möödudes võime juba arve analüüsida
erapooletult. Seejuures, just nimelt anglo-ameerika väed täitsid eriliselt haavatavat ja
kaotuste suhtes ohtlikku operatsiooni, maabudes Prantsuse rannikul, kui oli oht, et
kõik nad võidakse maabumisel hävitada. Ja ainult Hitleri enda kindralite reetlikus
lubas anglo-ameeriklastel randuda Prantsusmaal. Kui oleks viidud ellu kindral
Rommeli plaan – massiivsest rünnakust anglo-ameerika vägedele maabumise ajal,
mitte mindud reeturliku kindral Gerd von Rundstedti plaani järgi kaugemale kaldast
kaevikutesse, siis oleksid anglo-ameerika väed olnud hävitatud juba merel.
http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel
Miks oli ühel ja samal ajaperioodil 1941 kuni 1945 kaotused Ameerika armees
400 000 aga Nõukogude armees – 11 miljonit inimest?
Ja nüüd, et oleksite tõepoolest „üllatunud“, toon teile arve rinde kirurgia õpikust,
kirjutatud meditsiiniteenistuse kindrali – mitmete rinnete peakirurgi, juut Jelanski
Nikolai Nikolajevitsi poolt http://1945.bookchamber.ru/description135307.htm:
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„Erakordne pihtasaamise raskus, mis kutsus esile surma võitlusväljal, keskmiselt
20% juhtudel haavatute üldarvust – nn „tagastamatud kaotused“ – ja järgnevatel
etappidel nn „sanitaarsetest kaotustest“ mõningatest haavatasaamise liikidest, kuni 6070% juhtudest”. Nõukogude haavatasaanute kaotusprotsent oli järgmine: 20%
haavatuid suri otse võitlusväljal. Seejärel neid transporditi ja edasi suri veel 60-70%
haavatuid, mis teeb üldarvuks 80-90% kõigist haavatasaanutest. Isegi kui mõista
Elanski numbreid selles mõttes, et üleüldse suri 60-70%, siis ka see, nagu te
ülaltoodud arvudest näete, ületab ameeriklaste haavatute. Tuhandetel Nõukogude
arstidel suleti suu ja jäeti tööta kui nad ütlesid, et see praktika on tappev.
Lisa:
Teise maailmasõja aegne juutidest meditsiiniteenistuse kindralite nimekiri, kes
otsustasid olla ametlikult juudid, mitte varjuda. Nimekiri tuuakse selleks, et te
teadvustaksite, et sõjameditsiini teenistust NSV Liidus kontrollisid täielikult juudid.
Nimekiri pärineb raamatust „Еврейский Самиздат”. Том 9 A. Ben_arie, koostatud
NSV Liidus ja kirjastatud Jeruusalemmas 1975. aastal.
Nimekiri №12. Meditsiiniteenistuse kindralid.
1. Генерал-майор Бершадский Владимир Данилович.
2. Генерал-майор Бялик Пётр Моисеевич.
3. Генерал-майор Варшавский Климентий Матусович.
4. Генерал-майор Верховский Давид Вениаминович.
5. Генерал-майор Вовси Мирон (Меир) Семёнович.
6. Генерал-майор Волошин Борис Маркович.
7. Генерал-лейтенант Гурвич Михаил Михайлович.
8. Генерал-майор Дойников Борис Семёнович.
9. Генерал-майор Израильян Валентин Соломонович.
10. Генерал-майор Ицкин Макс Семёнович.
11. Генерал-майор Левит Владимир Семёнович.
12. Начальник Сан. Управления Закавказского фронта Мойжес Лазарь
Моисеевич.
13. Генерал-майор Неменов Михаил Исаевич.
14. Генерал-майор Песис Александр Евсеевич.
15. Генерал-лейтенант Ратгауз Леонид Гершанович.
16. Генерал-майор Рейзин Симон Давидович.
17. Генерал-майор Рейнгольд. (и.о. отсутствует)
18. Генерал-майор Славин Меир Абрамович.
19. Генерал-майор Ставицкий Иосиф Исаакович.
20. Генерал-майор Фрид Евсей Соломонович.
21. Генерал-Майор Ходоров Липа Аврумович.
22. Генерал-майор Шерешевский Яков Игнатьевич.
23. Генерал-майор Шрайбер М.И.
24. Генерал-майор Энтин Давид Абрамович.
Nimekiri №13. Veterinaarteenistuse kindralid.
1. Генерал-майор Байтин Леопольд Абрамович.
2. Генерал-майор Гоберман Лев Соломонович.
3. Генерал-майор Лянда Юлий Абрамович.
4. Генерал-майор Петуховский Абрам Аронович.
5. Генерал-майор Шпайер Николай Маркович.
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6. Генерал-майор Шпиллер Абрам Ефимович
7. Генерал-майор Шур Иосиф Васильевич.
Järgnev kiri mulle on saidi lugejalt ukrainlaselt Kafeedrilt: „Tere Holmes!
Olen Ukraina Dnepropetrovski oblasti provintsilinna Marganetsi elanik (elanikke
60000). Mu naine sünnitas kohalikus sünnitusmajas 14.04.2010. Osalesin protsessis.
Sünnitus kulges igasuguste raskusteta. Esimene tund lebas imik ema juures kuni tuli
medõde ja teatas, et tal on vaja laps ära viia. Palusin detailselt kirjeldada, millisteks
eesmärkideks. Ta seletas, et viib imiku lastetuppa, et kaaluda, mõõta ja mähkida.
Püüdsin ta häälest närveeriva alatooni ja kahtlustasin, et midagi on valesti ning
järgnesin talle märkamatult. Koridori lõpus nägin ust sildiga „võõrastel sisenemine
keelatud“. Kuna oli kell kuus hommikul ja kedagi kusagil polnud, sisenesin vaikselt
sinna 5-10 sekundi pärast peale medõde. Lastetoas oli klaasuks ja mulle avanes
järgmine pilt: üks medõde mässis lahti lapse ümber olevat tekki ja teine seisis kõrval
valmis süstlaga. Tungisin tuppa ja protesteerisin süstimise vastu. Selle peale hakkas
üks medõde mind ruumist välja tõukama sõnadega, et mulle pole siin kohta aga teine
tegi mu silme all lapsele süsti ja teatas rahuliku häälega, et see on kohustuslik kõigile
vastsündinutele ja ta tegutseb vastavalt protokollile. Esimesed pool minutit olin
ootamatusest paralüseeritud. Enesevalitsemise tagasi saanud, nõudsin ma preparaadi
pakendit ja samuti protokolli, mis kinnitab, et mu lapsele sisestati preparaati minu
nõusolekuta. Peale neid sõnu kahvatus medõde ja ta silmad läksid punni. Ta polnud
selliseks asjade pöördeks valmis ja kaotas otsustusvõime. Rahunedes hakkas ta mind
veenma selles, et see on täiesti süütu vitamiin K – Vicasol ja protokoll asub arstide
juures, kes tulevad peale kella kaheksat. Peale seda kui ma talle selgitasin, et tema
tegevus on ebaseaduslik ja seadusega karistatav, avaldas medõde, et seda preparaati
süstib ta juba palju aastaid kõigile vastsündinuile ja täiesti tasuta ja et algul süstiti
5mg aga nüüd vaid 1mg. Aga miks salaja – selline on pediaatri käsk! Ja neile endilegi
ei meeldi see, kuid nad kardavad kaotada tööd. Peale seda sõitsin ma koju ja otsisin
internetist preparaadi kirjelduse. Siin on väljavõtted:
Vicasol. Menadioonnaatriumbisulfit. Toimeaine kirjeldus:
Toime algus 8-24 tunni pärast peale süstimist.
Vastunäidustused:
ülitundlikkus,
hüperkoagulatsioon,
trombemboolia,
hemolüütiline haigus imikutel.
Ettevaatlikult kasutada: glükoos-6-fosfaadi puudulikkuse, neerupuudulikkuse ja
raseduse puhul.
Kõrvalnähud:
- allergilised reaktsioonid: näo hüpereemia, naha ketendus (erütematoosne
lööve), naha sügelus, bronhospasm.
- veresüsteem: hemolüütiline aneemia, hemolüüs vastsündinutel koos
glükoos-6-fosfaadi puudulikkusega.
- kohalikud reaktsioonid: valu ja eritised süstekohas, nahakahjustused
laikudena ühel ja samal kohal tehtud korduvsüstimistel.
- muud: hüperbilirubineemia, kollatõbi (sealhulgas rinnalastel kernicteruskollatõbi)
- harva: peapööritus, tahhükardia, higistamine, nõrk pulss, maitsemeelte
kaotus.
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Taas oli mul šokk… Siis võtsin ma diktofoni, trükkisin välja kirjeldused, riietusin
nagu kaevur ja sõitsin pediaatri juurde. Suhtlemisel mängisin poollolli naiivset isa,
kes paanikas end ei kontrolli ja muretseb tugevalt seepärast, et ta last süstiti.
Lindistasin jutuajamise ja võin selle saata igal ajal. Mind veendi, et preparaat on
täiesti ohutu ja askorbiinhape (C-vitamiin) on tunduvalt kahjulikum kui see. Aga see,
mis on kirjutatud preparaadi kirjelduses, on täielik jama ja vale. Peale pikaajalist
lobisemist näitas ta siiski Ukraina Tervishoiu Ministeeriumi protokolli 2007. aastast,
milles tõepoolest oli näidatud käsk kohustuslikus korras süstida K-vitamiini kõigile
vastsündinutele esimeste ööpäevade jooksul. Mingit arukat seletust, miks tervetele
lastele on vaja K-vitamiini, ma ei kuulnudki.
Edasi on huvitavam. Teisel ööpäeval tekkis lapsel kollatõbi. Saabusin kell seitse
õhtul sünnitusmajja eesmärgiga omad koju viia ja siinsamas teatab pediaater mulle, et
ta ei saa neid välja kirjutada ja tal on protokolli järgi õigus hoida neid siin kolm
ööpäeva. Pidin veidi lärmama, ajasin jalule juhataja ja kogu haigla koosseisu. Ema
lapsega anti mulle kätte ja paluti pisarsilmi mitte prokuratuuri kirjutada. Tehti
ettepanek kokku leppida, et mitte lärmi tõsta, seejuures juhataja nuttis ja helistas
kellelegi onukesele ja palus kiirelt haiglasse sõita, kuna „siin on väga tõsised
probleemid”. See oli eile.
Täna hommikust peale rünnatakse mu korteri ust vahetpidamata, hea, et see on
rauast ja mürakindlaks tehtud ja lisaks helistas mu naise telefonile ta günekoloog. Ehk
keegi ütleb, kuidas edasi toimida? Vikasol, erütromütsiini salv silma määrimiseks, Bhepatiidi vastane vaktsiin”.
Ehk võtta hoogu ja tormata peaga vastu seina, Watson? Ütlen teile, miks Ukrainas
süstitakse kõigile vastsündinutele esimesel päeval vikasoli ja B-hepatiidi vaktsiini ja
määritakse silmi erütromütsiini salviga. Seepärast, et sedasama tehakse ka USAs. Aga
miks seda USAs tehakse – siin on kõik lugeja küsimused õigustatud. Tulen lugejale
appi, kellele meditsiiniesindajad ütlesid, et justkui „mis on preparaadi kirjelduses
kirjas, on täielik jama ja vale”. Pole mingeid kahtlusi, et arstid ei vaata isegi Wikit
vaid täidavad nürilt ettekirjutusi.
Nüüd avan Wikist „Vicasoli“ ja te kõik võite seda teha koos minuga ja loen sellest
vikasolist, mille keemiline baasnimi on menadioon:
http://en.wikipedia.org/wiki/Menadione :
"Suured kogused kutsuvad esile hemolüütilise aneemia, ajukahjustusi, maksakahjustusi vastsündinutel ja isegi vastsündinute surma. Enamgi veel, menadiooni
kasutamine on selle kõrge toksilisuse pärast USAs keelatud.
Aga kuidas, te küsite, nad keelasid ju ära, kuigi, nagu te räägite, antakse seda
USAs kohustuslikus korras kõigile vastsündinutele? Algul pöörake tähelepanu
menadiooni spetsiifilistele mõjudele just nimelt vastsündinutel, kutsudes neil esile
ajukahjustusi, maksakahjustusi ja verekahjustusi. Suurepärane preparaat, kui me
seadsime endale eesmärgiks salamisi kõiki vastsündinuid kahjustada. Supervahend
selle jaoks! Kuid liialt toksiline. Siis modifitseerisid nad seda menadiooni veidi ja
sellest sai menadioonnaatriumbisulfit ja andsid sellele toksilisele preparaadile
poeetilise nime: „K vitamiin“, või müüginimega „Vicasol“:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K . Siit kohe küsimus: „Aga kuidas üldse võib
toksilist mürki nimetada „Vitamiiniks“”? Nagu näete, lihtsalt. Piisab vaid rahvast
eksitada terminitega, mida tehakse kerge mänguga. Asi on selles, et looduses esineb
sarnane aine, mis on rohelistes taimedes ja mida nimetati „K1-vitamiiniks“ ja mis
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mõjub positiivselt vere hüübimisele teatud haiguste puhul. Mingisugust selle
„Vitamiin K“ puudujääki ei esine, kuna soolestiku bakterid toodavad seda suurtes
kogustes ja seda ükskõik kellelegi sisestada pole mingisugust mõtet. Kuid seda
toodetakse ja sisestatakse! Miks? Vaat ma näitan teile trikki, mille abil illuminaadid
sisestavad seda mürki USA-s kõigile mittejuutidest vastsündinutele kohustuslikus
korras. Vaat see on Wiki võtmefraas: „Hemorraagilise haiguse puhul vastsündinutel ei
tooda soolestik piisavat kogust K-vitamiini, mistõttu antakse kõigile vastsündinutele
USA-s K-vitamiini”.
Kuid kurikuulus „hemorraagiline haigus vastsündinutel“
http://en.wikipedia.org/wiki/Haemorrhagic_disease_of_the_newborn (mitte segi ajada
hemolüütilisega) – see on selline – mingi teoreetiline seisund, millist ükski arst pole
näinud ja mis koheselt kaob kui last piimaga toitma hakata. Ja nähtavasti eksisteerib
ainult selleks, et põhjendada sünteetilise menadiooni kasutamist näiliselt „vitamiini“
sildi all, tegelikult kutsub see aga vastsündinutel esile aju-, maksa- ja verekahjustused.
Pettus on siin selles, et ainet „K1-vitamiin” kohtab aktiivses olekus ainult looduses,
elusas rohelises taimes, soolestiku bakterites aga sellele lähedane sünteetiline analoog
– on väga mürgine. Kas saite pettusest aru? Siin on kaks trikki:
1) Esiteks, nagu näidustus, müüvad nad mitteeksisteerivat „hemorraagilist
vastsündinute haigust” – haruldast teoreetilist seisundit, mis momentaalselt
möödub imiku toitmise alustamisega. Paljud seejuures ajavad segi
„hemorraagilise” haiguse „hemoliitilisega”, mis sõltub reesuskonfliktist
http://www.dikarka.ru/medicina/gemoliticheskay.shtml ja ei oma mingit seost
sünteetilise K-vitamiiniga, mis on hemoliitilise haiguse puhul täiesti
vastunäidustatud.
2) Seejärel vahetavad nad ära aine enda. Loodusliku aine asemel, mida kohtab
rohelistes lehtedes, rohus, soolestiku flooras, sisestavad nad toksilist sünteetilist
analoogi. Ja kas arvate, et tavaline inimene jagab kõigis neis vitamiinides:
1,2,3,4,5 jne? Ärge ajage naerma. Isegi arstid ei tea sellest praktiliselt midagi.
Veelgi enam. Wiki artikkel teatab, et kõiki need toksilisi „vitamiine” K3, K4, K5
jne tarvitatakse harilikult toiduainetetööstuses justkui seenevastaste vahenditena!
Eriti kasside ja koerte toitudes. See tähendab, et nad lisavad meile vaikselt seda
menadiooni K-vitamiini nime all toidule pidevalt näiliselt „seenevastase
vahendina” toiduainete säilivuse pärast, vähehaaval, et viia mittejuutide aju, maks
ja veri rivist välja.
See on teile konkreetne näide mürkide kasutamisest toiduainetetööstuses näilise
„vitamiini” sildi all. Peeglitaguses maailmas võib mürke tasapisi puistata toidu sisse
piiramatutes kogustes, vähehaaval. Aga soovitada kreeka pähkleid kui tervislikku
toitu – USAs ei tohi!
Mõelge sellele, Watson, et kas sellised trikid ühiskonnas tekivad spontaanselt või,
nagu nad ütlevad, teadmatusest ja näiliselt tahtmatult.
Meid kõiki mürgitatakse regulaarselt. NSV Liidus oli see tundmatu. Seal oli teine
maa, teised toimimise alused. Ja seal oli kõik see illuminaatide keemiline ja
bioloogiline genotsiid raskendatud. Sest riik toimis teistmoodi reeglite järgi. Aga see
on – õudusunenägu. Iga isik, kes on sündinud ja lihtsalt elab, saab seda, mis on ette

36

nähtud – vaktsiinid, süstid, mürgid, rääkimata õhust – see on keemiliselt
eelseadistatud lühiajaline biorobot, mis pole mõeldud pikaks ja üleüldse
mingisuguseks sisukaks eluks. Ja kes saab mürgid enda sisse täiesti sihikindlalt läbi:
1) Igapäevane toit.
2) Igapäevased joogid.
3) Legaalsed narkootikumid: nikotiin, alkohol, nõrk kokaiini lahus Coca Cola
näol. (Kas teate, et Coca Cola kompanii on ainus kompanii, kellel on lubatud
legaalselt kokat kasvatada ja kokaiini müüa?)
4) Plaanipärane vaktsineerimine.
5) „Terror-aapia” meditsiiniga kokkupuutel.
Absoluutselt läbimõeldud paljuplaaniline, paljutahuline, igakülgne paganate
genotsiid, mille eest pole kusagil pääsu.
Vaat see Ukraina lugeja, kellel hiljuti sündis täiesti terve lapse. Terve vastsündinu
– kas pole see näide, kuhu pole vaja oma ravimite ja süstidega tungida; andke beebile
vaid rinda. Ei! Kohe antakse talle menadiooni, mis kahjustab ta ajud, maksa ja vere ja
sinna otsa veel vaktsiin hepatiidi vastu ja kohe, sel konkreetsel lapsel, nagu isa teatab,
avaldub kollatõbi, mis räägib sellest, et lapsel on hepatiit. Nüüd hinda ja mõtle välja,
kas see oli „K-vitamiini”mürgistuse tõttu tekkinud hepatiit või vaktsiinimürgi
tekitatud või nakkuslik hepatiit. Aga lapsel on sest juba ükstapuha. Ta ju rikuti ära
juba esimesel päeval. See on ju valimatu mürkide kasutamine meditsiinis. See on ju
meditsiiniterminite taha varjunud banditism!
Ja kas arvate, et need juhud lähevad kuhugi edasi, et inimesi hoiatada nende eest?
Kasvõi meediasse? – Vastupidi! Aga meedia ilma ülevalt loata ei avalda üldse mitte
mingit informatsiooni. Maailmas ignoreeritakse ja vaikitakse maha kõik, mis on
illuminaatide poliitika vastu. Selles maailmas domineerib illuminaatide Globaalse
Valitsuse poliitika ja tema „Saatana teenrite kuradiveskite” võim. Aga kõik õnnetused
sellega seoses – need on teie isiklikud, mitte kedagi huvitavad individuaalsed
raskused ja õnnetused. See lugeja Ukrainast kirjutab, et teda terroriseeritakse, et ta ei
tõstaks kisa.
Ütlen Teile, Watson, et sellele illuminaatide kollektiivsele vastutustundetusele
saab lõpu teha vaid üleüldine tähelepanu juhtimine! Kuid tähelepanu saab lihtne,
märkamatu inimene tõmmata sellega, et võtab relva ja läheb sinna, kus puutus kokku
kurjusega ja kuigi nad seal pole konkreetselt keegi süüdi, sest see poliitika tuleb
sellisest kõrgusest, et neile endilegi ei paista see kätte, tuleb siiski nende endiga viia
läbi kättemaksuakt. Mida rohkem neid maha jääb, seda vähem võimalusi on
illuminaatidel seda asja kinni mätsida. Lihtne inimene Magrantsi linnast ei saa
Ukraina tervishoiuministrini minna, seda enam USA kõrgete tegelasteni, kes selle
süsteemi juurutasid, seda enam jääb talle kättesaamatuks Ülemaailmne Tervishoiu
Organisatsioon,
ÜRO,
Globaalne
Valitsus,
„Bilderbergi
Grupp”
http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_group või Henry Kissinger isiklikult; kuid ta
võib skandaali korraldada madalamal, nii, et ülemised ei saaks seda asja kinni
mätsida. Järgmine kord jäävad ka madalama taseme lambad mõtlema, sest minult ei
saa välja pressida altkäemaksu. Praegu on selline aeg, et paganad tulevad ja seljatavad
järjest kõiki keda vaid kätte saavad. On vaja, et madalam täideviija hakkaks mõtlema!
Aga mõtlema hakkab ta ainult hirmu sunnil. Ainult hirm juhib „madala taseme elfe
(päkapikke)”.
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Pöördume nüüd tagasi selle juurde, mida kõigi vastsündinutega tehakse. Peale
mürgise menadiooni (vikasooli) antakse veel B-hepatiidi vaktsiini. Alles hiljuti
soovitati seda vaid isikutele, kes ametialaselt puutusid kokku verega ja kes võivad end
vigastada, nagu nt medõed või kirurgid. Ja mis siis sellest ajast muutunud on, et nüüd
teha seda kõigile ja ka mitte milleski süüdiolevatele vastsündinutele? Kolmas
preparaat, mida nad kõigile sunniviisiliselt teilt küsimata vastsündinutele annavad –
on erütromütsiini salv. See on antibiootikum-salv silmadele. Vaatleme selle kõrvalnähte http://en.wikipedia.org/wiki/Erythromycin: mao-soolestiku häired, iiveldus,
okse, valu kõhus. Kui erütromütsiini kasutatakse vastsündinutel, siis sellest tekib neil
pülooruse stenoos st kaksteistsõrmiksoole ummistus kiire operatsioonivajadusega.
Seepärast ei anta erütromütsiini kunagi esimese ravimina. Harvem tuleb ette veelgi
hullemaid kõrvalnähte nagu arütmia ja mööduv kurtus. Allergilised reaktsioonid,
kuigi harvad, võivad viia kuni anafülaktilise šokini. Samuti esineb kolestaasi,
Stevens-Johnsoni sündroomi toksilist epidermolüüsi. Erütromütsiin mõjub mürgina
maksale ja rasedatele naistele.
Kas mõistsite?

Kas hakkate üleüldse kunagi lugema väikeses kirjas kirjutatud
„ravimite” kõrvaltoimetest? „Kui erütromütsiini kasutatakse vastsündinutel,
siis sellest tekib pülooruse stenoos kiire operatsiooni vajadusega.” Pole võimalik
süstida, antakse silmasalviga. Ja mitte keegi pole uurinud erütromütsiini toimet
nägemisele kui seda silmadele määrida, nagu praegu vastsündinutele tehakse! Ärge
imestage kui hiljem osutub, et erütromütsiini kasutamine silmasalvina vastsündinutel
kutsub esile pimedust, arenematud silmad või midagi taolist.
Kui illuminaate tegelikult huvitaks sünnitusel silmade infektsiooni ärahoidmine,
siis kõige lihtsamaks, toimivamaks ja ühegi tüsistuseta oleks lahjendatud tilgake
mugulsibula mahla.
Ja lugeja lisab:
„Doktor, erütromütsiini suhtes võin täpselt öelda, et Leningradi 1.
Meditsiiniakadeemia kateedris oli juba 1970-ndatel üheselt märgitud igasugused
„mütsiinid” igasugustes vormides ja doosides lastele alla 14 eluaasta
vastunäidustusena, kuna need viivad kuulmise kaotusele – on kurtuse põhjustajad.
Need uuringud viidi läbi meditsiinikaartide järgi kuulmise ja kõne laborisse
pöördunutel ja otseste katsetega loomadel. Aga kuna see viis kuulmisnärvi kanalite
läbimatusele (suremisele), siis arvan, et see võib hävitada ka teisi, sealhulgas silma
närvikeskusi”.
Vastsündinu – see on lihtsalt täiusliku tervise etalon, milleni peamine on mitte
lasta ulatuda nende räpastel kätel, seda enam ravimitega ja kiiremini sünnitusmajadest
ära viia kuni pole sealt midagi kaasa saanud. Aga nüüd, nagu näete, kavaldavad nad
ühe, esimese päeva jooksul, rikkuda laste tervise kogu ülejäänud eluks. See ongi
TAPPEV MEDITSIIN MARSIL! Ja selle taga seisab „silm kolmurgas”.
Ja see ei ole juhitamatu „kaos”. Kuna see meditsiiniline genotsiid on
mitmeplaaniline, paljutahuline, mitmekülgne, laialdane, globaalne ja targalt
pseudoteadusliku fraseoloogiaga rüütatud, kaval ja salakaval, siis pole mingit kahtlust,
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et selline inimesetaoliste olevuste tegevus on keskmise pagana intelligentsist maakeral
järk kõrgem aga võibolla ka 10 korda kõrgem.
Illuminaatide tapva meditsiini teema on tekitanud huvitavat vastukaja:
„Doktor, austav tervitus aspirandilt. Huvitav info Wikis Hippokratese vande
kohta:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%
BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0 ja veel, naersin kaua tuttavate paganatest
kirurgide üle kui meenutasin lugu noorest juuditarist, kes ei tahtnud õppida, kes oli
kindel, et neandertaallased olid juudid, kuidas nad naersid.

http://zarubezhom.com/Images/ChelovekoZhid-Goy.jpg
Kuna keegi oli talle seda kunagi öelnud, ei saanud ta seda oma peast niisama välja
visata. Intensiivteraapiat ja elustamist jälgin igapäevaselt nagunii ja tänu meie
kallakule ei pea selles ise osalema, kuid kergem sellest ei hakka. Huvitav on see, et
tõotatud maal on hoopis teised reeglid ja nt Inglismaal nägin seda süsteemi isiklikult.
Rohkem infot meditsiiniteemal tuleb aspirantidele kasuks”.
Tõepoolest, Watson. Wikist Hipokratese vande kohta: „Iisraelis arstid ei anna
mitte Hippokratese vannet vaid juudi arsti vannet. See on seotud sellega, et
Hippokratese vande traditsioonilises tekstis viidatakse vanakreeka panteoni
jumalatele, mis läheb vastuollu judaismiga, mille kohaselt on üks Jumal, ja tema
nimel vanduda ei tohi. Kuna Iisraelis ei ole riik kirikust lahutatud, siis arstid
ettevalmistavates kõrgkoolides Hippokratese vannet ei anna. Juudi arsti vanne erineb
Hippokratese vandest ainult pisidetailides, arvatavalt jumalatele viidatavas osas.
Kaasajal on USAs Hippokratese vanne piiratud kohtuasjaga, tuginedes Riigi
Julgeoleku Seadusele. Selle pretsedendi kohaselt on arstiabi andmine terroristidele ja
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potentsiaalsetele terroristidele tunnistatud ebaseaduslikuks ekspertabiks nende
aadressil ja on kriminaalsest karistatav.
Kas said aru, et – Iisraelis on juudi arsti vande mõte selles, et nad täiesti ametlikult
ei saa mittejuuti ravida vaid nad on KOHUSTATUD saatma mittejuudi teise ilma ja ei
kuhugi mujale.
Nagu näete, on USAs sama. Ainult et seal nad ei saa kõiki paganaid ametlikult
ruineerida nagu Iisraelis, kuid neid paganaid, kes on märgistatud sildiga „terrorist”, ei
tohi kriminaalvastutuse ähvardusel ravida. Kas märkasite kõige peamist – väljendit
„POTENTSIAALNE TERRORIST”!
Seega kõige „demokraatlikumas” riigis maailmas USAs on abi andmine
„potentsiaalsele terroristile” kriminaalselt karistatav. Aga kellel on voli näpuga
näidata seda „potentsiaalset terroristi”? Kas Michael Chertoff’il Odessast?

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_Homeland_Security. Et
tere, ma olen Kuradi Miša (sõnademäng Миша Чертов – tšertov on vene keeles
kuradi) Kiievist!
Aga kuidas, Watson, võib üleüldse eristada terroristi „potentsiaalsust”? Absurd? –
Üldsegi mitte. Sellesse kategooriasse võib kanda suvalise pagana. Vaat näiteks üks
Washingtoni illuminaat, praegu paljud juuditarid (jälgige kindlasti noobleid)
maskeerivad end blondiiniks, see on illuminaatide keskkonnas populaarne nii meeste
kui naiste seas – kuulutavad, et http://www.prisonplanet.com/washington-post-writerinternet-journalism-is-sort-of-like-terrorism.html „Interneti ajakirjandus – see on
terrorismi liik”.
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Sellel teemal on müügil juba T-särgid, mütsid, kotid jne kirjadega: „Ma ei ole
terrorist, parimal juhul olen lihtsalt kergelt ärritav”.

http://www.cafepress.com/wrh_prem/6580765
Kuid! „Terroristi”, veel enam „potentsiaalse terroristi” silti ei tohi riputada juudi
külge!
Seda enam, kui juudid olid terroristid, ja seda kõigest 100 aastat tagasi Venemaal,
oli terroristiks olemine ümbritsetud romantikaoreooliga ja kirglike kangelannadega.
Käige igaüks oma linna või asula tsentris ja te näete tänavat ja mitte ainsat
illuminaadist terroristi nimega nt улица Кибальчича, улица Веры Засулич, улица
Каляевская, ул Карла Маркса, ул Герцена, Бакунинская, ул Леона Поземского
jne. Lisaks on veel välismaiste terroristide tänavanimed nt улица Клары Цеткин, ул.
Карла Либкнехта, ул. Розы Люксембург, ул. Белы Куна, ул. Куусинена, город
Тольятти, ул. Димитрова, или ул. Георгиу Деж, jne.
Kas siis praegu on terrorist teistsugune? Õudse, mittejuudi lõustaga?
Veendusite, Watson? – Seda nimetatakse „TOPELTSTANDARDIKS”, see on
juut-tulnukate globaalsõda. Ja meie ülesanne Teiega, Watson, on rebida maskid
kahepalgelistelt lurjustelt.
Aga USAs arst – pole kellegi arst kui ta juhindub poliitilistel põhjustel sellest,
kellele abi anda/kellele mitte. Arst, selles ongi Hippokratese vande mõte, ei pea
küsitlema sellest kust sai inimene tulirelva haava, mitte kaevuma terroristide, seda
enam potentsiaalsete terroristide nimekirja. Isegi Ameerika poolt äraneetud
„totalitaarses NSV Liidus” ei olnud taolist. Ja selle juures on USA nö „vabaduse ja
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demokraatia ideaal”! – Pettus! Juba kõigil on villand kurikuulsast „ameerika
demokraatiast”, kogu maailma kõrvad jooksevad sellest juba solgivett ja on uppunud
paganate verre. Kuid juute USAs pole kombeks kritiseerida.
„Terroristi” silti juudi külge riputada ei tohi! Kuigi 100 aastat tagasi uhkustasid
nad selle aunimetusega. Garibaldi oli ju terrorist, puhas juut:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Giuseppe_Garibaldi_portrait2.jpg
Seda, Watson, Teie muuseas ei märganud? Oh milline tähelepandamatu Te olete!
Kuigi sealjuures, nt nagu USAs, võivad nad õhata mošeed või kõrghooneid. „Kes on
11. sept. terrorismiakti autorid? Iisraellaste jälg nende terroriaktide korraldamises”:
http://www.tatarlar.spb.ru/displayarticle1352.html. Või kuidas Ameerika kodanik juut
Baruch Goldstein sisenes Iisraelis kultushoonesse (pange tähele – mitte omas riigis –
ta sündis USAs) ja laskis maha nagu koeri 30 Iisraeli kodanikku, kelle seas olid
naised ja lapsed; kuid kuna need olid paganad, siis nüüd on Goldsteini auks Iisraelis
memoriaal ja ta on rahvuslik juudi „kangelane”.
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Massiivne, pargitaoline mälestusmärk, valmistatud mõrvar Baruch Goldsteini hauale,
näitab auliselt paika, kus ta pidas juutide pärast veresauna.
Goldsteini hauakiri kirjeldab teda kui lugupeetud meest, lausa pühakut.
Aga Baruch Goldstein oli muuhulgas arst! Mõelda vaid, et Ameerika arst sõidab
teise riiki ja laseb seal kultusasutuses maha suurusjärgus 30 inimest rassistliku
sallimatuse pinnal. Ja tema külge ei hakka ei rassi diskrimineerimise seadus ega
ammugi mitte ei omastata talle sõna „terrorist” kurikuulsa „progressiivse maailma
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üldsuse” poolt, mis eelistab vaikida sellest, millised rahvuskangelased on Iisraelis, et
niiöelda mitte kompromiteerida seda juutidest fašistide „demokraatlikku” riiki.
Said aru, mis asi on „JUUDI ARSTI VANNE”?
Seesama, mis on „JUUDI KOHTUNIKU VANNE” – See tähendab, et juuti ja
illuminaati ravides – saad kaitstud, aga paganat tappes – teenid au.
Ja mitte mingit „rassivaenu” keegi miskipärast juudi aias ei näe! Seega on
ilmselge, et ühiskondlikku ilmavaadet nähakse läbi polariseeritud juutide prillide. See
ongi Peeglitagusus.
„Tere professor! Olen Teie saidi pidev lugeja 2005. aastast. Nende aastatega
sündis meile veel kaks last (neljas ja viies). Et lapsi kaitsta arstide kahjurluse eest,
sünnitasime neljanda ja viienda lapse kodus (sünnitusi võtsin vastu ise, sest arstid
keeldusid selles osalemast). Ettevalmistustes juhendusin Teie juhenditest kuna endal
meditsiinilist haridust pole. Kõik osutus väga loomulikuks ja füsioloogiline protsess
kulges oma rada – peamine on mitte vahele segada (mitte kahju tekitada), vaja vaid
veidi aidata ja sedagi mitte tingimata. Kaks viimast last erinevad tunduvalt esimesest
kolmest, kes sünnitusmajas sündides oma doosi „meditsiinilist õudust” said. Meie
viimased lapsed ei põe praktiliselt üldse ja kui neil on külmetus, siis möödub see
kergelt ise – me ei ravi neid apteegiravimitega – neil on väga tugev immuunsus. Nüüd
ootame kuuendat last ja naine ütles, et sünnitusmajja ei lähe”.
Tubli! – Vaat see, Watson, ongi Uus Pagan, kelle arenguks me oma eesmärgi
püstitanud olemegi. Nad ilmuvad!
Sisuliselt on sünnitusabi lihtne. Seal, kus loodus on lihvinud kõik täiuslikkuseni,
pole aitamist vaja!
Last sünnitada on lihtsam kui eeslit osta. Laps poeb ise välja kui aeg käes. Talle
on vaja vaid tingimused luua. Tingimusteks on puhtus ja minimaalne abi. Milles
seisneb minimaalne abi? See seisneb minimaalses abis! Laps hüppab emast välja
viimasel hetkel. Seepärast on vaja oodata ja ta kinni püüda, et ta nägu ära ei lööks.
Tuleb ta ju nägu ees. Võtta ta kätele; ta on kaetud limaga, hõõruda puhta käterätiga;
eemaldada suust lima, kasutades selleks nt klistiiripumpa; eemaldada lima silmadest.
Seda kõike teha kiiresti ja puhta jämeda puuvillasest niidiga kergelt sõlmida kõhunaha
juures ümber nabanööri, pingutades seda küllaldaselt kuid mitte tugevalt. Laps teeb
esimese hingetõmbe refleksina ise. Seejärel, umbes 15 cm kaugusele lapse kõhust
teha nabanöörile teine sõlm. Nende kahe sõlme vahelt lõigata nabanöör kääridega läbi
ja lõikekohta määrida mittekõrvetava antiseptikuga, võite ka kange teega üle kallata.
See ots nabanöörist, mis jäi kõhu külge ripnema, kärbub ja kukub hiljem ise ära, ja
tulemus on nagu kõigil. Peale seda, kui laps on kuiva rätikuga üle hõõrutud, võib talle
juba rinda anda; kuid parem on panna ta kõrvale ja oodata kuni emme väljutab
platsenta. „Platsenta” – see on loote ümbris, mille kaudu saab loode emalt toitaineid.
Enam pole seda vaja ja see väljub emakast tunni aja jooksul. Mõnikord surutakse
rusikaga häbemeluu piirkonda, et seda protsessi kiirendada, kuid parem on seda mitte
teha – kõik tuleb ise välja. Platsentat jõuga tõmmata ei tohi mingil juhul, sest siis võib
tükk sisse jääda.
Väljub selline asi:
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cord_%26_Placenta.jpg.
Platsenta kaal on umbes 3 kg ja kui see on väljunud, võib selle prügikasti visata.
Sünnitusmajas need kogutakse kokku ja nende järele tuleb sügavkülmutusega eriauto
– ja need müüakse Prantsuse kosmeetikafirmadele valuuta eest maha. Varem müüs
riik aga praegu arvatavasti keegi nimetu „OOO”.
Ja kõik. Pole mingeid probleeme! Ja inimene jäi ellu! Ja võib elada kasvõi 99
aastat. Ja pole siin mingit vahelesegamist vaja, eriti alates sellest momendist kui
protsessist aru saadi.
Vanasti läks naine pärast sünnitust põllule tagasi ja laps jäeti põõsaste varju ja
ema toitis teda vastavalt vajadusele. Nagu näete, pole arsti sekkumist vaja ühelgi
etapil alates eostamisest.
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Komplikatsioone sünnitusel, eriti korduvatel sünnitustel, tuleb ette VÄGA harva.
Komplikatsioone on kahte liiki: kas laps jäi sünnitusteedesse kinni või platsenta oleks
nagu eemaldunud aga verd tuleb endiselt. Vaat siis on vaja arst kutsuda.
Kas teate, et praegu kaasneb kõikide sünnitustega hormooni oksüdotsiini
(hüpotalamuse hormoon) veeni tilgutamine, mis stimuleerib emaka kokkutõmbeid.
Näete, et arstid ei läbe igat sündi oodata. Aga kuidas mõjutab selline stimuleerimine
imikut, meditsiin ei uuri. See pole huvitav.
Kas teate, et USA sünnitusmajades toimub vähemalt 30% sünnitusi keisrilõikega!
Kas teate, et tavalist valget suhkrut lisatakse USA sünnitusmajades vastsündinute
joogi sisse juba esimestest minutitest? Ainult et sel juhul kirjutatakse suhkur välja kui
ravim „sukroosi tinktuuri” nime all. See tähendab, et suhkruga harjumisele ja sellest
tulenevale hilisemale diabeedile pannakse alus juba esimestest minutitest.
Kõik sünnitajad saavad: Tylenoli (maksamürk (atsetaminofeen)); Reglani
((tserukaal), et ei tatistaks); perkotsetti, oksükodooni, toradooli (morfiumi
narkootiline derivaat), et ei kisaks, ja antibiootikume. – Ja seda järgemööda kõigile
sünnitajaile. See aga mõjub ka lastele. Morfiinilaadsed valuvaigistid suruvad maha
eelkõige beebi hingamist!
Reglan. Sagedasemad kõrvaltoimed, mis on seotud metoklopramiidiga ravimisel:
rahutus, uimasus, pearinglus, roidumus, ja/või düstoonilised reaktsioonid. Harvad
kõrvaltoimed: peavalu, ekstrapüramidaalsed häired nagu okulogüüriline kriis,
hüpertensioon, hüpotensioon, hüperprolaktineemia – viib galaktorröani, kõhulahtisus,
kõhukinnisus, ja/või depressioon. Harva, kuid tõsised kõrvaltoimed on seotud
metoklopramiidraviga:
agranulotsütoos,
supraventrikulaarne
tahhükardia,
hüperaldosteronism, neuroleptosündroom ja/või tardiivdüskineesia. Düstoonilised
reaktsioonid on tavaliselt ravitavad benstropiiniga või protsüklidiiniga.
Ekstrapüramidaalsüsteemi häirete risk on suurem noortel täiskasvanutel (alla 20
aastat) ja lastel.
Muuseas, Watson, Te juba teate, mis nipiga narkomaan-emad sünnitavad? Ma siis
ütlen, et USAs mitte keegi isegi ei ürita imikut narkosõltuvusest võõrutada. Juba
sünnist alates saab vastsündinu narkomaan-emalt oopiumitinktuuri. Tulemus? –
Tasapisi sirgub USAs, Kanadas ja teistes sarnastes Iisraeli mõjupiirkonnaga riikides
sünnipäraste narkomaanide vahekiht (põlvkond). Ja need on juba täiuslikud zombid.
Sellist automaadiga Iraaki ja Afganistaani saata on juba – nii armas.
Teie, Watson, samuti hakkate pärima, mis sorti on need „inimesed” üldinimlikus
mõistes? Ja see vahekiht ühiskonnas suureneb pidevalt. Ja ei teki isegi küsimust, et
see kedagi ei riiva. Te, Watson, mõtlete ikka veel inertsi tõttu valesti, et negatiivsed
ilmingud ei peaks häirima mitte kedagi. Kuigi need peaks juba ammu teid häirima.
Tähendab, on sellised mingisugused märkamatud inimesetaolised juhid, kes käivad ja
hellitavad seda kasvavat narkomaanide vahekihti ja loovad neile kasvuhoone
tingimused. Proovige püstitada küsimust paganate laste tervest kasvatusest, nt nagu
see oli Hitleri või Stalini aegadel, siis näete, millise kiunumise käivitavad
illuminaadid igast suunast. Teil ei lasta seda probleemi mõista. Aga vastsündinutesse
oopiumitinktuuri pumbata või õpiraskustega õpilastele USA koolis anda ennetavalt
psühhotroopseid antidepressante – ei tekita illuminaatidel mingit kõhklust.
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Artikkel Ameerikast: „USA on kogu planeedil juhtiv lastesse psühhotroopsete
preparaatide pumpamisel. USA-s pumbatakse lastesse psühhotroopseid preparaate
sünnist alates. Statistika näitab, et ajavahemikul 1999-2007 KAHEKORDISTUS
kangeimate psühhotroopsete preparaatide kasutamine 2-5aastastel lastel! Ja seda
vaatamata sellele, et on tõestatud, et psühhotroopsete preparaatide kasutamine lastel
kutsub esile senini täiesti tundmatu nähtuse – laste enesetapud.
http://www.alternet.org/drugs/146551: „Antipsühootikumid, mida Ameerika
koolides laste peal laialdaselt kasutatakse, kutsuvad käitumise korrektsiooni asemel
esile lapse kõigi organite ja süsteemide pöördumatud kahjustused, hoiatas Vera
Hassner Sharav, Inimuuringute Kaitse Liidu president (president of the Alliance for
Human Research Protection), 26. veebr. 2010".
-

Suurepärane probleemide lahendus laste koolides kasvatamisel, Watson, –
käitumises neli – aminasiin tagumikku.

Õpetajad – lollid – ei saanud kuidagi seda probleemi lahendada, ja kui asjast
huvitatud võimud tõid appi arstid, oli probleem lahendatud ühe päeva jooksul –
kloorpromasiin tagumikku ja laps istub vaikselt laua taga, jõllitades ühte punkti ja nii
võib ta istuda õhtuni!
Pidage meeles ühte lauset, Watson: Palju lihtsam on kasvatada tervet ja
intelligentset last kui parandada rikutud idiooti.
See väljend on Frederick Douglass’ilt:
"Lihtsam on luua tugevaid lapsi kui parandada katkist inimest." - Frederick
Douglas (Ameerika illuminaat. Must juut. Karl Marxi teisik)

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Douglass
Holmes täiendab seda nii: Võrratult lihtsam on kasvatada tervet ja intelligentset
last kui parandada rikutud idiooti; aga rikkuda last on seda lihtsam mida varem
sellega alustada ja võrratult lihtsam kui rikkuda täiskasvanut.
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Lapsi tohib üleüldse kõiki rikkuda ja seda kohustuslikus korras! Nagu USAs
õpetatakse juba esimese klassi lapsi olema homoseksuaalid väidetavalt "seksuaalkasvatuse" varjus; aju ja maksa on juba alates sünnist risustatud "menadioon bisulfitvikasooliga" ja hepatiidivastase vaktsiiniga, nägemine on rikutud erütromütsiinsalviga,
immuunsüsteem on nõrgestatud korduvvaktsineerimistega immunodepressantide abil
kuni varjatud AIDSini, ja käitumisprobleeme ravitakse psühhotroopsete ravimitega
vägisi. Ja kelleks sirguvad ameeriklased? Näidistena võite vaadelda kurikuulsaid
"Pindos’id" (USA sõjaväelaste hüüdnimi Kosovos).
Seega, Uue Pagana ülesanne number üks: pühendada kogu oma elu oma laste
kasvatamisele.
See on ülesanne nr 1! Kui anda laps kooli praeguses riigi ja ühiskonna
elukorralduses – on see mõrv. Praegu peavad paganad selleks, et ellu jääda –
koonduma täiesti iseseisvatesse väikestesse paganate spontaanselt korraldatud
kogukondadesse – paganate diasporaadesse (diasporaa – elamine hajutatult). Ja siin
tuleb matkida juute. "Vaadata ja õppida"!
Paganate diasporaa peab eksisteerima sõltumatult diasporaadevahelise
vastastikuse abiga. Ja mitte säästa aega ja raha laste kasvatamisel ja vajadusel loobuda
töökohast laste kasuks. Laps – on kui arvuti kõvaketas – mida sa sinna paned, see sina
ka jääb; aga kui ei pane, ei jää. See tähendab, et kasvatamata laps – on nagu tühi
kõvaketas, milles pole midagi; ta lihtsalt laeb endasse "viiruseid", ja ta on määratud
viskamiseks prügikasti.
Aga nüüd näeme koos Teiega uue pagana otsinguid, ja võrdluseks vana pagana
otsinguid.
Uue Pagana tee.
Tere päevast. Lugesin teie materjali genotsiidsest meditsiinist alates 2010/04/19 ja
otsustasin taas jagada oma kogemusi. Lapsepõlves, nagu arvatavasti paljud teisedki,
olin ümbritsetud vanemate ja arstide hoolitsusega (minu ema jaoks on arstid
autoriteedid, keda ei tohtinud kritiseerida; nii kui midagi viga oli, kohe arsti juurde ja
siis apteeki ravimite järgi). Mul oli kogu kooli ajal nohu, kaks korda aastas tehti
röntgenpilte, 9. klassis selgus, et on juba sinusiit. 9. klassi alguses, sügisel 1993,
külastades koos emaga taas arsti, ei suutnud vastu ma panna: "Te määrate mulle
aastast aastasse röntgenit ja ultraheli, kuid mingeid positiivseid muutusi ei toimu."
"Noh, saame pakkuda nina vaheseina läbitorkamise", vastas arst. Ema oli hirmul aga
ma ei mõelnud kaua ja ütlesin: "Kirjutage saatekiri haiglasse." Nina vaheseina
augustamine tegi olukorra natuke paremaks kuid mitte kauaks. Järgnevatel aastatel
nohu siiski ei kadunud. Lisaks avastati aasta pärast kaksteistsõrmiku haavand ja
sümptomite tekkimisel seda muidugi "raviti" sellega, mida "arst määras." Vaatlesin
alati ennast ja oma keha ja küsisin alati sama küsimuse: "Ja ikkagi, miks me haiged
oleme?". Meditsiini pole ma kunagi armastanud (veel kooli aegadest alates sai sellest
mulle lihtne reegel: ravim – ühte asja ravib, teist sandistab), seega püüdsin ravimitest
abi saada vaid hädaolukorras. Kaks aastat tagasi, olnud juba aasta tasapisi teie koduka
lugeja, ja põhinedes oma tähelepanekutele ja elulistele kogemustele hakkasin lugema
erinevate loodusravijate teoseid. Loomulikult oli neis töödes palju vajakajäämisi, aga
ma ei võta kõike enesestmõistetavana, ja analüüsisin pikka aega, et eraldada terad
sõkaldest ja muidugi töötasin enda kallal. Järeldus, milleni ma jõudma hakkasin –
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KÕIK MEIE HAIGUSED VÄLJAARVATUD TRAUMAD TULENEVAD MEIE
IGAPÄEVASEST TOIDULAUAST. Alates oktoobrist 2008, peale kolmepäevast
veega nälgimist vastavalt Teie süsteemile, hakkasin tasapisi suurendama tooreste
puuviljade, pähklite ja köögiviljade osakaalu oma toidus ja loobusin lihast ja muudest
kulinaarsetest fekaalidest. Loomulikult hakkasid üleminekukriisid (esialgu langes
kaal, mõnikord oli nõrkus, koltus hambaemail ja mai algusest 2009 hakkas email
roomama jne). Mul kulus umbes 7 kuud, et üle saada ihast kulinaarse rooja vastu.
Alates 2009/05/30 söön ainult tooreid taimseid toite, nii, et ei sega neid omavahel,
ainult ühte taime igal toidukorral. Nohu on läinud, ainult aeg-ajalt tuleb lima ninast
järjekordse kriisi ajal (esinevad ikka veel aegajalt, ikkagi 30 aastat toitusin kõntsast ja
kahe aastaga pole veel puhastunud). Aga mind see ei hirmuta, sest kriisid on keha
loomulik puhastamisprotsessid kogunenud mürkidest ja ma ei sekku neisse
protsessidesse. Organism ise juhib end. Näiteks 3. aprillil töötasin suvilas, mul hakkas
ninas kihelema, ilmus nohu ja tundsin palavikku. Noh, hästi, järgmine kriis; ma isegi
rõõmustasin selle üle. Järgmisel päeval jätkasin tööd ja õhtupoolikul läksin merre
ujuma (ma ujusin läinud talvel rohkem kui eelmisel suvel). 5. aprill jätkasin tegevust
suvilas ja õhtuks polnud nohust jälgegi. See-eest järgmisel paaril päeval tundsin
järjekordset jõu juurdevoolu (viimased 1,5 aastat on seda oluliselt lisandunud).
Viimase 1,5 aasta jooksul olen märganud dramaatilisi muutusi oma kehas ja vaimus.
Suurenenud on jõudlus nii vaimses kui füüsilises töös. Paljut ümbritsevat olen
hakanud vastu võtma lihtsamalt ja kergem on eraldada terasid sõkaldest ja üleüldse on
muutunud kõik lihtsamaks, et elada ja nautida PRAEGUST ELU mitte mingeid
illusioone, millega meid toidetakse. Paljusid tsivilisatsiooni "hüvesid" lihtsalt pole
enam vaja: mul pole kosmeetikat, ei pesuaineid, ei pesupulbreid ega muud
kodukeemiat. Kui teistele sellest räägid, siis enamuses ahhetavad, mõned arvavad, et
see on enesehüpnoos. Mis ma neile vastan: "Ja kosmeetika kasutamine pole
enesehüpnoos?! Oma arstide, kokkade jne järgimine – ei ole enesesisendus?!". Ma
kordasin palju sellest, mida kirjutasin Teile novembri keskel 2009 ja kordan veelkord:
SÖÖ TOOREST TAIMETOITU JA SULLE POLE VAJA MINGIT
MEDITSIINI. Samuti kaob vajadus paljude teiste tsivilisatsiooni hüvede järgi. Ja
paljud küsivad minult: "Mida me saame teha?". Nagu mu kolleeg hiljuti ütles: "Ma ei
loe enam Зарубежом, sest mõistsin oma jõuetust võitluses tulnukatega".
Selgitasin talle, et nad ütlevad sellel saidil, ei pole vaja neist täiesti lahti saada, see on
võimatu praeguses etapis. Aga sa võid vähendada oma sõltuvust nendest ja seda
suudab igaüks meist. Ja kirjeldasin talle näitena oma lühikese kogemuse toortoidust.
Loobudes nende kehtestatud "heast" anname sellega neile palju suurema löögi kui mis
tahes vitriinide, hoonete, autode ja muu värgi lõhkumisega; ja täiesti mõttetu on
räuskamine "pekske juute." Kokku võttes oma kirja, soovitan kõigile lugejatele saiti
Зарубежом: TEHKE TÖÖD ENDAGA. Nagu kirjutas Krevetitar oma postituses
eelmisel suvel: "See on lihtne kuid väga tõhus relv – isiklik askees." Ja ma arvan,
et toitumis- ja tervisealased materjalid peaksid olema kateedris, sest see on
vundamendiks inimeste elule, millest mitteteadmine võimaldab vaenlasel meiega
manipuleerida ja kasutada meid nende tarbeks. Ja inimesed, olen selles rohkem kui
üks kord veendunud, on enamasti toitumise ja tervislike eluviiside suhtes pimedad.
Tervist Teile Doktor ja kõigile kraadiõppuritele, samuti edu meie kõvas võitluses!
Alaline lugeja Sevastopolist."
Lugeja räägib absoluutset tõde:
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KÕIK MEIE HAIGUSED VÄLJAARVATUD TRAUMAD TULENEVAD
MEIE IGAPÄEVASEST TOIDULAUAST
ja
SÖÖ TOOREST TAIMETOITU JA SULLE POLE VAJA MINGIT
MEDITSIINI
„Aitäh juhiste eest! Saades teada teelehe õigest kasutamisest (tänud Doktorile),
kasutame seda välispidiselt kuni on selle kasvuhooaeg. Aga talvel kasutame
„kloostrisalvi”. Salv töötab täiega. Ema kallas keevat vett kätele, 10 minuti pärast
määrisime salviga. Kahe päeva pärast võis ta juba kätega veidi tööd teha. Põletusjälgi
ei jäänud. Pole ka eriti tugevat lõhna”.
Tänu Loojale, Watson, vähemalt keegi Venemaal mõistis, et teelehed on vaja
peale panna purustatult, et selle mahl imbuks kahjustatud koha peale. Teeleht on
Looja poolt inimestele antud vastumürk kõigi kehas levivate mürgitusprotsesside
vastu ja eriti ussi/maohammustuse ja mis iganes hammustuste ja mürgitavate/septiliste
haavade puhul.
Kuid siin ilmub jällegi paganlik lõpuni mittemõtlemine. Teeleht peab olema sinu
käsutuses aastaringselt! Kes keelab seda kuivatada? Heina on ju sajandeid
kuivatatud! Korjake teelehte palju vaja ja parem kui see on veel noor. Kuivatage see
ja jahvatage kohviveskis. Pulber suletud anumasse. Kui vajate talvel, lisage pulbrile
vett või viina, see siis marlile ja siis haavale! Looduslik vastumürk puhtal kujul
kingitusena Loojalt! Ja pole siin mõtet jalgratast leiutada. Ja teelehe viinatõmmist
haavade väliseks töötluseks võib hoida igavesti.
Holmes esitab veel ühe väljakutse: Igaüks ostku pool liitrit viina (kõlab kuidagi
tuttavalt!) ja leiame viinale muu kasutuse – välise!
Toppige tühi pudel teelehti täis ja valage sellele viin peale. Ja las laagerdub.
Sama tehke ka punase pipra pulbriga või tervete kaunadega. Ja nüüd korrutage
kõik kolmega: 1). üks paar jätke koju, 2). teine paar ladustage oma autosse ja 3).
kolmas paar kinkige sugulastele. Põhimõte on lihtne. Kus voolab veri, sinna valage
punase pipra leotist. Seejärel asetage haavale teelehe leotises märjaks tehtud
marli/lapp.
Näiteks, kui sõidate autoga ja teel on avarii. Andke
kannatanule oma komplektist esmaabi, sest siis saavad
miljonid looduslikud tegurid tegutsema hakata. Mida
varem, seda parem. Siin omab aja faktor väga tähtsat
rolli. Kuni kiirabi saabub oma ametliku meditsiiniga ja
valab haavale mürgist furatsiliini – muuseas, see on
puhas mürk, mida nad haavale valavad, seega pole
imestada midagi, et haavad kinni kasvada ei taha.

http://www.pharmtechnology.info/ru/catalog/item.976.html Pealegi imendub antiseptiku (furatsiliini) mürk haavast organismi.
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Tsitaat: "Furatsiliini toksiline toime loomadel: Suure annuse furatsiliini
kõhtuviimine lindudel, närilistel, veistel, põhjustab vahelduvate perioodidega erutust
ja inhibitsiooni (koos lihaste lõdvenemise, klooniliste-toonikuliste krampidega ja
pareesidega). Valgete hiirte LD50=0,6 g/kg kohta. Rotid surevad 30-35. päeval kui
manustatakse päevas 75-85 mg/kg kohta. Süstimisel makku või lisatuna toidusse
tekivad osadel degeneratiivsed muutused munandite epiteelkoes koos
spermatotsüütide ja spermatosoidide kadumisega. 2,0-2,1 mg/liitri õhu kohta
ühekordse sissehingamise järel tekivad rottidel muutused hingamissageduses,
vähenevad tundlikkus, kehatemperatuuri ja hapniku tarbimine, toimuvad
morfoloogilised muutused bronhide epiteelides, degenereeruvad maks ja neerud; 0,01
kg/l – muutus toimus ainult hingamissageduses. Suu kaudu manustamisel iga päev
koertele 4 kuu jooksul pärast 250 mg/kehakaalu kg kohta viis vere punaliblede arvu
vähenemisele, leukotsütoosini, kõhnumiseni. Mõnedel juhtudel – difuussed
maksakahjustused."

Rotid surevad aga paganatele valatakse haavadele iga päev!
Teavitan teile, hiljem ärge öelge, et pole kuulnudki:
Ametlik meditsiin kasutab avatud haavade puhul puhast kontsentreeritud
keemilist mürki: olgu selleks siis furatsiliin, jood, briljantroheline, povidene-jood,
kaaliumpermanganaat (rahva keeles tripperi lilla) – see on juba nagu tsüaniid,
merkromiid ja merbromiid (mõlemad elavhõbeda baasil), või siis kloorheksidiin.
http://zdravoe.com/85/p740/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Povidone-iodine
http://www.medical-enc.ru/4/gentianvioletum.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Merbromin
http://drugbase.ru/xlorgeksidin-gebitan-gibiklens/
Kui palju on viimase 100 aasta jooksul Maal olnud arste, kes on kasvõi
kordki mõelnud, kuidas saab ravida haavu valades neisse puhast mürki
„antiseptiku” nime all?
Kas arvate endiselt, Watson, et see kõik on juhuslik? Mõelge oma terve
mõtlemisega, kuidas saab teie haav paraneda kui te kallate selle iga päev üle
elavhõbeda, joodi või selliste poeetiliste nimedega mürkidega nagu
http://www.xumuk.ru/vvp/2/609.html "5-nitrofurfurylidenesemikarbasiid, semikarbasoon 5-nitrofurfurol; furatsiliin; nitrofuraan; nitrofurasoon; vabrotsiid;
vitrotsiin" st furatsiliin või seesama „kloorheksidiin-gebitaan”.
Elavhõbekroom juba keelati USAs:
http://www.straightdope.com/columns/read/2518/what-happened-to-mercurochrome,
aga varem valati seda ojana. Haavale on vaja valada loodusest pärinevat elusainet;
muidugi mitte lihast pärit vaid rohelisest taimest, punasest piprast, kus on olemas
miljonid teadusele tundmatud bioloogiliselt aktiivsed ained ja fermendid. Ma imestan,
Watson, et haavad üldse peale seda kokku kasvavad. Organismi on ikkagi raske tappa.
Ja ei midagi, professoriaat ei pane miskipärast kahtluse alla ülimürkide
kasutamist haavadel!
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Holmes tõdeb, et:

Kaasaegne meditsiin on seaduslik rüüstamise süsteem.
Niikaua kui paganaid ravitud on,

pole maailmas mitte ühtki tablettide abil haigusest terveks ravitud.
Kui te ei taha oma enda raha eest tapetud saada, ärge ostke tablette ja ärge
käige arsti juures. Praegu saab kogu info haiguste kohta netist, seejuures veel
tõese, alternatiivsetest allikatest ja haigetelt, kes on saanud terveks. Varem käidi
arsti juures vaid selleks, et saada haiguslehte – ei mindud ju haigust ravima!

Ärge usaldage iial illuminaatide meditsiini!
Ennekõike on see rassimeditsiin!
See meditsiin ei tea midagi ja seda, mida teab, kasutatakse paganate
vastu. Usaldage loodust! Ta on teid sünnitanud ja ravib teid ka
terveks.
Ametlik meditsiin on tapjalik, ohtlik paganate elule.
Kas tahad maohaavandit terveks ravida? Varuge, ja sööge ja jooge teelehte iga
päev. Aga pole vaja samal ajal jätkata viina joomisega ja sakusmendiks peale süüa
kilusid tomatikastmes ja kaevata, et miski ei aita.
Kui granaat rebis võitlejal jala. – Peata verejooks ja puista üle punase pipraga.
Seejärel pese haav ja kata kinni teelehtedega surudes või teelehtede tõmmisega ohtralt
kastetud puuvillase riidega. Siduda naturaalse puuvillase riidega, ilma sünteetikata.
Vaheta teelehti iga ööpäeva järel. Keha tükid kosuvad ja kasvavad kokku! Jätke
meelde Holmesi öeldud pagana meditsiini – naturaalse meditsiini – põhialus:

Mitte ükski kunstlik või sünteetiline aine ei peaks kokku puutuma
teie kehaga ei välispidiselt ega seespidiselt!
Toon teile praegu näite, Watson, et ka mul on raskusi zombistumisest täielikult
vabaneda kuigi tean üldist olukorda „Peeglitaguses maailmas“ ja püüan vabaneda
zombistumisest, milliseks oleme juba lapsepõlvest meile antava illuminaatide
„haridusega” programmeeritud. Niisiis on vaja aastakümneid teadlikku pingutust, et
sellest vabaneda. Vaat kirjutab kolleeg ja arst, kes on alternatiivse ämmaemandusega
kursis. Ja mina, samuti ametliku meditsiinihariduse raamidega, ei võinud ettegi
kujutada, et nabanööri polegi vaja peale sünnitust läbi lõigata! Teate nagu kõik, et
on ette nähtud ja on ette nähtud… aga milleks on ette nähtud ja kelle poolt ette
nähtud? Selliste probleemide üle polnud aega mõelda. Kuid asjata! Lugege:
„Austatud Holmes! Ma juba kirjutasin teile kunagi rinnapiima ja muudel
teemadel. Tahan siin veidi täiendada teie infot sünnituste ja esmasünnituste teemal.
(Töötan selle teemaga juba mitmeid aastaid ja loomulikult mitte meditsiini poolel. Kui
õppisin meditsiiniinstituudis, oli kõik normaalne, mulle meeldis kuni sinnamaani, mil
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hakkasime õppima farmakoloogiat. Mul tekkis kultuurišokk – miks pidime õppima
anatoomiat ja füsioloogiat, kus kõik on suurepäraselt organiseeritud – ja pärast andma
inimesele seda prügi, mis ÜHE VÕIMALIKU raviefekti järel tekitab hulgaliselt
lisaprobleeme? Nii ei suutnudki ma edaspidi sobituda meditsiinisüsteemi ja tegelesin
lõpuks loodusraviga: tervislike eluviisidega, loomulike taastumistega). Et „aidata” nii,
nagu seda tehakse sünnitusmajades – see on kahjulik ja seda pole vaja. Sõit
sünnitusmajja, läbivaatused, valuhood jne kutsuvad naistes esile stressi. Stressi
hormoonid konkureerivad sisemise loomuliku oksüdotsiiniga emaka retseptorite eest
ja seetõttu blokeerivad sünnitustegevust (eriti kui naine saabus sünnitusmajja varakult
– ebaregulaarse sünnitustegevuse ajal, nagu tavaliselt ka juhtub – kõik see on naistele
stressoriks). Selle tõttu võib ajutiselt sünnitusprotsess peatuda. See algaks taas kui
naisel lastaks rahuneda, üksi olla, end ülal pidada nii nagu talle meeldib. Aga tal ei
lasta. Oodatakse veidi ja antakse oksüdotsiini. Seda juhul kui naine sünnitab ise. Aga
mis siis, kui sünnitegevust täiel määral STIMULEERITAKSE? (Seda ma märkasin,
Watson, et USAs antakse oksüdotsiini eranditult kõigile, see on standardprotseduur.)
Selle tagajärjel toimub enda loomuliku osüdotsiini tootmise räige allasurumine
tagasiside printsiibil. Mis on selle tulemuseks?
1) enda oksüdotsiini allasurumine annab hiljem halva emaka kokkutõmbumisvõime (sünnitusjärgsed verejooksud, lootevee peetus, endometriidid)
2) oksüdotsiin vastutab ka selle eest, et piim rinnast erituks – tähendab: rinna
verekuhjumist, laktostaasid, piima puudujääk (mitte seepärast, et seda pole vaid
seetõttu, et see ei saa väljuda)
3) oksüdotsiin koostöös endorfiinidega vastutab sünnitusjärgselt sugulussidemete
tekkimise eest ema ja lapse vahel (faktiliselt võimet armastada), toimub sideme
kinnistumine: „see on minu ema„ ja „see on minu laps“ – seepärast peavad
ema ja laps sünnitusjärgselt olema koos ja säilitama silmsideme. See
toimubki kodusünnituses instinktiivselt, kuid sünnitusmajas – kes seda laseb?
Sellest on hästi kirjutatud Michel Audeni raamatutes:
http://www.michelodent.ru/news.shtml (Prantsuse sõjaväearst-kirurg, kellest hiljem
sai akušöör-günekoloog ja kodune sünnitusabi. Inglismaal on nüüd tema esmase
tervise uurimise keskus: ta kogub teaduslikke uuringuid kogu maailmast ja teeb ka
iseseisvaid uuringuid teemal: kuidas mõjutavad inimese tervist sündmused sünnitusel
ja sünnitusjärgsel perioodil.)

Nabanööri ei pea kohe kinni siduma. Tegelikult polegi seda vaja
kinni siduda!
Õige, Watson, loomadel ei seo ju keegi nabanööri kinni!
Loomad ootavad instinktiivselt, mil platsenta eemaldub ja närivad nabanööri ise
läbi kui see kuivama hakkab. St siin on emake-loodus ette näinud täieliku
isetoimimise. Imetajad on õigesti sünnitanud miljoneid aastaid aga ämmaemandad
ilmusid alles hiljaaegu ja ainult inimeste jaoks. Selle lihtsa fakti üle tasub mõelda!…
…Nägin videot kodusünnitustest, kus vanemad-joogid ei lõiganudki nabanööri
läbi – nii nad siis kandsid poissi koos platsentaga taldrikul. Sünnitegevuse käigus
surutakse lapse keha tugevalt kokku, ja nagu pesukäsnast, surutakse temast välja ka
osa verd, mis suubub platsentasse. Kui pisikene sünnib – on ta sinine kuid
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muutub kiirelt roosaks – sest veri valgub kiirelt platsentast tagasi
lapsesse”
Watson, see tähendab, et kui lõigata nabanöör koheselt enne selle loomulikku
vähenemist läbi, ootamata ära vere tagasivalgumist vastsündinule, siis jääb palju
lapse verd platsentasse…
Oleksin peaaegu vanduma hakanud! Millised lollid me sinuga oleme olnud,
Watson!
Võibolla seepärast kogubki keegi kogu maailma kõigist sünnitusmajadest
platsentasid, varjudes selle taha, et see oleks nagu „kosmeetika vajadusteks“?
Aga vastsündinu veri – see on ju ülima värskusastmega, värskemat polegi olemas
– kogu ema immuunsus! Erütrotsüüdid, hemoglobiin, leukotsüüdid, antikehad,
immunoglobuliinid – värskeimad! Nooruse eliksiir! Panatsea! Ja muuseas, veri
platsentas – ei hüübi!
Liialt kohustuslikult on see kogumine organiseeritud kõigis riikides, isegi
NSV Liidus anti platsentad kellelegi Läände! Aga kui kontrollida? Kas mitte
need „sarkofaagid“ ei korja verd:

http://www.zarubezhom.com/Images/RitualMurder2.jpg

54

http://www.zarubezhom.com/Images/KannibaaalGerbs2.JPG
Watson, ma isegi tean, kuidas kontrollida! Platsentadesse on vaja sisestada
radioaktiivsed isotoobid ja jälgida nende teekonda. Ja kui registreerime hiljem
isotoobid mõningate inimeselaadsete organismides, (mõistate, kellest jutt ja kelle
seast otsida), saame täpse tõestuse „kannibalidest”, nende filiaalidest ja nimed!
Väga huvitav niidiots, Watson! Võtame selle vaatluse alla, aga vahepeal
pöördume tagasi kirja juurde: …Võib rahulikult oodata – kuni platsenta on emakaga
seotud – „hingab” laps läbi platsenta „vanaviisi”. Kui platsenta hakkab eralduma
emaka seinast (tugeva tõukava pigistuste seeriana), lõpeb läbi platsenta toimuv
gaasivahetus ja pisike teeb reflektoorselt hingamisliigutuse. See tähendab, et pole
vaja kiirustada, et laps kohe pärast sündi teeks hingamisliigutuse.
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Just nimelt sel ajal, kui ta on platsentaga seotud, on vaja ta ema kõhule asetada,
näoga kõrvale ja silitada, võib tasakesi seljale patsutada, et hingamisteedest limad
välja valguksid. Isegi kui laps neelatas sünnitusvett, valguvad need välja ja osa
imendub kopsudes (see on ohutu). Kui nabanöör enam ei pulseeri, võib selle
siduda kui ei soovi platsentat taldrikul kanda kuni nabanöör ise eraldub (kusagil
5-7 päeval). Nabanöör eraldub siis kui naba kinni kasvab – st ilma haava tekketa.
Sünnitusmajades sõlmitakse nabanöör enneaegselt haavandi tekkimisega, seetõttu
tuleb nabahaava kodus kaua töödelda.
Mida teha platsentaga? Enamus meie naisi, kes kodus sünnitavad, säilitavad selle
sügavkülmas (et see ei roiskuks) kuni 40 päeva (see on justkui energeetiline side
lapsega, mida asjata ei nimetata „lapse kohaks”), hiljem aga kaevavad selle kusagile
oma krundile puu alla – nii nagu tegid meie esivanemad. Pole sellega spetsiaalselt
tegelenud kuna enda kaks last sünnitasin sünnitusmajas. Kui mul veel sünnitada tuleb,
tegelen selle küsimusega põhjalikumalt. Last tuleb toita vaid rinnaga ja olla temaga
kogu aeg koos 6-8 kuu vanuseni. Võib öelda, et lõppes emakasisese kandmise periood
ja algas välise kandmise periood. Nagu kängurul. Lapsega on vaja koos magada (eriti,
kui ta on esimene või teine laps) (aga last ei ole soovitav magama panna ema ja isa
vahele, sest see lõhub ema ja isa omavahelisi suhteid – tõlkija märkus). Edasi saate ise
hakkama. Üldiselt pole võimalik kõike rääkida. Tatjana.”
Seega, Watson, praktikas:
Kui laps tegi esimese hingetõmbe ajal, mil nabanöör on kinni sidumata, on vaja
veel oodata kuni platsenta kokku tõmbub (suuruselt väheneb) ja veri suubub
vastsündinusse – ja alles siis võib nabanööri läbi lõigata.

http://en.wikipedia.org/wiki/Placenta
Aga kui nabanöör kohe peale sündi läbi lõigata, jääb sellesse pool
lapse verest! Aga kuivõrd veri tsirkuleerib ühtlaselt platsenta ja lapse vahel, siis
varase nabanööri lõikamisega – enne selle iseeneselikku kokkutõmbumist – jääb pool
tsirkuleerivast verest platsentasse, st vastsündinu kaotab poole oma verest vereringes,
mis viiakse teadmata suunas! Täiskasvanu, kui tal väljutada pool verd vereringest,
sureb! Aga vastsündinu elab üle enneaegse vereringe katkestuse ja poole vere
kaotuse!
56

Mulle kirjutas üks lugeja:
„Tere Doktor! Tsitaat: „…Miks jääb pool lapse verest platsentasse? Sest platsenta
kaalub sama palju kui laps ise. Kuna veri tsirkuleerib võrdväärselt lapse ja platsenta
vahel, siis liigvarasel nabanööri läbilõikamisel, kui platsenta pole kahanenud, jääb
pool verd sellesse…”
Doktor, sama asi on mulle tuttav ka taimede juures. Märkasin ammu, olles ise
asjaarmastaja-juurviljakasvataja. Kui sügisel peenralt küüslauk välja kaevata ja sellel
pealseid mitte maha lõigata ning laotada kuskile tuulutatavale pööningule (peab olema
soe ja kuiv), siis küüslauk jätkab kasvamist! Küüslaugu võib isegi riputada
pesunöörile, juured soovitavalt allapoole. Ja nii, vastavalt roheliste varte kuivamisele
jätkab küüslaugusibul kasvamist ja valmimist. Toitained suunduvad tasapisi pealsetest
sibulasse. Ja nii kasvab küüslauk nööril – tõesti kasvab! Kui lehed on täielikult
kuivanud (analoogne beebi nabanööriga), võib need maha lõigata aga mitte liiga
sibula lähedalt – muidu auravad sibulast mahlad välja.
Ja kohe sain ka kinnitavat infot:
Väga huvitav teleintervjuu: „Igavene noorus – müüdid ja reaalsus” (Гаряев П.П.)
http://rutube.ru/tracks/1931660.html?v=0610913c069fbca7d332e475b608e7fb
Ta räägib, et tal õnnestus nabanööri verest eraldada valgud, mis võimaldavad
vananeva organismi noorenema panna. Vaat siis, nad isegi ei peida end liigselt. – Jah,
Watson, „Garjaev” – see on krüptojuudi nimi. Ja siin räägib ta muuseas ultraheli
negatiivsest toimest lootele: http://pregnancy.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5022.
Kuid lähme teise aspekti juurde. Eelmine kord ütlesin, et USAs sünnib vähemalt
30% lapsi keisrilõikega (ema kõht lõigatakse lõhki). Kas arvate, et seda tehakse
sünnitusraskuste tõttu nagu tehakse NSVL-s? USAs tehakse 90% keisrilõikeid arsti
raske isikliku elu pärast. Sest nii nagu meditsiin, nii on ka sünnitusmaja tasulisel
rendil nagu koerte jalutusplats. Seepärast ilmub arst/sünnituse vastuvõtja
sünnitusmajja sünnitust vastu võtma ainult enda patsiendilt. Sünnitaja teised arstid
teda ei huvita. Vaatleme igapäeva olukorda, mis viibki lõpuks 30% keisrilõikusteni
USAs!
Näiteks kutsuti arst sünnitusele. Sünnitajal on tuhud. Normaalselt võtab selle
protsessi kulgemine mingi aja. Üks võib sünnitada 4 tunni pärast, teine aga 24 tunni
pärast. Mu ema rääkis, et minu puhul oli see aeg 48 tundi. Nõukogude haiglas ei
forsseerinud keegi sünnitusprotsessi, sest arst-akušöör oli valvearst, valvas ööpäeva ja
tal ükstapuha millal naine ööpäeva jooksul sünnitab. Oksüdotsiine polnud ja parem,
kui sünnitus venib järgmisesse ööpäeva – pole temal vaja seda vastu võtta.
Hoopis teistmoodi on Ameerika sünnitusmajas. Oletame, et Ameerika arst kutsuti
sünnitusmajja tema sünnitaja juurde kell kümme õhtul. Kuni ta sõidab sinna, ütleb ta
juba telefonis, et stimuleerige patsiendi sünnitust ja pange ta veenisisese oksüdotsiini
tilguti otsa, et kui ta kohale jõuab, siis laps juba väljuks. Ta saabub sünnitusmajasse,
aga ema veel ei sünnita. Oksüdotsiin ei aita. Siis ta suurendab doosi. Ikkagi ei aita ja
sünnitus hakkab venima öö peale. Uni on kaotatud. Ja äkki teatakse Ameerika
doktorile, et veel üks tema patsient peaks sünnitama kell viis hommikul ja teine kell
kolm järgmisel päeval. Seega peab ta siin nagu neetu nende sünnitajatega kogu
ööpäeva sitsima. Leidsid lolli! Neid on palju – aga mind üks. Neil on sünnitus kord
elus, no kaks, aga mina istugu siin selles sünnitusmajas ööd-päevad läbi, kas mul
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midagi muud teha polegi? Selle tulemusel, kell 12 öösel, Ameerika doktor-tarkpea
(aga nad on kõik sellised), kõvasti vandudes, okupeerib operatsioonisaali terveks ööks
ja teeb kõigile kolmele järjest keisrilõike: nii sellele, kes pidi sünnitama esimesena,
kes aga kella 5 ajal ja ka sellele, kes pidi sünnitama päeval. See-eest on ta kella viieks
hommikul kõigi kolme sünnitused vastu võtnud ja sõidab rahulikult koju magama,
teades, et keegi teda lähema ööpäeva jooksul enam ei tülita, sest kõik oma lähema aja
sünnitajad on ta juba „ära lahendanud“. See aga, et ta ilmaasjata lõikas lõhki kolm
tervet naist – ei huvita teda üldse. Ameerika arst-akušöör valetab seejuures
järjepidevalt, pannes sünnituslugudesse mingeid formaalseid põhjuseid keisrilõikeks –
mida võib hulgaliselt välja mõelda. Seega vale ja pettus konveieril.
Mis sa arvad, Watson, kas see on normaalne meditsiin normaalses inimühiskonnas? Meditsiin asetab haige heaolu esikohale, mitte arsti isikliku aja! Ja mis
huvitav, keegi Ameerikas ei tea seda ja seetõttu ei viida seda küsimust ühiskonna
teadvuseni. Neile on kõigile pähe taotud, et see on normaalne süsteem ega kuulu
arutamisele. Ameerikalik – tähendab kõige parem! Selle tulemusel ei tea ameeriklased
isegi mis neil toimub! Selleks on vaja olla inimene väljast, et näha nende õudust,
millega nad on lihtsalt ära harjunud ega tea, et kõike saab organiseerida normaalselt,
asetades keskmesse sünnitaja – mitte arsti isikliku äri.
Lugeja kiri Tšeljabinskist:
„Tere. Loen teie saiti alates eelmise aasta suvest. Üldiselt on teie idee õige.
Jõudsin ka ise selleni, õppides Tšeljabinski Riiklikus Meditsiiniakadeemias. Õppisin
vaid aasta aga edasi ei suutnud, liialt vastik oli see kõik. Muuseas esimesel kursusel
rääkisid professorid ise – te töötate prokuratuurile –arsti peamine eesmärk pole ravi
vaid oskus prokuratuurist „eemale vingerdada” – ja seda õpetataksegi.
Kirjutate, et USA-s tehakse 30% keisrilõikeid aga Tšeljabinski oblasti väikelinnas
ja ka Tšeljabinskis eneses on üle 70% sündinutest keisrilõikega. Günekoloogid lihtsalt
„harjutavad” kätt.
Vikasooli teemal suhtlen paljude inimestega ja neil pole aimugi, et seda süstitakse
imikutele. Kollatõbe esineb siin vastsündinutel kahjuks küllaltki palju. Meditsiin on
juutide peamine relv. See on alati nii olnud. Egas asjata nõiajahti peetud. Aga nõiad
olid lihtsalt inimesed, kes ravisid teisi looduslike vahenditega ja seetõttu nad hävitati
juudi-kristliku lähisida religiooni poolt. Ja vägagi edukalt. Siiani kardavad
loodusravitsejad ühiskonnas silma paista, neid arvustatakse ebateaduse eest kuuludes
nn „soolapuhujate” klassi. Juudid ei karda Venemaal enam midagi. Nad on
võimukandjad. Ja lihtsalt niisama nad alla ei anna”
Värske uudis: Väike laps (2aastane tüdruk) suri 12 tundi peale gripivastast
vaktsineerimist.
http://www.news.com.au/national/flu-shot-fatality-toddler-dies-12-hours-afterhavingvaccination/story-e6frfkvr-1225857872979 – Viimasel ajal on tekkinud selline
nähtus nagu „ootamatu väikelaste surm”. See on viidud isegi eraldi mõiste alla ja on
määratletud kui iseseisev haigus, selle määratlus on „ootamatu seletamatu kuni
üheaastaste laste surm” („SIDS – is the sudden and unexplained death of an infant
who is younger than 1 year old"). Selline juhtum nagu just toodud, selle alla, nagu
näete, ei lähe. Varem sellist nähtust looduses polnud. Kuid viimaste aastakümnetega
kasvas vaktsineerimiste hulk 3 korralt umbes 20 korrani! Ja need kaks nähtust:
vaktsineerimiste arvu kasv imikutel ja „ootamatu väikelaste surma sündroom” –
nende omavahelist seost ignoreeritakse. Arstidel ei lasta neid surmasid
vaktsineerimistega seostada. See teema on ka Wikis: et keegi isegi ei mõtleks sellele!
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http://en.wikipedia.org/wiki/Sudden_infant_death_syndrome jah, – selle kohta öeldakse üleval – need on lihtsalt kokkusattumused.
Veel üks tsitaat Wikist rinnaga toitmisest ja oksüdotsiidist:
http://en.wikipedia.org/wiki/Maternal_bond „Oksüdotsiidi tootmine emapiima
tootmise ajal soodustab ema ja lapsevahelise sideme teket, vähendades lapse
närvilisust”. Pumbates sünnitajasse kunstlikult oksüdotsiini, surutakse alla
sünnitaja enda oksüdotsiini tootmine ja pidurdatakse laktatsiooni lähimal
sünnitusjärgsel perioodil sellest lähtuvate kõigi järelmõjudega – nagu märkis mu
kolleeg eelnevalt.
Räägin teile konkreetsest elust: NSV Liidus nagu ka igal pool mujal (see süsteem
tuli ju Läänest) eraldati emad ja imikud mitmeteks päevadeks. Vastsündinu jaoks on
see katastroof – SURM (ema kõhus olles oli ema sisemus tema jaoks 9 kuud
Universum ja sünd siia ilma oli lapse jaoks kui surm, mil ta Universumist lahkuma
pidi. Ainus asi, mis talle seda Universumit meenutab ja kindlustunde annab, on
füüsiline kontakt ja silmside emaga). Moskvas ehitati 1982. a siiski eksperimentaalne
sünnitusmaja, milles laps võis emaga ühes palatis viibida. Varem, enne seda
sünnitusmaja: emad kisavad vandudes eraldi – lapsed kisavad eraldi. Ja kõigile tundus
see normaalne ja isegi arhitektuuriliselt polnud vastsündinutele emaga koosolemine
ette nähtud.
Mul oli võimalus rääkida emadega uuest sünnitusmajast. Nad rääkisid, et laps,
isegi kui lebab ema juures, kisab ikkagi. Teda see ei rahulda. Kuid maksab vaid
asetada imik ema kõhule kui ta kohe rahuneb ja vaikib, tunnetab ema, kellega ta oli 9
kuud „eelmises elus” seotud! Aga kujutage ette, kuidas vastsündinud kisavad kui nad
on kogu aeg emast eraldi! Ja ikka öeldakse, et nii on olnud juba väga ammu, neid on
kogu aeg eraldi hoitud!? Seepärast, Watson, ei lubatagi kõrvalisi sünnitusmajadesse
vaid kasutatakse igasuguseid ettekäändeid nende eemalehoidmiseks.

Ükski hea asi ei saa inimeste eest varjule jääda!
Ja nagu näete, Watson, toimub paganate hävitamine sünnitusel, raseduse ajal, ja
laieneb emade tervisele juba enne rasedust.
Viimane meditsiiniline informatsioon: Geneetiliselt modifitseeritud SOJAOAGA
on seotud viljatus ja kõrge vastsündinute suremus:
http://snardfarker.ning.com/profiles/blogs/geneticallymodified-soy.
„Riigiduuma erikomitee juht pere, naiste ja laste küsimustes Jelena Borisovna
Mizulina http://news.mail.ru/society/3708810/. Mizulina sõnade järgi on lapsorbude
osakaal Venemaal kõrgem kui Euroopas või USAs. „II maailmasõja aastate jooksul
jäi NSV Liidus orvuks 678 000 last, aga viimase aastakümnega 1,5 miljonit”, ütles
Mizulina. Kasuvanemaid tihtipeale ei õpetada, neid ei valmistata ette – ega ka
KONTROLLITA nende psühholoogilist adekvaatsust. Milliseid tulemusi siis võiks
sealt veel saada? Lapsed lastekodudest on väga... „Viimase kahe aasta jooksul peale
seaduse vastuvõtmist ilmnesid väga ohtlikud tendentsid. Laste tagastamise arv
lastekodudesse kasvas peaaegu kaks korda. Umbes 30 000 last oli viimase kahe aasta
jooksul kasuperedest lasteasutustesse tagasi toodud”, ütles Mizulina.
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Aga pärast kasvab selline:

http://www.zarubezhom.com/Images/DetidemocraticheskoyRossii.jpg ja

http://demotivation.ru/rrssc1t5k7x0pic.html ja
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http://demotivation.ru/svpzxsexjl0cpic.html
Ja nagu näete, Watson, nendes ei helendu midagi, isegi kui nad peksaksid mu
jalgadega surnuks autobussi peatuses selle eest, et mul polnud sigaretti. Ja mis te
arvate, Watson, et selliste kujudega me võidame isegi kui neid nimetatakse
„venelasteks”? Ma arvan, Watson, et ei kurvasta Teid kui ütlen, et sel planeedil
jäävad ellu inimesed, kes suudavad pakkuda tehnoloogiaid, mis põhimõtteliselt
on olemasolevatest kõrgemad, mitte need, kes rohkem õlut ja viina joovad.
Avades juutide ajalehe „Foorum”, paistab silma, et juutide jaoks on laste kasvatamine
ja haridus esimesel kohal. Arvan, et te juba taipasite, et „indigod” võivad olla ainult
juudiverd lapsed. http://www.laitman.ru/kabbalah/48.html
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Nagu varemalt rääkisime, võivad paganad ellu jääda vaid sel juhul kui võtavad
oma laste sünni ja kuni täisealiseks kasvatamise oma kätte (oma vastutusele).
Viimane teade krüptomeditsiini maailmast:
http://www.dailymail.co.uk/health/article-1268331/LSD-Ecstasy-used-combatcancer-anxiety-post-traumatic-stress-disorder.html „Arstid üritavad endiselt juurutada
LSD’d ja „Extasy’t” depressiooni raviks. Arstid kasutavad hallutsinogeenseid ühendid
LSD’d ja Extasy’t stressi ja rahutuse raviks. Teadlased üritavad tõestada, et
hallutsinogeenid võivad tuua kasu, kuigi 40 aastat tagasi keelati meditsiinis nende
kasutamine. Tänapäeval vaatamata keelule töötatakse USAs välja inimestele
kasutamiseks selliseid hallutsinogeene nagu LSD, MDMA (Ectasy) ja psilotsübiin –
peamine koostisaine „võluseenest”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_mushrooms
Näete siis, Watson, te ei lase tulnukaid uksest sisse aga aknast poevad ikkagi. Et
sul põnevam oleks, siis Extasy keemiline nimi on C11H16ClNO2 →
metüleendioksümetamfetamiin. Ja LSD on C20H25N3O → dietüülamiidlüsergiinhape.
Loomulikult on paganale raske nii keeruka nimega nagu metüleendioksümetamfetamiini tabletti sisse sööta. Mõtleme rumalate alaealiste jaoks sellele kutsuva
nime – „Extasy”. Leidub alati keegi, kes seda paganate keskkonnas kiidab ja levitab.
Ja vastupidine värske teade USAs:
„Pennsylvania osariigis tungisid FBI agendid kell 5 hommikul läbiotsimisloaga
sisse talufarmi http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=144557.
Riikliku Sõltumatute Tarbijate ja Põllumeeste Liitu laekus kaebus, et nad müüvad
toorest (värsket, töötlemata) piima. See on USAs vastavalt FDA määrustikule
samasugune kuritegu nagu narkootikumide müümine. Philadelphia osariigi
Tervishoiuministeeriumi ja Inimese Teenimise ameti direktor Kirk Soote teatas
farmerile Dan Allgyer’ile, et see lõhnab kriminaalkaristuse ja farmi konfiskeerimise
järele”.

Jätkake lootmist, et te ei asu Peeglitaguses maailmas!
Arst-kolleeg Valgevenest täiendab:
„Austatud Holmes! Mulle ei tulnud pähegi, et tsentraliseeritud platsentade
kogumise taga selline „verine” afäär peitub… See ongi nii. Ja veri on pärit
vastsündinutelt, ei hüübi muuseas. Tahan teiega jagada mõningaid kogemusi ja
vaatlusi. On täiesti kaheldav, et sünnitusmajas õnnestub selgitustööd teha, et lasta
platsental pulseerida ja tagastada kogu veri vastsündinule ja lasta lapsel ise esimest
hingetõmmet teha. Teen sellel alal rasedatele koolitust juba mõned aastad. Ja mul
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õnnestus see trikk 1,5 emal paarisajast. Selgitan seda enda jaoks sellega, nagu te ka
ütlesite, et arstid töötavad prokuratuuri jaoks. Kuni laps on nabanööri otsas, on ta
sünnituse vastuvõtja vastutuse all, sellest momendist, kui nöör on läbi lõigatud, langeb
vastutus juba pediaatri õlule. Ja seda püütakse teha võimalikult operatiivselt. On ju
arstide seas selline arusaamine (ja ka minul oli), et laps ei saa ise sündida – teda peab
võluväel kruttima – tegema peaga pöördeid, aga kui ta sündis, siis tuleb võimalikult
kiiresti jalga lasta (lapse juurest põgeneda). Kuigi, nagu me näeme, jäävad lapsed ellu
mitte tänu meditsiini abile vaid selle kiuste. Üks rinnakonsultant Ukrainast rääkis
mulle, et kui ta näitas ühele sünnituse vastuvõtu professorile videot kodusünnitusest
(neil oli sünnitusmajaga vastastikune abistamise projekt) – oli professor šokis, tal
pöördus kogu maailmapilt tagurpidi kui ta nägi, et laps sünnib emast ise ilma
igasuguse sünnituse vastuvõtja abita. Selle momendini polnud ta seda kunagi isegi
kahtlustanud. See näitab kui kaugel on meditsiiniinstituudid reaalsest elust. Seega, kui
tahame OMA sünnituse „plaani” – peaks sünnitusmajas olema vastutav sugulane, kes
jagab teie vaateid ja on valmis sünnitaja eest välja astuma kõigi vastu või siis kaaluma
kodusünnituse võimalust. Nagu ka rääkis üks teie lugejatest, see, kes võttis
kodusünnitusel ise lapsed vastu ja kuidas need lapsed erinevad teistest lastest
PÕHIMÕTTELISELT. Nad oleks nagu teiselt planeedilt (pigem – sellised peaksid
välja nägema tõelised Maa-paganad): rahulikud, tähelepanelikud vaatlejad esimesest
silmapilgust (mitte keegi ju ei kalla neile mingit õudust silma ja lapsed näevad KOHE
aga mitte kahe nädala pärast nagu meile räägivad „professorid”), väga teadlikud.
Hoopis teistmoodi kujunevad hiljem suhted vanematega ja kasvatamine ise on
loomulik, pingutusteta. Ema saab väga taktitundeliselt ja õigesti aru oma lapsest… Ja
nagu kombeks, kedagi ei vaktsineerita. Üldiselt on see üks katkematu protsess: kui
vanemad ei jooks, ei suitsetaks, toituksid ja käituksid normaalselt – tuleks neil hea
rasedus, mis läheb sujuvalt üle õigele sünnitusele ja õnnelikule teadlikule
lapsevanemaks olemisele. Mul on kerge eristada last ja ema, kes on kodus
sündinud/sünnitanud nendest, kes on kasutanud sünnitusmaja – isegi mõnede aastate
järel. Muidugi tuleb siin valik jätta naistele. Ja et ta ei võtaks otsust vastu hirmust
sünnitusmaja ees vaid selle pärast, et teab, et võib sünnitada ise, tahab ja tunneb seda,
et kõik laabub hästi. Loomulikult on vaja selleks protsessiks valmistuda, lugeda
vajalikke raamatuid, käia headel ettevalmistustel, ehk siis valulikult ja tilkhaaval
endast orjalikkus välja pressida. Austusega, teie lugejanna-pagan”.
Veel üks kiri:
„Tere, Doktor. Mõned kuud tagasi tekkis mul igemepõletik. Mingisugune
mädapaise ja kuu aja pärast „riivasin” seda elektrilise hambaharjaga ja paise avanes.
Haav oli esihammaste sisepoolel. Asi läks niikaugele, et verd tuli ojadena. Tean, et
seda on raske uskuda aga nii see oli. Ja kuhu iganes ma sel ööl ei pöördunud.
Traumapunktis olid lollid juudid veendunud, et olen peksa saanud. Kirjutasid välja
vesinikperoksiidi (vesinik-ülihapendit) jm mürgist paska. Asi läks nii kaugele, et
verejooks ei peatunud 12 tundi järjest. Kutsusin välja kiirabi, mis ei suutnud teha
midagi, vehkis vaid kätega ja selgitas, et talle pole seda õpetatud. Lisaks sellele ei
tahtnud nad väljagi sõita. Kolmandal korral suutsin operaatori ära rääkida. Ta pakkus
mulle varianti, et ütleksin, et kukkusin ja vigastasin end pastakaga. Kui sõitsime
Moskva 3.-sse Haiglasse, tehti minu koljust hulgaliselt röntgenpilte ja süstiti igasugust
paska ja kui nad mõistsid, et on võimetud, saadeti mind kuradile. Sõitsin sel päeval
omal jõul Moskva ühest otsast teise, külastades kolme tasulist hambaarsti. Kui
hakkasin teadvust kaotama, kutsusid nad kiirabi, mis sõidutas mind Moskva 3.-sse
Haiglasse, kust oma seiklusi alustanud olin. Seal tehti mulle vere analüüs ja öeldi, et
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normist kõrvalekaldeid ei ole. Ja saadeti jälle kuradile. Koju jõudsin oma jalgadel ja
leppisin sellega, et minuga on lõpp ja valmistusin aeglaseks piinarikkaks surmaks, suu
verd täis ja siis lihtsalt loputasin oma lolluses suud lahja tammekoore lahusega. Ja
teate, 20 minuti pärast lakkas verejooks. Sellest KOKKUVÕTE: seda, mida neetud
juudivärdjad ei suutnud oma teenritega teha nädala jooksul, seda tegi tavaline Loodus.
Nii mind siis jalust rabati tol korral. Paised pole kahe kuu jooksul paranenud ja ma ei
tea kuidas neist vabaneda. Kas te saaksite, kallis Doktor, mulle ja arvan, et ka teistele
aspirantidele, anda retsepti, kuidas võidelda igemepõletikuga ja muude vallandunud
paradontoosi vormidega. Kogu hingest, ülisuur tänu!”

Tammekoor on iidne vahend suu verejooksu peatamiseks.
Tahtsin lihtsalt täiendada, Watson, et mitte ainult suus vaid ka

kõigi seedekulgla verejooksude peatamiseks ülalt alla alumise
auguni.
Kui te võtsite tammekoort sisse, siis see avaldab oma mõju päraku endani. Seega:
hemorroide saab ravida seesama tammekoor kui seda sisse võtta. Kogu lugu on selles,
et tammekoor – on saepuru. Seda on vaja koos millegi muuga süüa, et seda oleks
võimalik alla neelata. Mis Te arvate, Watson, kuidas mina kasutan tammekoort?
Mõelge ise.
Jahvatan tammekoore kohviveskis pulbriks. Üldse on mul köögis esmases
tähtsusjärjekorras kaks asja – mikser ja 200W kohviveski.

Seejärel kasutan puhast tammekoore pulbrit hammaste harjamisel!
Ja üleüldse,

saladus on selles, mil viisil ja mille vastu mõningaid taimseid
vahendeid rakendada!
Ja möödaminnes tahan sõnastada seda, mida teile pole veel keegi öelnud:

Peamised reeglid taimedega ravimisel asetage kuskile nähtavale kohale,
sest need on nii lihtsad, et ununevad kohe. Erinevalt ametliku meditsiini LD50
mürkidest, mida mõõdetakse milligrammides, on looduslike ravimtaimede
mõõtühikud KILOGRAMMIDES.
Ravimtaimedega eduka ravimise saladus on selles, et ei tohi ühe või
mitme ravimtaime kasutamise ajal midagi muud tarvitada.
See tähendab, et kui te näiteks ravite naistepunaga, peate seda kasutama
mitmeid kilogramme ja jämedalt öeldes: mitte midagi muud ei süüa ega

juua peale seda naistepuna. Tehke sellest keediseid, teed, suppi,
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kotlette, viinereid jne, kõike, mida on võimalik naistepunast teha.
Niisiis, kas on selge?
Aga mida kirjutab ette kaasaegne „herboloogia” – see on ju eesmärgistatud
halvustamine ja kahjurlus, šabotaaz taimeravile ehk sööge-jooge kõike nagu varem,
aga tõmmist kolm korda päevas supilusikatäis korraga. See on kogu taimeteraapia
halvustamine (diskrediteerimine).

Taimega ravi ajal ärge sööge-jooge midagi muud peale selle taime.
Kogu söök peab olema ainult see taim!
See ei ole mürk, ärge kartke mürgistust. Mürgiseid taimi võib miljonite seast üles
lugeda sõrmedel; kõik meie Peeglitaguses teavad neid ja need on müügil täiesti
seaduslikult ja müüakse igal nurgal: tubakas ja kokaiin Coca-Cola’s.
Peale seda on ju igemepõletik ja suvaline muu haigus mitteisoleeritud olek –
peegeldus sellest, mis on teie mehhanismis, mis juba andis loiduse ja vaja on üle
vaadata kogu oma toitumine, ennast puhastada jne. See on „häirekell”. Palun tungivalt
mulle mitte kirjutada kirju konkreetsete haiguste raviõpetuse taotluse kohta. Ma ei ole
„jooksva remondi” doktor.

Kas teil pole tõesti kohale jõudnud, et tuleb muuta oma toitumist
ja organism ISE organiseerib end ajapikku ümber!
Kord kohtusin Venemaal ekskursioonil olles ühe tegelasega – „onu Valeriga”,
nagu ta end soliidselt mulle esitles. „Onu Valeril” oli aastaid 60, ta oli rahvameesnaljamees-bajaanimängija, – vene pagan, selline tugev mehike; mitte paks kuid
Venemaal nimetatakse sellist „jõuliseks”, tüüakaks. Sõime temaga ühe laua taga terve
nädala. Ta sõi soliidselt, kirjeldas, kuidas ta armastab, et oleks palju võid, suhkrut,
soola, ja peamine – palju kastet. Kastet küsis onu Valeri alati juurde. Kõik onu Valeri
kombed väljendasid soliidsust, üksikasjalikkust ja rõhutatust; kastet – see tähendab,
palju! Istuda laua taha, täita end soliidselt, ja mitte kiirustades. Kastet! Kaebles ainult,
et viimasel ajal on arstid avastanud tal terve komplekti haigusi: hüpertoonia, diabeet,
krooniline kehvveresus, radikuliit, osteoartroos – jalad ei taha enam liikuda, selg
painduda jm rääkimata hemorroididest ja suurenenud eesnäärmest. Onu Valeri ei
tahtnud seda hästi uskuda, et tema, kes on kogu elu ohtralt nautinud tervistavat kastet,
võiks äkki haigestuda mingitesse tühiasjadesse. Kogu ekskursiooni aja onu Valeri ei
liikunud vaid istus naril ja suitsetas, aga õhtuti lubas enesele ka napsikese. Minuga
käitus onu Valeri leplikult, õpetas, kuidas õigesti süüa kastet, ja väljendas mulle oma
„sallivust”, kuna ma tükeldasin borši sisse terve küüslaugumugula ja seetõttu lehkasin
küüslaugu järele. Aga see, et temast lehkas tubaka ja selle vingu segu järele – see,
teate, kuulub intelligentsete inimeste juures normaalsete asjade hulka. Ma ei vaielnud
temaga. Kuulasin. Alati rääkis ainult tema. Kui hüvasti jätsime, otsustas onu Valeri
äkki minu vastu huvi tunda, et palju mul aastaid on. Kui ta teada sai, et olen tema
eakaaslane, jäigi ta sinna kivistunult seisma. Onu Valeri. Võibolla seisab ta seal ikka
veel.
--------
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Tulnukate pealetung USA-siseselt:
USAs töötatakse välja Toidu Ohutuse Muutmise 2010. a Seadust (the Food Safety
Modernization Act of 2010). Ameeriklased kommenteerivad seda seadust nii: „Kui
see seadus USAs vastu võetakse, siis see keelab inimestel ise toitu kasvatada, omada,
transportida, turustada, jagada või selle loodusliku toiduga kedagi teist toita.”
Äkki tahaksite ka Venemaal sellist seadust, niiöelda liikumist tsivilisatsiooni
suunas? Et saaks vangistada selle eest, et sibulakest aknal kasvatate! Niiöelda –
pannakse „istuma” kõige eest mida istutate.
Aga tulnukatel on teistsugused toitumise vajadused kui paganatel, neid see ei
kõiguta. Neile on ju vaja platsentakesi – värskeid. Nüüd loen teile ette ühe vana
Eesopi valmi (luiskeloo). (Eesop oli poollegendaarne kuju vanakreeka kirjanduses,
luiskelugude kirjutaja, kes elas kuuendal sajandil enne meie aega – kreeka kirjapildis
Eesop on Αἴσωπος). Ta teadis tulnukate Tõde.
„Eesel ja laukapuu”
„Oli saagikoristuse aeg, koristati vilja ja lõunaks laadisid orjad eeslile erinevaid
toite ja saatsid ta teele. Teel märkas eesel suurt värsket ohakat ja hakkas seda sööma.
Sööb eesel ohakat ja mõtleb: „Nii palju inimesi saavad õnnelikuks sellest toidust mida
ma neile vean. Aga minu arvates on laukapuu palju maitsvam kui nende kõige sülge
jooksmapanevad banketid”.
Loo moraal: „Mis ühele on liha, on teisele mürk”. Nii kirjeldas tulnukaid Eesop –
liha. Kiskjalike reptiilide jaoks on liha ideaal! Täpselt välja öeldud Eesopi poolt. Mis
reptiililistele liha – on paganatele mürk.
Nagu näete, Watson, kirjeldas Eesop tulnukate moraali täpselt. Siniverelistele
tulnukatele on vaja liha, punaseverelistele paganatele on vaja rohelisi taimi.
Konkreetne pöördumine Peeglitaguste kulisside tagant:
„Paganlik tervitus, Holmes! Teile kirjutab lihtne talupoeg Venemaalt. Erialalt olen
loomaarst, töötan momendil seafarmis ja piimafarmis olen samuti töötanud. Võimalik,
et sealiha teema teid ei huvita, kuid enamus paganaid see huvitab, tean seda täpselt.
Seega, töötan ülisuures seafarmis ja ei tea, millise lihaga paganaid toidan. Ausalt, ei
tea! Ma ei tea, kas sellise lihaga üldse võib inimesi toita ja kas loomi võib? Ja mitte
keegi lihatööstusest ei vasta ausalt sellele küsimusele. Sellegipoolest toodame sellest
lihast: jahutatud liha, vorste, viinereid jm. Me ju ei räägi kellelegi, millega sigu
toidame, milliseid antibiootikume neile teatud aegadel anname, et nad üliheades
tingimustes ei kärvaks nagu kärbsed (Doktor, tingimused on neil tõesti megahead,
isegi mul korteris pole selliseid). Toidu koostisest ei tea ma midagi ja infot selle
kohta ei anta, öeldakse, et on tasakaalustatud ja lubatud kasutamiseks. (Vaat see
on väga tähtis, Watson, et isegi kaastöölised ei tea, millega toodetakse loomi, mis on
lihaks ette nähtud!! See on erakoraliselt tähtis!). Kõik! Toitke! Ja toidamegi ja pärast
toidame selle lihaga paganaid. Ja saame selle eest veel raha. Ja ise sööme. Täna ostsin
endale oma firma viinereid. Ja teine pagan ei tea, millega toidab oma lehmi ja ei tea,
milline piim läheb tööstusesse ja mis sellega teised paganad tööstuses teevad, et pärast
müüa mulle kes teab mida, mis on veelgi rikutum. Holmes, kas pagan on teisele
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paganale sõber???... või dresseeritud haukuv koer (püüdes teisel kõri läbi närida) teise
haukuva koera vastas, kuid teise peremehe oma… Veel veidi sigadest. Mida rohkem
nende elu seakompleksis vaatlen, seda enam tekib mulle võrdluspilt meie kaasaegsest
ühiskonnast (rohkem linnaelust). Kujutage ette, ideaalsed tingimused (kui mitte
arvestada elanikkonna tihedust): toit normis, vesi alati olemas, väljaheited
eemalduvad praktiliselt ise, temperatuur täpselt selline nagu tahad (isegi kärbestega
võitleme). Aga sellegipoolest on nad haiged. Põevad täiusliku elu tõttu.
Antibiootikume kulub nende raviks tonne”.
Kuidas seda nimetatakse, Watson? – Õige, – immuniteedi alandamine, –
omandatud. Nimetage, nimetage Watson, ärge kartke, juhinduge analoogiast – AIDS
– on selle nimi! Kas siis sõna „antibiootikum” mõiste pole selge? – „Anti-bios” –
eluvastane preparaat! See tähendab? Antibiootikumid ei suru alla ainult bakterite
elutegevust vaid ka kogu organismi rakkude elutegevust. See tähendab? – Õige. –
Inimesi toidetakse immuunsusdefitsiidiga loomade lihaga, kellel on AIDS! See on
esiteks. Ja lisaks saad elu jooksul veel kilogrammide viisi antibiootikume, mis lihas
sisalduvad.
Eks see jäägu sigade otsustada, kas nende elu on šikk või mitte – see pole meie
otsustada. Esiteks elavad loomad „vangikongides” ja õue jalutama ei lase neid keegi.
See on loom, kes sünnib ja sureb betoonkambris. Neid toidetakse saepuruga,
tsemendipulbriga, heinapulbriga, sünteetiliste vitamiinidega, antibiootikumidega,
hormooniga somatotropiin.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%80%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0 „Kasvuhormoon somatotropiin avaldab võimast

antibiootilist ja antikataboolset toimet, võimendab raku sünteesi ja pidurdab selle
tagasilangust, aga samuti soodustab nahaaluse rasvaladestuse alanemist, rasvade
põlemist ja suurendab lihasmassi suhet rasva suhtes. Suurim somatotropiini
kontsentratsioon vereplasmas on – 4-6 kuuni emakasiseses arengus. See on umbes
100 korda kõrgem kui täiskasvanul. Seejärel vananedes eritumine järkjärgult väheneb.
Somatotropiin on minimaalne eakatel ja vanuritel, kellel väheneb nii baastase kui
amplituud kui ka eritumise sagedus. Kasvuhormooni baastase on maksimaalne
varases lapsepõlves, eritumise amplituud on maksimaalne teismelistel intensiivse
lineaarse kasvu ja sugulise küpsemise ajal”.
Praegu, Watson, kasutab kogu loomatööstus somatotropiini. See suubub
poelihast inimese kehasse! Aga somatotropiin on mittediferentseeriv (ei tee
vahet) hormoon, sel on ükskõik, millise raku kasvu ergutada – näiteks
esmajärjekorras vähirakke! Seetõttu suvalise poest ostetud liha, vorsti ja
piimatoodete kasutamine vanematel kui 40 aastat on – kurikuulus haud. See ei
ole teile enam NSVL, elate nüüd uuel ajal ja teises ühiskonnas.
Somatotropiin põhjustab ka rasvumist ja ütleme, sellised ilmingud nagu Ameerika
hiinlased – nad on samasuguse kasvuga kui Ameerika-mittehiinlased. Kõik see on
juba teada Ameerika blogijatel (internetis oma info levitajad), kuid see pole teada
Venemaal isegi nendel, kes töötavad seavabrikutes. Loomad kaasaegsetes
loomatehastes, nii sead, lehmad kui kanad ei saa süüa seda looduslikku, mida vajavad,
nad ei jaluta, nad ei näe päikesevalgust. Sellest tingituna on neil AIDS. Ja pöörake
tähelepanu, Watson, et lihtne talupoeg ei näe vaeva teada saamaks, millega sigu
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toidetakse. Tunginud nt ülemuse kabinetti, ja kasvõi võtnud salaja toitesegu juhendi.
Kuid selles osas paganate nupp ei tööta.
Kuid pöördume tagasi ühe kirja juurde:
„Teadlased avastasid, mille poolest erinevad keisrilõikusega sündinud lapsed.
Keisrilõike tõttu jääb beebi ilma kaitsvast mikrofloorast, mille saab ema tupeteedest”.
http://www.infox.ru/science/human/2010/06/20/rodi_bakterii.phtml Esiteks, teadlased
ei avastanud seda eile. Mulle räägiti sellest meditsiiniinstituudis juba 35 aastat tagasi
ja teada on see juba 100 aastat. Õppige, Watson, peitma „uudiseid”. Teiseks
„kaitsev/kasulik mikrofloora”, juhul, kui ema pole prostituut, on tänapäeva standardite
kohaselt haruldus. Ja kolmandaks, USAs sünnib iga kolmas laps keisrilõike abil ja
arstid vilistavad selliste „pisiasjade” peale. Kes maksab arstile normaalsete sündide
eest?

Tulekahjud.
Holmes selgitab meditsiinilisi aspekte reostunud õhu sissehingamisel:
Peamiseks mürgiseks ühendiks õhus on süsinikoksiid (CO). Seepärast vaatleme
peamiselt seda. Moskvas, Watson, ületab CO tase päeva jooksul lubatud normi 6,5-7
korda ja langeb õhtuks kahekordseks.
Vaatleme, Watson, Wikist, mis asi see CO siis on:
Vingugaas ehk süsinikmonooksiid ehk süsinikoksiid (CO) on süsivesinike
mittetäieliku põlemise käigus tekkiv mürgine gaas. Vingugaas tekib eelkõige
põlemisel hapnikuvaeses keskkonnas. Sel juhul ei ole piisavalt hapnikumolekule, et
saaks tekkida süsinikdioksiid (CO2) ja nii tekibki rohkesti vingugaasi, mille molekuli
tekkeks on vaja hapnikku kaks korda vähem. Ühe sigaretiga satub inimorganismi
2…20 mg vingugaasi. CO-l on soojust tootev omadus. Tänu sellele omadusele
kasutatakse CO-d erinevates gaaside segus (nt generaatorgaasis), mida kasutatakse
muuseas ka kütteks. Klooriga ühinedes tekib fosgeen CO+Cl2 → COCl2, reaktsioon
on eksotermiline (soojust vabastav), selle soojusefekt on 113 kJ ja reaktsioon käivitub
juba toatemperatuuril. Toatemperatuuril on CO väheaktiivne, selle keemiline aktiivsus
suureneb temperatuuri tõusul.

CO reaktsiooni tulemusena tekib fosgeen – sõjaline mürkgaas.
See tähendab, Watson, et lisaks kogu Mendelejevi tabelile, mis Moskva õhus
hõljub, on selles ka fosgeen. Selle kohta analüüse ei tehta, et moskvalasi mitte
heidutada ja seetõttu pole sellest ka midagi kuulda.
CO reageerimisel väävliga tekib süsinikvääveloksiid (COS), mis on
plahvatusohtlik ja mürgine (kahjustab tsentraalset närvisüsteemi). Koos
siirdemetallidega tekivad lendavad ja mürgised ühendid nagu Cr(CO)6, Ni(CO)4,
Mn2CO10, Co2(CO)9 jt. See tähendab, Watson, et need kõik on Moskva õhus olemas.
Aga analüüse ei tehta ja elanikkonda sellest ei teavitata.
Huvitav on CO reageerimine metallilise kaaliumiga ammoniaagilahuses. Selle
tulemusena moodustub plahvatusohtlik ühend dikarbonaatdikaaliumdioksiid
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(C2K2O2). (Potassium acetylene-1,2-dioxide). Jah, Watson, eriti moskvalastel oleks
seda huvitav teada, kel on õhus terve Mendelejevi tabel.
Ammoniaagiga kõrgel temperatuuril reageerides võib saada tööstuse jaoks tähtsa
ühendi – vesiniktsüaniidi HCN. Reaktsioon kulgeb katalüsaatori tooriumoksiidi ThO2
juuresolekul: CO+NH3 → H2O+HCN, mis, Watson, kui vesinik asendada kaaliumiga,
annab tulemuseks tsüaankaaliumi. Kuidas on, Watson, lõbus? Loeme edasi:
Füsioloogilised mõjud, süsinikoksiidi mürgisus:
„Raseduse ajal on kahjulik mõju isegi lubatud normide puhul!” See tähendab, et
rasedatel Moskvas on väga ohtlik! „Vingugaas on väga ohtlik, kuna on lõhnatu ja
kutsub esile mürgistust ja isegi surma. Mürgistuse tunnused: peavalu ja pööritus;
kohin kõrvades, hingeldamine, südame pekslemine, virvendus silme ees, näo
punetus, üldine nõrkus, iiveldus, mõnikord oksendamine; rasketel juhtudel
krambid, teadvusekaotus, kooma. CO mürgisus on seotud sellega, et see ühineb
hemoglobiiniga tugevamalt ja 200-300 korda kiiremini kui hapnik (sel juhul tekib
karboksühemoglobiin), blokeerides sel moel hapniku transporti ja rakkude hingamist.
Kontsentratsioon õhus üle 0,1% viib ühe tunni jooksul surmani.
Kaitse vingugaasi eest:
Keskmise mürgistuse puhul: „Kannatanu tuleb viia värske õhu kätte. Kerge
mürgistusastme korral aitab kopsude hapnikuga tuulutamine”. – Watson, aga kui terve
Moskva on selline – kuhu välja siis viia?

Selgub, et vingugaasi puhul ei päästa isegi gaasimask!
„CO imendub väga nõrgalt tavalistes gaasimaskides olevasse aktiivsöesse,
seetõttu kasutatakse kaitseks CO eest spetsiaalset filterelementi (seda saab lisana
tavalise torbiku külge kinnitada) – hopcalite padrun. Hopcalite on katalüsaator, mis
soodustab normaaltemperatuuril CO reageerimist hapnikuga, mille tulemuseks on
CO2 (süsihappegaas). Selle puuduseks on aga see, et sissehingatav õhk kuumeneb CO
reaktsioonil vabaneva soojuse tõttu. Seega on ainsaks parimaks kaitseks lihtsalt
hapnikuga varustamise aparaat (hapnikuballoon).
Kasutamine:
„Vingugaasi kasutatakse looma- ja kalaliha töötlemiseks, mis annab lihale
helepunase värvuse ja värske välimuse maitset muutmata. Lubatud kontsentratsioon
on 200 mg/kg liha kohta”. Mis siis toimub, Watson? Kui teostatakse vingugaasi
surnud inimeste lahkamist, on ka inimese „liha” helepunase värvusega. Sest
hemoglobiin on muudetud.
Nüüd, mil tutvusime vaid ühe komponendiga õhusaastest, vaatleme, mida
võtab selles suhtes ette ametlik meditsiin.
Venemaa peasanitaararst Gennadi Onistšenko (Онищенко):
http://www.vz.ru/news/2010/8/4/423024.html
„Venemaa peasanitaararst Gennadi Onistšenko toonitas, et tingimata tuleb võimalikult
vähe õues viibida, et mitte hingata saastunud õhku, kasutada maske, et takistada
põlemisjääkide tungimist organismi. „Eriti tuleb hoida lapsi ja vanureid” – toonitas
peaarst. Ta soovitab samuti kasutada rohkem vedelikke, viia läbi ruumide niiskeid
koristamisi. „Minimaalselt füüsilist aktiivsust. Katkestage kõik keerulised ja rasked
tegevused” – ütles ta. Peale seda, kontoritöötajad peaksid kasutama maksimaalselt
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konditsioneere, „vaatamata nende riukalikkusele”. Onistšenko ei soovita ruume tihti
tuulutada, et vähendada mürgiste gaaside sissetungi. Ta kutsub venemaalasi üles
kandma maske rajoonides, kus on turbarabade ja metsade põlengud. Ta märkis, et kui
pole võimalik maske apteegist osta, siis võib need ise kodus õmmelda, kasutades
nelja marli kihti. Tema sõnade järgi peaksid venemaalased võimalikult vähe
välisõhus viibima”.
Juutidel ei vedanud, Watson, et Onistšenkot polnud Auschwitz’is, juudid oleksid
ellu jäänud. Kõik on lihtne – neli kihti marlit ja Tsüklon-B (mürkgaas surmalaagrites)
ongi kahjutu. Mulle räägiti, Watson, et Kesk-Aasias, Kaukaasias ja Ukrainas sai veel
Nõukogude ajal vabalt diplomeid osta. Onistšenko pole pagan. Vaadake ta nägu!

Aga juut võib kanda suvalist nime.
Onistšenko biograafia. Tõend Wikist: „Gennadi Grigorjevitš Onistšenko (sünd.
21.10.1950, Tšargõn-Taš Suzaksi rajoonis Ošsko oblastis Kirgiisi NSVs) – Venemaa
riigitegelane, Venemaa Riiklik peasanitaararst (alates 1996. a), Venemaa Tarbijate
Järelvalve juhataja, Venemaa Meditsiiniteaduste ja Loodusteaduste akadeemik,
meditsiiniteaduste doktor, professor, Venemaa ja Kirgiisia Teeneline arst, Raudtee
auliige.” „2009. a juunis Eduard Kokoitõ andis Gennadi Onistšenkole Lõuna-Osseetia
kodaniku passi ja vabariigi autasu – Austuse märgi” – Seega illuminaatide poolt igati
hinnatud.
Spetsiaalselt Onistšenkole: Kui uurida akendesse ettenähtud konditsioneeride
ehitust, siis neil pole mingit filtrit – need on lihtlabased soojusmuundurid. Mis nipiga
need saastunud õhku puhastavad???
1- kondensaator
2- termoregulaator
3- jahuti
4- kompressor
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Siin ka sait: http://safeair.biz/condition.php „Konditsioneeri õhk. Pikaajaline
viibimine suletud ruumis konditsioneeritud õhuga on tervisele väga kahjulik”.
Väljavõte Oxfordi ajakirjast http://ije.oxfordjournals.org/cgi/content/full/33/5/1123:
„Kommentaar: Õhu konditsioneerimine on risk terviseteenuste suurenevaks
kasutamiseks”. „Ametiasutustes, kus on konditsioneeritud õhk, teatavad isikud
keskmiselt suurusjärgu võrra rohkem sümptomitest kui isikud, kes töötavad loomuliku
ventilatsiooniga ruumides. Uuringud, mis on läbi viidud enam kui 20 aasta jooksul,
näitasid isikutel, kes töötavad konditsioneeritud õhuga ruumides, püsivaid haiguslikke
sümptomkomplekse, mis sisaldavad: limaskestade ärritust, raskendatud hingamist,
astmaatilist sündroomi, naha ärritust, nahaprobleeme ja närvisüsteemi sümptomeid
nagu peavalu, väsimust ja unetust. Sellega seoses eraldasid teadlased sellele
sümptomaatikale spetsiaalse sümptomi, mis sai nimeks

„haige ehitise sündroom” („sick building syndrome”).
Sellest on kirjutatud ka Wikis: http://technorati.com/lifestyle/green/article/sickbuilding-syndrome/ - „…kuigi see pole seotud mingite kindlate tõsiste haigustega.
Teisest küljest märgivad uurijad, et kontsernid pole huvitatud taolistest uuringutest”.
See tähendab, Watson, et kõik tiirleb ainult raha ümber, aga rahad voolavad ainult
teatud taskutesse, ja pagana tervise edendamine on see viimane asi, kuhu raha jõuab.
Aga ehk on krüptidel spetsiaalsed konditsioneerid? Spetsiaalsete filtritega?
Te ju näete, Watson, see kõik on illuminaatide mäng paganatega, et paganaid
hävitada. Ajal, kui nad edukalt paganaid hävitavad, teevad nad näo, et „päästavad”
meid vägisi.
Onistšenko – tema hüüdnimi – „Lõpp paganatele”. See-eest soovitab ta
venemaalastele juurvilja sessioonil mitte süüa arbuusi. „Onistšenko soovitab arbuusi
suve lõpuni mitte süüa”. Kõik teavad telerikasti vahendusel, miks – seal on
„nitraadid”.
Aga kas teile ei tundu imelik, Watson, et Venemaa sanitaar-peaarstina on
Onistšenko peamine kohustus takistada nitraate arbuusi sattumast, sätestades
vastavad instruktsioonid-keelud nitraatide kasutamisele põllumajanduses,
milledele (instruktsioonidele) bürokraadid teistes valdkondades on väga kiired!
Kuid Onistšenko miskipärast nitraate ei keela, tal on lihtsam keelata paganatel
arbuuside söömine. Ja milleks, Watson, siis arbuuse üldse kasvatada kui neid
mitte süüa? – Ehk ainult sellepärast, et topeltkulu oleks?
Aga kes nõudis kohustuslikku vaktsineerimist „seagripi” vastu? – Seesama
Onistšenko!
Nüüd uudis otse teletaibist:
„Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon (WHO) teatas 10. augustil 2010. a
ülemaailmse seagripi pandeemia lõppemisest, teatas WHO peadirektor Margaret
Chan”.
Margaret Chan on ju pilusilmne juuditar!
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http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Chan
Kommentaar ameeriklaste blogist: „Mis pandeemia? Kas see on mingit sorti haige
nali?”
Tõepoolest, Watson, mis pandeemia, milline pandeemia?
Neil ju õnnestus vaktsineerida vähe inimesi. Nii siin kui seal teatatakse, et seda
vaktsiini hävitatakse sadade miljonite dollarite väärtuses, või müüakse. Aga miks oli
oktoobris selline surve, et meil New Yorki haiglas rippus teade, et kõik, kes pole
vaktsineeritud, vallandatakse – sellel „demokraatia-hälli maal”!
Lugege, mida tegi see tõbras Onistšenko: 19. mai 2009. a kell 09:24
„Nii kui gripi H1N1 vastane vaktsiin valmib, saab selle kohe ka Venemaa. Sellest
teatas oma intervjuus „Uudistele” Venemaa peasanitaararst Gennadi Onistšenko.
Praegu töötavad WHO spetsialistid vaktsiini tüve kallal. „Mai lõpuks, selleni on
jäänud üks dekaad, lõpetab WHO vaktsiini tüve ettevalmistuse, mis valmistatakse
„Kalifornia” gripi H1N1-st – teatas Onistšenko. Ja maadele, kes soovivad seda saada,
on selline võimalus esitletud. Andsin korralduse teha selline avaldus ja saada see
tüvi”. http://www.vesti.ru/doc.html?id=286077
Kas Venemaa jaoks pole nüüd tavatu, Watson, selline kombinatsioon, et USAs
tuleb kasutamata vaktsiin hävitada; tuleb Onistšenko juurde farmaatsiakontserni
esindaja ja räägib, nii muuseas, et meil on praegu selline keeruline olukord, et aidake
meid välja ja ostke suur partii vaktsiini 140 miljoni inimese jaoks; ja tulud teeme
pooleks. Watson, kas selline käitumine on võimalik vastutava ametniku poolt
kaasaegsel Venemaal? Nagu mäletate, arutlesime, kuidas hiljuti Sergei
Lavrov/Kalantarov http://demotivation.ru/mbm9iec8wrzepic.html äkki asja ees teist
taga puistas oma suurisandlikust varrukast Afganistani vendadele-miljardäridele
Karzajam’idele 12 miljardit dollarit laenu. Watson, kas arvate, et siin tuleks
kahtlustada isiklikku kasu? On ju mõned kolmanda maailma valitsused juba
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paljastatud hävitatavate vaktsiinide ostmises. Sest kõigil on selge, Watson, et muud
loogikat likvideerimisele kuuluvate vaktsiinide ostmiseks pole.
Samas on teada, et „Seagripi pandeemia 2009 on bioloogiline relv H1N1” –
Ameerika laboratooriumist saadud „seagripi” vaktsiin on bioloogiline relv ja ei muud
kui elluäratatud viirus, mis pärineb Alaska külmunud haudadest „hispaania” gripi
viiruse tüvest 1917. a. http://nostradamus2012.com/news/swine_flu_pandemic_2009/
Aga me tegime kateedris valiku: http://zarubezhom.com/Vakcine.htm
Onistšenko jahub ka praegu, peale seda, kui süstimine bioloogilise relvaga läbi
kukkus, ikka endistviisi edasi. Tema 10. juuni 2010. a avaldus: „Venemaa ajaleht” –
Föderaalne väljalase nr 5206 (127) 11.06.2011. Gennadi Onistšenko: peatükk „Aeg
„A”. Infektsioonivastane võimas relv – ainult vaktsineerimine”.

Tunnete, Watson, tulnukate konspiratsioonileksikonikest: „Aeg „A”;
tund „C”; koht „X”?
See tähendab, et Illuminaadid jätkavad katseid kõikvõimalike
ettekäänetega süstida paganaid immunodepressantidega!
Ja palun: „Amuuri oblastis algas ekstremaalne vaktsineerimine leetrite vastu –
Onistšenko. 5.05.2010 kell 8.00. Kaug-Ida”.
http://www.region49.ru/index.php?newsid=18554
„Vaktsineerimiseks” ettekäänet leida, Watson, on kergem kui naerist aurutada –
piisab vaid suvalise levinud haiguse kohta, nt äge hingamisteede nakkus, kuulutada
„piirkonniti algavast epideemiast” – nagu seda tehti „seagripi” trikiga. Meedia mängib
siin otsustavat rolli ja tegutseb gigantselt. Ja see on väga paha tunnus totaalsest
tulnukate kontrollist.
Sattusin hiljuti ühele meditsiinisaidile: http://www.med-otzyv.ru/zarplata-vrachey
Siin palutakse inimestel öelda oma arvamusi arstide palga teraval teemal, milline on
Venemaal – olematu. Huvitav, USAs on see väga kõrge. Juutidest juhtkond püüab
kõigest väest sisendada, et arstidele pole vaja maksta, et see on omane vene
rahvuskultuurile, et vene arstid on nö askeedid. Miks ma üldse sellele teemale aega
kulutan, Watson? Sellel saidil jääb mulje, et arstid on täielikud debiilid. Teate,
Watson, kui kohtud kõrgharidusega inimestega, ootad enamat. Kuigi aiman, miks
arstide saidil on ainult debiilsed kirjad. Kirjutasin ise sinna kirja, toon selle allpool.
Nad ei pannud seda üles – seal ei panda kirju kohe üles, need läbivad „filtri”. Kirjutas
Holmes arstidele siis järgmise kirja:
„Te siis võrdlete USA ja Venemaa arstide palkasid? USA – see on metropol, USA
– see on maailma ristiisa, aga Venemaa on juba ammu Lääne tooraine ripats –
koloonia. Nad peaksid olema lollid kui maksaksid suuri palku koloniaalmaal.
Venemaa valitsus – marionetid saavad palka dollarites. Margaret Thacher ütles juba
ammu, et nad jätavad Venemaale 15 miljonit paganat – mitte rohkem – torujuhtmeid
teenindama. Ülejäänud kõik hävitatakse. Kas te siis ei mõista, et arstide
haletsusväärne palk – see on Lääne kindel plaan venemaalaste tervise hävitamiseks.
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Venemaa elanikkond on reaalselt konkurent USAle ja Iisraelile mineraalsete
ressursside haldamises. Kes on tugevam, see kontrollib Venemaa ressursse. Ja seega
peab Venemaa elanikkonna ajama massihaudadesse. Veel paar korda vaktsineerimist
ja kõigil tekib immuunsusdefitsiit (AIDS), see on venelaste lõpp. Kas olete kordki
lugenud alternatiivseid allikaid – kui ei loe, suretegi lollidena.
http://zarubezhom.com/Vakcine.htm. Kogu Läänele on teada, et venelasi hävitatakse,
aga need meditsiinilise kõrgharidusega imbetsillid imestavad, et saavad kerjuse palka.
Nad tahavad saada palka üle 100 000 rubla (umbes 2430€ ehk 38 000 EEKi) kuus –
nõrgamõistuslikud! Mis, vene paganate tervise jaoks või? Keda see huvitab? Vaadake
enda ümber – kõikjal müüakse odavalt mürke enese mürgitamiseks: etüülpiiritus,
nikotiin, lahjendatud kokaiin, alkoholiga energiajoogid, porno jm. Juhuslikult? Viitate
USAle? USAs müüakse alkoholi alates 21. eluaastast isikut tõendava dokumendi
alusel ja ainult kella 10-st kuni kella 22-ni väljaarvatud pühapäeval, ja tänaval
joomise eest viiakse käeraudades minema. Milline loll Läänes maksaks selle eest, et te
edendaksite vene paganate tervist? Kas olete täielikud idioodid? Ja kes selles süüdi
on? Te ju ise hävitasite oma maa, müüsite selle Läänele teksaste ja närimiskummi eest
ja nüüd kaeblete. Või te usute ikka veel, et riigis toimub „demokraatia” areng? –
Sellised nõrgamõistuslikud ongi vaja hävitada, mitte nende tervist parandada, seda
enam neile mitte selle eest maksta”.
Viimane teadaanne illuminaatide mürgisõjast paganate vastu:
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/7940972/McStatin-with-yourburger.html „MacDonaldsile ja teistele kiirtoidu ettevõtetele soovitatakse toitu lisada
rasva alandavaid preparaate”
- Esmapilgul loogiline, Watson? – Kuid ainult esmapilgul. See on sama nagu
nitraadid arbuusides Venemaal. Venemaal on asi inimlikum, lihtsalt soovitatakse
arbuuse mitte süüa. Aga kui teha nagu Inglismaal, siis lisataks arbuusidesse mingit
saasta, nt „nitraate neutraliseerivat ainet”. Häda on selles, et rasva vähendavate
preparaatide kõrvalmõjud võivad täiesti tervest inimesest teha invaliidi.
Rasva alandavate vahendite kõrvalmõjud: maksa-ja neerupuudulikkus; ja see on
mõistetav, sest need "ravimid" on mürgid. Muud sagedased kõrvaltoimed: südame
äkksurm, suurenenud vähirisk, vitamiini koensüümi Q10 hävinemine, lihasvalu ja
lihaskahjustus – rabdomüolüüs. Nimekiri on palju pikem artiklis:
http://www.rense.com/general89/contin.htm.
Selle nipiga annavad illuminaadid topeltlöögi – „topelt nelsoni” – nad söödavad
paganatele sisse sandistavat saasta ja seejärel ettekäändega, et nad seda saasta
neutraliseerivad, saavad endale veel alibi toitainetesse veel ühe AIDSi kiirendava
keemiapreparaadi lisamiseks. Te peate mõistma, Watson, et

immuunpuudulikkus – AIDS – ongi see, millesse inimesed kaasajal
enneaegselt surevad!
Omandatud tänu millele? – Mitte tänu alaliselt inimese neelus rahulikult elavale
tavalisele saprofiidile, mis iseeneselt on kõigil inimestel – vaid alalise illuminaatide
mürgisõja tulemusel paganate vastu. Alkohoolik sureb kah lõpuks AIDSi –
omandatud immuunpuudulikkusesse, mis väljenduvad erinevalt vastavalt tema poolt
kasutatavale tervist halvendavatele ainetele. Nagu näete, Watson, ka Inglismaal ei tule
ühelgi illuminaadil pähe parandada toidu kvaliteeti MacDonalds’ites kasvõi Venemaa
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söökla tasemele. Vaid vastupidi! Nad leidsid tee, kuidas veelgi rohkem tõsta
mürgistustaset ühiskonnas. Kas ikka veel arvate, et seda teevad „lollid”?
Kiri lugejalt:
„Kui leiate aega vastata, kas võiksite öelda, kuidas ravida pärasoole fistulit (enne
sulgurlihast)( fistul ehk uuris on patoloogiline kitsas kanal, mis ühendab haiguskollet
kehapinnaga või mõne teise organiga), juba pool aastat ei parane. Proovisin järgi kõik
rahvavahendid. Operatsioonile kardan minna, sopistust mul pole.
Selleks, et välja ravida kroonilist seisundit, on vaja omada enesedistsipliini ja
töötada selle nimel, vastaval juhul mine kirurgi juurde ja ära aja kärbseid pähe ei
endale ega teistele. Kui fistul algab enne sulgurlihast nagu sul, on see tühiasi. Pole
keeruline pisikest mädakollet avada. Tegelikult pole see fistul vaid lihtsalt krooniline
mädakolle. Peab olema tõeline kahjur, et neid asju antud juhul segi ajada.
Kui aga fistul hakkab kõrgemal sulgurlihasest! Selle opereerimine Venemaal
tähendab surma. USAs ravitakse pärasoole fistulit, mis on kõrgemal sulgurlihasest,
nii, et nad toovad jämesoole kõhu pinnale ja sa käid nii ringi terve aasta ja sitt voolab
tsellofaanist kotikese sisse, mis kleebitakse kõhu külge. See on väga ebamugav.
Ameerikas oli selline juhus, kus ühele neiule tehti taoline operatsioon, mida
nimetatakse kolostoomiaks, põhjuseks kõigest kõhukinnisus. USAs „ravitakse”
kõhukinnisust soole toomisega kõhu pinnale – see on täielik hullus! Selle eest peaks
kirurgi tapma sama meetodiga. Edasi: neiul oli koolis lõpuõhtu ja ta tantsis oma
partneriga kui kott purunes… - ja sitt valgus kleidi all laiali. Neiu jooksis ballilt
minema kui täiskakatud Tuhkatriinu, jooksis koju ja poos end momentaalselt üles.
Ütlen Teile täpselt, Watson, kes on mõrtsukas – see on kirurg-piinaja. Labase
kõhukinnisuse puhul teha kolostoomia – see on mõrv. Seda ravitakse taimedieediga ja
ravimtaimedega. Kuid need on ju ameerika juudid.
Kuid, Watson, õigluse nimel pean märkima, et USAs on kirurgiline tehnika
selline, et neil see, mis on kinni õmmeldud, käriseb harva. Kuid kogu endise NSVL
piires – kui otsustasid soolikaid opereerida – see oli enesetapp. Kõik vene kirurgide
õmblused kärisesid. Aga selleks, et eemaldada pärasoole fistul, on vaja alguses
aastaks õmmelda jämesool kõhu külge. Aasta õnnetult niimoodi käia. Seejärel, kui
fistul kinni kasvab, siis uuesti õmmelda jämesool ja pärasool kokku – nimetatakse
„anastomosise loomiseks”. Niipalju, kui ma töötasin kirurgias Moskvas kuni
ärasõiduni, olid kõik soliidsed kirurgiaosakondadega haiglad ja kirurgiainstituudid
oma Višnevskiga – surmavad. Nõukogude kirurgidel laguneb laiali kõik, mis on kinni
õmmeldud, kõik operatsioonid on anastomoosid (ilma kolostoomiata). Mis saadab
sellist piinarikast haige surma – ma ei unusta neid olevusi, sest „patsientide tuhk
koputab mu südamele”. Aga kes selle kõik juurutas? Illuminaatidest akadeemikud ja
professorid: http://www.zarubezhom.com/wishnevsky.htm.
Kirurgia NSV Liidus oli ja täna on veelgi rohkem – puhas illuminaatlik poelett.
See on imelik, Watson, paradoks. USAs töötavad ju absoluutselt juudid kirurgias –
kõik tehniliselt enam-vähem normaalselt. NSV Liidus aga laguneb kõik koost mida
kasvõi veidi puudutatakse. Aga nüüd räägivad mu kolleegid, et veelgi hullemini.
Ellujäämise šansid fistuli operatsioonil on nullilähedased.
Alternatiivselt saab fistulit ravida operatsioonita, isegi kui see on kõrgemal
sulgurlihasest. Kuid on vaja tahtejõudu ja enesedistsipliini: on ju vaja nälgida vee peal
vähemalt kuu. Selge? Sest ilma toiduta võib fistul soolestikus kinni kasvada. See
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oleks nagu mittekirurgiline soolestiku kinnisidumine. See on üks meetod. Teine
meetod on ainult mahlade peal. Võib juua nii puuviljade kui ka juurviljade mahlu –
ise pressige ja vurritage. See meetod on ajaliselt pikem, kuid kasvatab fistuli kinni
reaalselt. Jällegi sama patofüsioloogia – mahlad imenduvad peensooles ja jämesooleni
ei jõuagi. Seetõttu jämesool puhkab, kuid puhkab füsioloogiliselt aga mitte nagu
kirurgid – lõikasid läbi ja viisid kõhu pinnale – lollakas tegu pole kaval tegu. Kuid
sellisel juhul peab patsient demonstreerima enesedistsipliini ja tahtmist heastada oma
olemuses patt.

Miks, Watson, otsustasin ma veidi valgustada pärasoole fistuleid?
Sest see on pederastide haigus! Faktiliselt on see kirurgiline
suguhaigus.
Mind, Watson, „puudutab” alati see „homoseksuaalne sanitaarne paradoks” – nii,
nagu mina seda nimetan. Oma teistele kehaosadele pööravad nad kõrgendatud
kosmeetilist tähelepanu ja eraldavad palju aega oma tualetile. Aga see, et oma
suguorganit, mis meestel nõuab erilist puhtust ja hoolt, topivad nad erinevatesse
sitaaukudesse usside, mädase fistuli ja erinevate suguhaiguste keskkonda – see
nagu nende mõistusesse ei ulatu.
Seega, kodanikud pederastid – pärasoole fistulid – on veel üks karistus Looja
poolt, kes mõistab oma „karja üle kohut”. See, et sellised inimesed on mentaalselt
sassis, see on selge; ja mitte ainult need, kellele topitakse ja kes topivad vaid ka need,
kes neid stseene pildistavad/filmivad. Ja pärasoole fistulid on selliste olendite tee
kalmistule.

Kui teid huvitab, kuidas toimub sekspervertide tootmine tulnukate manipulatsiooni
kaudu, siis saate seda lugeda siit:
http://www.aigarsade.com/Astraaltasandi_manipulatsioonid.pdf
Ukrainas on tekkinud nabaväädi vere must turg http://focus.ua/society/129040
„Ukraina pere käib kohut „Hemafondi” pangaga, süüdistades seda vere
nakatamises. Fookus selgitas, kas sellel meditsiiniharul on Ukrainas tulevikku, ja
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kuidas töötab kohalik nabanöörivere ja tüvirakkude turg. Sellele on tähelepanu
osutanud ka Ülemraada – 15. juunil võtsid riigikogulased selle esimesse
seadusprojekti lugemisse, kohustades kõiki ettevõtteid selles äris end litsentseerima.
Ühes verepangas veendi meid, et kui ettevõte pankrotistub, võib klient oma vere
tagasi saada ja selle välismaale viia. Et veenduda selle ebareaalsuses, on piisav uurida
seadust „transplateerimise kohta” ja Tervishoiu Ministeeriumi normatiivdokumente.
Nabanööri verd saadakse nabanöörist (3%) ja platsentast (97%) vahetult peale
sünnitust. Selle peamine omadus on kõrge tüvirakkude sisaldus, mis on võimelised
muunduma muudeks rakkudeks, kudedeks ja organiteks. Tüvirakkude kontsentratsioon nabaväädi veres on 10-12 korda kõrgem kui luuüdis. Tüvirakke leidub samuti
täiskasvanu kudedes (veri, rasvkude, nahk, hamba pealmine kiht, nina limaskestades)
ja abordikehades. Tüvirakud aitavad võidelda südame aterosklerootiliste soonte
kahjustustega, diabeediga, pankrease nekroosiga, kõrvetistega, maksa tsirroosiga.
Donetski Vältimatu ja Taastuskirurgia direktor Vladislav Grinn: „Otseselt vähi
mõjutamist tüvirakkudega pole veel keegi saavutanud, kuid Donetskis tehakse
seda kaudselt. Peale tüvirakuteraapiat taastuvad vererakud, tõuseb immuunsus
ja edasi võib kasutada keemiat. Mõne aasta pärast võin juba kirjutada tõestatud
ravimetoodika. Kuid kahtlen, kas lähima kümne aasta jooksul tekivad riigis
keskused, mis suudavad seda kasutada. See nõuab palju raha ja nõuab kogemisi.
Kuigi šarlatane leidub alati”
Piisab sellest, kui võrrelda Grinni öeldut Wikist saadud infoga, et mõista, et
toimub suuremastaabiline kuritegu: http://en.wikipedia.org/wiki/Stem_cells.
Peamine on, et isegi USAs ja juhtivates lääneriikides kõik, mis puudutab tüvirakke, ei
toimu käesoleval ajal mingisugust ravi ega midagi. Kõik see loetakse vaid tuleviku
suunaks ja asub ainult teadusliku uurimise valdkonnas – „teadustöö”! See

tähendab, et mitte kuskil maailmas, kõik, mis puudutab tüvirakke,
pole kaugemale läinud laboratooriumist!
- Ainus riik maailmas, kus toimub „ravimine” tüvirakkudega, selgub, on kaasajal
ja võtab selle eest kuninglikku tasu, on Ukraina, olles elatustasemelt Aafrika riikidega
samal tasemel. Kas Teile, Watson, ei tundu, et siin ei lõhna asi mitte šarlatanluse vaid
lihtsalt labase kuriteo järele, seejuures ülisuures mastaabis? Viimasel ajal, kui
meenutada, on Ukraina üleüldse olnud mingitmoodi polügooniks, kus katsetatakse
uusimaid bioloogilise relva vahendeid nagu nt „vaktsiin”, keemiapreparaadid ja nüüd
siis veel tüvirakud. Juhin teie tähelepanu sellele, et USA paljudes osariikides on
tüvirakkudega eksperimenteerimine hoopis keelatud, kuna see on kahtlane valdkond.
Isegi eksperimenteerimine on keelatud, rääkimata juba „ravimisest”:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stem_cell_laws_and_policy_in_the_United_States
Need osariigid on: Arkansas, Iowa, Kansas, Louisiana, Nebraska, Põhja-Dakota,
Lõuna-Dakota ja Virginia. (Riigid, mis on juhtivad tüvirakkude uurimises, USA
Today, December 2004) Arkansas, Indiana, Louisiana, Michigan, Põhja-Dakota ja
Lõuna-Dakota on võtnud vastu seaduse "keelata inimembrüo loomine või
destruktureerimine meditsiinilisteks uuringuteks."
Seepärast hoiatan Ukraina paganaid, et sellega seoses on võimalik, et keegi tahab
eksperimenteerida ukrainlaste peal, kusjuures paganate enda raha peal. Mulle on
näiteks täiesti täpselt teada, sest sellega tegeleb Moskvas üks mu laudkonnakaaslane,
et teatud tasu eest katsetatakse uusi keemiapreparaate lääne kontsernide jaoks nimelt
Moskva ja Peterburi haiglates. Seega on vene paganad lääne kontsernide jaoks
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„mereseakesed”. Ukrainas toimub sama. Võimalik, et lääne biokontsernid organiseerivad samasuguseid katsetusi tüvirakkudega ukrainlastest paganate peal. Ja kohalikud
ukrainlastest juudid meditsiinist pumpavad paganatelt raha lisaks juba lääne poolt
kinnimakstud inimkatsete eest. Kui te loete Wikist veel tüvirakkude kohta, siis saate
näiteks teada, et tüvirakkudest pole teada midagi, ja molekulaartasandil ei teata, mille
poolest need erinevad vähirakkudest. http://en.wikipedia.org/wiki/Stem_cells: „Kuni
tänase päevani ümbritseb kõike, mis puudutab tüvirakke, täielik teaduslik ja sotsiaalne
määramatus. Üheks peamiseks ravi probleemiks on siirdatud tüvirakkude muundumine vähirakkudeks ja sealt edasi vähiks, kui rakud kontrollimatult paljunevad”.
Aga Ukrainas pole Donetski Vältimatu ja Taastuskirurgia Instituudi direktoril
Vladislav Grinnil tüvirakkudega mingit probleemi ja õitsev äri juba käib! Nabaväädi
verd kogutakse ja raha selle eest võetakse ja kusagil see veri hoiustatakse. Ma
soovitaks tungivalt kompetentsetel organitel Ukrainas kontrollida alustuseks kasvõi
nabanööri vere hoiustamise küsimusi.
Arvan, Watson, et parimal juhul hoitakse selles organisatsioonis verd nagu
tavalises vere ülekandejaamas ja tõenäoliselt tavalises laiatarbe külmkapis „Dnepr”
tavalises toas. Asi on selles, et kõik imelised tüvirakkude omadused kehtivad

vaid värske vere puhul ja külmutamise-sulatamise protsessis
kaotavad tüvirakud oma omadused!
Selline elegantne, Watson, paganate „naha nülgimine” juudi stiilis. Kuidas see
läbi viiakse, seda saate näha nende tegevuse läbi: inimesed maksavad raha nabaväädi
vere hoidmise eest aga kui asjaks läheb, on materjal haihtunud või „kadunud”. See
tähendab, Watson, et ilmselgelt on Ukrainas tegemist katsega luua turg, mis meenutab
kruntide müümist Kuul. Te ju näete, mis toimub või ei näe? Sel juhul formuleerin
isiklikult teie jaoks:

Kaasaegse tulnukate meditsiini saavutused võimaldavad
illuminaatidel müüa paganaid mitte ainult tervikuna vaid nüüd ka
tükeldatud viisil ja utiliseerida kõik paganate osad jäägitult,
kaasaarvatud vastsündinud pagana platsenta.
Minu arvates peaks kuritegevuse eest meditsiinis sisse viima surmanuhtluse.
Antud konkreetsel juhul oleks vaja Ukraina kompetentsetel isikutel välja selgitada,
kas kõike, mis on seotud tüvirakkudega, finantseeritakse kuskilt läänest? Mitte seda,
mida arvate, Watson, – siis oleks kõigel kasvõi mingisugunegi teaduslik alus. Kui aga
siin väliseid biokompaniisid pole, siis on kõik vaid põrandaalune must äri, millele
üritatakse inimeste kudede ja organite piirideta kaubitsemisele anda muljet
seaduslikkusest. Seda enam, et Ukrainas püüti kinni bande ebaseaduslikult organite
opereerimises Iisraeli jaoks, seega on olemas paganate organite eksport Iisraeli jaoks.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=384165&r=mail „Ukraina õiguskaitseorganid
lõpetasid paljurahvuselise grupi „mustad transplantoloogid” tegevuse, teatas
neljapäeval Ukraina Siseministeeriumi küberkuritegude ja inimkaubitsemise vastu
võitleva osakonna ülem Juri Kutšer. „Hiljuti õnnestus meil koostöös riikliku
piirivalveametiga lõpetada paljurahvuselise grupeeringu tegevus, millesse kuulusid
Ukraina ja Iisrael, millised pikema aja vältel värbasid kodanikke Ukrainast,
Venemaalt, Moldaaviast, Valgevenest ja Usbekist ja asustasid ümber Azerbaidžaani ja
Ekvadori eesmärgiga opereerida neilt organeid edasiseks siirdamiseks rikastele
patsientidele ülekaalukalt Iisraelis, aga samuti Euroopa ja Aasia maades”, ütles Kutšer
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briifingul. Tema sõnade järgi kuulusid organisatsiooni „mustad transplantoloogid”
koosseisu 12 inimest, keda juhtis Iisraeli kodanik. Grupi koosseisus oli neli Ukraina
kõrgema kvalifikatsiooniga kirurgi Šalimova nimelisest kliinikust, teatas Siseministeeriumi esindaja. Doonorite, kelleks osutusid vaesed kodanikud, otsimisega tegeles
seitse värbajat Ukraina erinevatest oblastitest. „Interneti kuulutuste kaudu pakkusid
nad elanikele müüa oma neer 10000 dollari eest”, ütles Kutšer. Suurim „nõudlus” oli
hea tervisega naisdoonorite järele vanuses 18-25 aastat”.

- Aga juudid maksavad neile „antisemiitidele”, Watson, muuseas
120000 dollarit ühe neeru eest!
Ja veel: „Ukrainas on juba avatud esimene Ameerika bioloogiline kolmanda
taseme laboratoorium programmi „Ühise ohu vähendamise” piires (oht kelle jaoks,
Watson?). Käed selle loomiseks lõid senaator Richard Lugar ja Ameerika president
Barack Obama, kirjutab „Vaatleja”. Laboratoorium asukohaga Odessas
spetsialiseerub uuringuteks (mitte päris täpsetel lõppeesmärkidel) kõige
patogeensemate ainete valdkonnas planeedil. Ameerika poliitikud tegelesid selle
loomisega juba 2005. aastast – ajast, mil võimule tuli „oranž” komando. Ameerika
muudab Ukraina edukalt polügooniks, kus katsetatakse kontrollimata vaktsiine,
ravimpreparaate ja terapeutilisi metoodikaid. Riik muutub tehnoloogiliseks tšehhiks,
kus katsetatakse vastumürke katse-eksitus meetodil, kogu elava jaoks hukutavate
viiruste ja patogeensete ainete laoks, samuti lihtsalt lääne farmaatsiatehaste ja
biotehnoloogiliste korporatsioonide jäätmete prügimäeks”.
Ja nüüd konkreetne aruanne nabaväädi vere teemal. Nii ma seda, Watson,
aimasingi…
„Tere, Professor. 22. mail 2010. a kella 21.00-22.00-ni oli TV-Tsentr’is saade
Puškov’i „Postskriptum”, teemaks tüvirakud. Sellest saatest sai selgeks, et „tüvirakud” (millest olin kuulnud ka varem) – tuli välja, et see on vastsündinute nabaväädi
veri. Näidati nabaväädi vere panka – kast umbes 2x2 m, kus asetsesid sügavkülmas
ümmargused metallnõud diameetriga umbes 25-30 cm. Neid „tüvirakke” kasutatakse
noorendamiseks süstimise teel. Süstimise kuuri hind on 500000 rubla (umbes
12200€). Nimetati nimesid – laulja Tolkunova, artistid Abdulov ja Jankovski. Kahekolme aasta pärast avastati mõnedel sellistel „patsientidel” kiireltleviv vähk.
Tolkunoval, öeldi, et on mao IV staadiumi vähk. Puškov kaebles, et läänes makstakse
kahejalgsetele katsejänestele, kelle peal katsetatakse uusi preparaate, raha, aga meil
katsetatakse uusi preparaate patsientide peal nende eneste mitte just vähese raha eest.
Austusega, üliõpilane”.
Kui uurida tõsisemaid teadusajakirju ja vastavaid saite, siis „noorenemisefekti”
tüvirakkude abil pole kuskil kajastatud.

See tähendab, et Ukrainas sooritatakse jälle järjekordset väga suure
ulatusega inimkonna(paganate)vastast kuritegu!
Ma just ütlesin teile, et:
Esiteks, tüvirakud kaotavad külmutamisel/sulatamisel oma omadused. Seega ei
saa neid säilitada. Seega pole selliste pankade loomisel mõtet. Teiseks, võõrad
tüvirakud on samasugused võõrkehad kehas nagu veri teisest grupist.
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Kui inimesesse viia tüvirakud, mis on temalt võetud sünni momendil, siis sellel
oleks kuulu järgi mingi mõte. Kuid siiani pole lahendatud tüvirakkude omaduste
säilitamise, samuti ka võõraste ja vastuvõetamatute tüvirakkude probleem! Võõra
organismi rakud, sealhulgas ka tüvirakud – need on võõrkehad, mis võivad tekitada
äratõuke reaktsiooni. Seetõttu ma eeldan, Watson, et aferistid, aga need on ilma
igasuguse kahtluseta suuremastaapsed grupiviisilised kurjategijad, sooritavad
eriti räiget, televisiooni kaasosalusega riiklikku kuritegu, kasutades tehnilisi
vahendeid. Arvan, Watson, et need eriti ohtlikud kurjategijad on targad inimesed,
kavaluse mõttes. On ju nende programm maksimaalne, et inimesed, kes maksavad
megasummasid, tuleksid ja läheksid oma jalgadel. Kas on selge?
Vean kihla, et kurjategijad jahutavad neis viidatud metallist nõudes õlut aga mitte
mingisuguseid tüverakke. Ja süstivad 500000 rubla eest lihtsalt, ütleme 10 korda B12vitamiini. Muuseas, Watson, kuhu kurjategijad süstivad nn tüvirakke? – Kas
lihastesse? – Kohe, Watson, kukun ma naerust pingi alla. Ainuke mõte, kuhu
sisestada – oleks luuüdisse. Lühidalt. Kompetentsed organid peavad sooritama
läbiotsimise kõikides sellistes firmades, kus tegeldakse „noorendavate tüvirakkudega”
ja konfiskeerima biomaterjali ning saatma selle piiri taha analüüsimiseks. (Ukrainas
analüüse teha ei saa, sest seal on kõik omavahel seotud).
Mina kui arst nõuan, pidades silmas, et kuritegevus on liikunud teaduslikule
tasemele ja kasutatakse reklaami ja TV-d:

Kvalifitseerida kuritegevused, eriti meditsiini ja inimeste tervise
vallas, koos teaduse, massimeedia ja televisiooniga kui raskendavate
asjaoludega eriti rasketeks riiklikeks kuritegudeks, nõudes
kõrgeimat karistusmäära.
Watson, kui gaasilõikuri kasutamine seifi avamisel on kuritegu raskendav asjaolu,
siis „TEADUSE” vahendina või kattesirmina kasutamine raha äravõtmiseks peaks
klassifitseeruma eriti raskendavaks asjaoluks.

Veelgi enam, Watson, kuritegevuse reklaamis osalejaid, massimeedia
ja televisiooni töötajaid – lugeda kuriteo kaasosalisteks.
Mitteteadmine ei vabasta vastutusest!
Kui te ei tea, mida reklaamite, pole teil õigust seda teistele soovitada. Sest raha te
reklaami eest saite? – Saite! – „Osalustasu” tähendab, oli? – Oli. Kurjategijatega
tulusid jagasite? – Jagasite! Tähendab massimeedia ja TV reklaamitöötajad on
täieõiguslikud bande liikmed ja kuriteo koosseisus esindatud, vaatamata sellele, et
press ei taha teada midagi sellest, mille eest nad „osalustasu” said.
Viktoria Karasjova lugu. Vaadake fotot kuidas ta vedeleb kui „soolikas” haigla
voodis juba kaks kuud ja vaadake ta sidemetega kinnimässitud jalgu. Meedikud ju ise
ütlevad: „Seisund on endiselt äärmiselt tõsine. Viktorial (Tori) on liikumatuse tõttu
lihased atrofeerunud. Et selle tagajärjel ei tuleks probleeme veresoontega, tuleb jalad
kinni siduda elastsete sidemetega. Tori saab endiselt organismile vajalikud toitained
tilguti kaudu. Suu kaudu ta süüa ei saa”
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http://shownews.com.ua/n26944/
- Kuid tema jalgade kinnisidumisega pigistavad nad vereringe hoopiski kinni. Ma
tean hästi seda kinnisidumise loogikat, Watson, väidetavalt võib pealmistel veenidel
esineda tromboos, seetõttu peab kogu verevarustuse väidetavalt ajama sügavamale
asetsevatesse soontesse. Sellega saavutavad nad lihaste kängumise. Mähkige enda
jalad ja vaadake igaüks, mis teiega juhtub ööpäeva pärast. Aga tema lesib juba kaks
kuud. Mida on vaja temaga teha? Jalad sidemetest vabastada. Kui ta ei suuda seista,
tuleb talle asetada voodisse voodi jalgratas-trenažöör – sellised on olemas. Kui pole
raha, siis peab mees, selle asemel et voodi kõrval nuuksuda, võtma tal jalgadest ja
nagu lapsele voodis „jalgratast” tegema.
Võtad tal jalgadest kinni ja teed tema eest talle „jalgratast”, ainult ära teda väsita.
Seejärel tee talle massaaži nahale ja igale lihasele eraldi ja nii mitu korda ööpäevas.
Pealegi on praegu mai kuu, mis on lausa võlur ja vallatleja – vii ta kiiresti õue päikese
kätte. Kui ta ei jõua ise liigutada, siis liiguta ta käsi ja jalgu. Liikumine, päike, õhk –
see on elu ja esmajärjekorras just selliste raskete haigete jaoks.
Ametlik versioon on väidetavalt see, et ta neelas alla killu kraanikausist ja niiöelda lõikas söögitoru, arvestades sellega, et inimesed seda uskuma jääksid. „Tori
eitab infot selle kohta, et püüdes end tappa jõi äädikat ja söövitas oma söögitoru ja
kordab veelkord, et põhjuseks oli kraanikausi kild pizzas. USAs söövad pizzat iga
päev sajad miljonid inimesed ja keegi pole kraanikausi killuga oma söögitoru vigastanud. Proovige teravat eset alla neelata – te ei suuda seda teha – neelamisrefleks ei
lase. Te pole ju mõõganeelaja. Kuid kui te suudaks refleksi välja lülitada ja terav ese
liiguks mööda söögitoru, ei saaks see söögitoru lõigata, see on nagu elastne sukk.
Esiteks eritab see katvat lima ja terav muutub mitteteravaks. Teiseks, söögitoru on
elastne ja venib järgi vastavalt eseme kujule – nagu sukk. Ja kuidas ta sai vigastada
oma söögitoru kui ta ei vigastanud oma neelu? Seega ei kannata ametlik versioon,
nagu alati, mingitki kriitikat mingiski punktis. Karasjova jõi midagi, mis kutsus esile
keemilise põletuse, ilma mingi kahtluseta. Nad lihtsalt ei taha, et temasse suhtutakse
kui „musulmanist enesetapjasse”, sest vastasel juhul ei saa isegi kiriklikku matust.
Edasi teatavad nad, et: „Tori saab endiselt kõik organismile vajalikud toitained
tilguti kaudu”.
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- Mida saab inimesesse tilgutiga sisestada? – Ainult glükoosi. Ka selliseid asju
nagu kaaliumisoola, magneesiumit, sünteetilisi C- ja B-grupi vitamiine, mis nagunii
organismis ei tööta; on veel sellised vedelad puhtad rasvad veeni sisestamise jaoks
nimega „lipofundiin” või „intralipiid”. On märgatud, et haigel hakkab alati halvem
veeni sisestatud rasvade tõttu kuni rasvaembooliani ja äkksurmani välja. Selleks, et
rasvaembooliat saada piisab vaid tilguti tilgutamise kiirust suurendada – ja need on
siis „ravimid”. Tilgutamiseks kasutatakse lisaks ka aminohappeid. – Kõik need on
surmavad sünteetilised tooted, mis ainult halvendavad haige seisundit. Oleme
korduvalt rõhutanud, et tegelikult on organismile vaja miljoneid teadusele tundmatuid
mitmekesiseid elusaineid ja need kõik on „vitamiinid”. Vitamiine pole mitte üks,
kaks, kolm, kaksteist – vitamiine on miljoneid, ja inimesel on tervenemisperioodil
vaja neid kõiki. Vitamiinid on „vitamiinideks” ainult siis, kui need on kofermendid
elusates fermentides http://en.wikipedia.org/wiki/Cofactor_(biochemistry), seepärast
on meil vaja elusaid fermente mitte lihtsalt „vitamiine”. Aga kõik tehakse kunstlikult
– kõik on kahjulik, nii glükoos kui ka kunstlikud aminohapped – need pole
aktiveeritud fosforüülitud olekus, olles suuremalt jaolt mittelooduslikes
stereoisomeerides. Seetõttu peab nõrgenenud organism nende utiliseerimiseks oma
niigi vähest energiat veelgi kulutama – seetõttu polegi need haigele abiks. On veel
sellised sünteetilised vereasendajad nagu „Gemodes” ja „Reopolüglükiin” – need on
täielikud „vedelad plastmassid” – surm – need ummistavad kogu vere
mikrotsirkulatsiooni ja neid ei saa organismist hiljem ka kuidagi kätte. USAs on need
ammu keelatud aga Venemaal on need kallid „defitsiidid”.
Söögitoru on tal kahjustatud – see on selge, süüa ta ei saa, kuid peale veenide
kaudu toitmise, millega nagunii peale kahjuliku glükoosi midagi anda ei saa, on
olemas ka selline asi nagu toitumine naha kaudu.
- Hõõruda ta keha küüslauguga – kogu keha, et küllastada keha elusa
küüslauguga. Mis tal vaba on? – Kõht, selg, rinnakorv, käed – hõõruda kõiki neid
kohti küüslauguga. Kogu infektsioon kaob päeva-kahe jooksul. Kus on küüslauk, seal
nakkust pole. Kogu probleem on selles, kuidas sisestada toorest küüslauku organismi?
Pole mõistlik teda hõõruda küüslauguküünega, tal võib nahk juba väga habras olla.
Küüslauk tuleb purustada kördiks ja selle mahl sisse hõõruda minimaalse koguse
rafineerimata taimeõliga (parem kui on külmpressitud oliiviõli), millesse tilgutada
veidi sidrunimahla, pigistada juurde ananassimahla ja lisada värsket mett. Nahal on
imetlusväärne reabsorbeerimisvõime. Kuid see naha võime tuleb taastada. Aga
kuidas? Kui nad jalad sidemetega kinni mässisid ja ta juba kaks kuud pole pesnud.
Need on ju täielikult kärnas. Seepärast on vaja ta määrida
seguga, hea kui saaks ka valminud papaiat (selles on
proteolüütilised fermendid), segada seda ananassi ja
sidruniga ja haige kokku
määrida, lasta liguneda
ja siis kõik korbad maha
pesta. Kui ananassi pole,
siis kasutage toorest
kartulit, kapsast, musta
redist. Nahk hakkab
hingama ja seejärel määrida koheselt küüslaugu ja
oliivõli seguga. Segage nagu paremini välja tuleb, see pole kõrgem matemaatika.
Mööda panna pole siin võimalik, kõik on looduslik. Küüslauk imendub keha sisse
kergelt – infektsioon kaob momentaalselt. Pidage meeles:
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Küüslauk ja infektsioon looduses koos ei eksisteeri! Teil on vaja vaid
mõelda, millises vormis on teil antud olukorras mugavam küüslauk
kahjustuskoldesse sisestada.
- Vaat nii on vaja töötada raske haigega kui teda armastad aga mitte visata teda
kõngema haigla-surma-laagisse. Sest kogu haigla haige eest hoolitsemise mõte on
üles ehitatud põhimõttele – „haigeid palju, meid vaid üksikuid” – haige visatakse
voodisse, ja mida vähem temaga jamamist, seda parem. Meditsiin kohandab kogu ravi
nii, et haigega võimalikult vähe tegelda maksimaalse rahalise tulu juures. Siit ka kõik
lollakad eeskirjad nagu „haige juurde minek keelatud”, st et me hukutame ta parem
ilma tunnistajateta. Vaadake vanu Nõukogude filme, seal ainult sellist fraasi
näidataksegi: „Raske haige – sisenemine keelatud”. – See on Peeglitagune, – kui
inimene on raskelt haige, – tema juurde ei „tohi”, siis on vaja tema juurde minna
viivitamatult!!!
Teil on vaja VIIVITAMATULT oma hukkuva armsama juurde tõtata; ta pole
kellelegi võõrale armsam, kõigil on tast ükspuha, ainult teie isiklikult saate päästa
oma armastatud inimese – aga teid ei lasta selles Peeglitaguses tema juurde. Te olete
kohustatud, te peate ühe öö jooksul kiiresti ise arstiks hakkama. Võtke ta haiglast,
kasutades oma leidlikkust. Te ei tea, mis teha haigega – ma seletan. Kui haigele pole
vaja teha kiiresti elupäästvat operatsiooni, on tal haiglas ohtlik olla. Haigel on alati
haiglas ohtlik ainuüksi juba selle pärast, et haigla õhus on pahalõhnalised
haigustekitajad. Juhtub õnnetusi nt kui inimesest on elektrirong üle sõitnud ja on vaja
teda opereerida. Nii kui operatsioon tehtud saab – tuleb viivitamatult haige haiglast
ära viia või juhtub nii nagu Natalja Gundarovaga või nagu nad piitsutavad praegu
seda noorukest Karasjovat ja tegelikult juhtub see kõigiga kes haiglas lebavad; lihtsalt
teised on üldsusele tundmatud inimesed, kellest on kõigil ükspuha ja nii nad surevadki
tundmatutena. Kuid te ju pole hoolimatud kui need on teie lähedased inimesed!
Või arvate, et viskasite oma lähedase haiglasse ja ta ravitakse seal terveks? Kas
on keeruline arvutada, kui kerjusepalgaga medõe hooldada on 70 surevat haiget, aga
teile on vaja suhtarvu üks ühele! Mitte keegi ei tee seda teie eest, MITTE KEEGI!
Rääkimata juba sellest, et teie armas inimene on teistele „mittearmas” ja isegi raha
eest on teistel ükskõik. Peale seda, nagu te igapäevaselt kibedate kogemuste najal
veendute, ei oska nad ei ravida ega hoolitseda ja lisaks sellele on see protsess ülevalt
kindla suunaga organiseeritud eesmärgiga veelgi efektiivsemalt kahandada paganate
populatsiooni.
Kui haigele on tehtud operatsioon, pole tal haiglas enam midagi teha; siin teda
enam ei aidata. Kõik operatsioonijärgsed haige käsitlemised nende looritatud
pseudoteaduslikus vormis on vastupidised igasugusele tervele mõtlemisele. Haigele
on vaja võimaldada päikest, puhast õhku aga mitte liisunud õhku, milles hõljub
pseudomonas aeruginosa http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa ja
muud bakterid. Kas teadsite, et patsiendid köhivad haiglas selle pseudomonase tõttu?
See annab sellise sinaka mäda. Pseudomonas aeruginosa on „haigla katk”.
Peeglitaguses sellest rääkida ei tohi.
Aga haiget on vaja masseerida mitmeid kordi päevas! Armastate haiget? – Siis
silitage teda kogu päev, ärge laske teda oma käte vahelt. Purustage küüslauk nt
küüslaugupressiga pudruks, tilgutage juurde oliiviõli ja hõõruge haige naha sisse.
Mõelge, mõelge! Te peate sisestama organismi elus ollust aga mitte mingi lollaka
tilgutiga mingit surnud glükoosi, mis toob kasu asemel ainult kahju. Võib panna vette
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küüslaugu-sibula lödi (kört, pudru) ja teda sellega pesta. Määrige teda küüslaugusibula seguga pluss mahlaga; näiteks sidruni, ananassi, viinamarja ja roheliste
taimede mahlaga. Kui inimene üleni kokku määrida purustatud teelehtedega, on tal
võimatu mitte ellu jääda. Suvaline batsill ja nakkus aetakse välja. – Proovige ise, siin
on variante miljoneid, mingit taime ikka kätte saate. Küüslauku peate nii palju sisse
hõõruma, et patsient haiseks kilomeetri taha. (Märkus tõlkijalt: Mingil juhul ärge
kasutage meie poekettides müügilolevat Hiina küüslauku, sest see on säilivuse nimel
kiiritatud ja toimetu.) Lisage purustatud sibulat, sidrunit, pigistage värskest ananassist
mahla ja suvaline peritoniit (kõhukelmepõletik) taandub. Mainisin varem, et
peritoniiti tekitatakse Venemaal spetsiaalselt (Višnevski „äri”), USAs seda ei esine.
Enamus juhtudel tulete toime tilgutita, millest tulenevad vaid lisahädad ja mille külge
patsient on aheldatud kui koer rihma otsa. Elusate, värskete mahladega võib toita
inimest ka väikeste annustega päraku kaudu. Aga kui inimene on suvalise
haigusperioodi teravas staadiumis – on veelgi lihtsam – talle on söömine lausa
vastunäidustatud.
Mao-soole trakti kahjustusest tervenemise perioodil ei saa haige suu kaudu
toituda. Sel juhul võib organismi toita kas naha või pärasoole kaudu. Suvaline arst
teab, et see, mis sisestatakse tagumise augu kaudu otse pärasoolde, jõuab maksa palju
kordi kiiremini kui suu kaudu: http://en.wikipedia.org/wiki/Portacaval_anastomosis.
Selleks toodetaksegi ravimeid ka küünalde vormis. Pärakuküünlad on kiireim meetod
ainete
maksa
jõudmiseks.
http://en.wikipedia.org/wiki/Superior_rectal_vein,
http://en.wikipedia.org/wiki/Right_colic_vein
Nt kui tavaline šokolaad vormida pisikesteks küünaldeks ja pärasoolde pista, on
need mõne minuti pärast juba maksas. Kas te ei teadnud, et meditsiinilised küünlad
on tehtud kakaost? Ei maksa muidugi palju korraga sisestada, et mitte tekitada vetsu
häda refleksi, sisestada on vaja vähehaaval. Võtke kõige väiksem pirnikujuline
kummist klistiiripump, tõmmake sellesse värskeltpressitud apelsini, õuna, porgandi
või mahlade segu, segatud mikseriga ja lisage ka tõelisi ravimtaimi ja sisestage
vähehaaval tagumikku korraga kuni 50 ml (grammi). Mõni sekund ja kogu mahl on
juba maksas. Raskesti haigele polegi palju vaja. Nii 10-20 korda päevas ja haige on
varustatud vajalike elusfermentidega. Te ise peate oma õnnetusse sattunud armsamaga
tegelema terve päeva, ööpäeva, kaks ööpäeva; ja nii saab teie kallima paari päevaga
päästa surmaohust ükskõik kui raskelt haige ta ka poleks. Mitte keegi teine ei suuda
teie kallimat nii hästi aidata kui teie ise – teised ei tee ka ükskõik kui suure raha eest.
Pole raskeid haigeid – on vale ametlik meditsiin ja valesti organiseeritud meditsiinipersonal, mis tegelikult ei tööta inimeste kasuks mingi raha eest, ja ei tea ka õiget
metoodikat. Haiglates lõigatakse midagi ära aga nagu näete, põetamine puudub.
Loodan, et nüüd te omandasite kasvõi pisikese arusaama, mida tähendab
PÕETAMINE tegelikult. Kas keegi meie Peeglitaguses on midagi taolist oma elus
kasvõi kordki näinud/kuulnud? Sest paganad on zombeeritud illuminaatide poolt
kõiges selleks, et soodsalt surra. Selle asemel, et Viktoria Karasjovi õigesti põetada,
saadetakse ta mees taga ajama lääne defitsiitseid ülikalleid ravimeid, mis nagunii ei
tööta ja hiljem laiutatakse käsi ja öeldakse, et „nad võitlesid lõpuni” – aga raha ei
tagastata.
Kiiresti haiglast ära, linnast välja suvilasse viia, verandale, tihedamini õue,
päikese kätte, silitada ja masseerida, määrida elustavate salvidega, mis on vahetult
tehtud elusloodusest võetud küüslaugust, sibulast, sidrunist, ananassist, viinamarjast;
teha ravimtaimedest toiteküünlaid ja ta hakkab koheselt tervenema. Söögitoru
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kõrvetus? Kui te ei taha kordusoperatsiooni,
siis selle ärahoidmiseks on aaloe, teeleht ja
värske mesi. Värske aaloe, teeleht ja mesi
teevad imet. Kuid teeleht on vaja purustada
massiks aga mitte nii, nagu lollakad
Venemaal on juba sajandeid teinud –
asetavad tervelt – vaja on, et teelehe mahl
kui elusferment imenduks kahjustatud
koha sisse! Kui purustatud aaloe,
purustatud teelehe ja mee segu valmis
saate, siis määrige haige sellega üle terve
keha kokku, mässige ta tervenisti puhta lina
sisse ja las magab.
Pidage meeles, et ükski haigla maailmas pole selliseks põetamiseks võimeline.
Ainult teie ise – teie ARMASTUS pluss ELUOLLUS, ELUS FERMENDID, mis on
sisestatud suu kaudu, ja kui muudmoodi võimalik ei ole, siis naha või tagaotsa kaudu
pluss päike ja puhas õhk. Mudige elusat rohelist taime – selles on klorofüll, mis on
sama keemise valemiga nagu hemoglobiin, ja viige elu elusasse kehasse – see ongi
see „eluvesi”, millest räägitakse vene rahvajuttudes. Ainult põetamise TÕDE teades
saame me haiget tervendada. Ja pidage meeles: ärge kunagi andke oma armsamat
haiglatesse-surmalaagritesse. Haiglas ei sure ainult haiged vaid ka need, kes on
algselt terved, sest ametlikku meditsiini juhivad/kontrollivad inimeselaadsed
tulnukad, kes on paganate vastu vaenulikud, kel on põhimõtteline paganate
hävitamise filosoofia ja „religioon”, haiglate personal on ajupestud ja asetatud
sellistesse tingimustesse, et haiglast ei lahkuks ükski elus pagan. Kas ei oodanud
sellist küsimuse püstitust?
Kas teate, milline ilming on inimese elus kõige ohtlikum? – See on haigla õhk!
Kas olete kuulnud sõna „MÄDANIKUAURUD”? Suvalise haigla õhk on nendega
reostatud. Haiglate õhk kubiseb haigusttekitavatest bakteritest, mida ei hävita ükski
antibiootikum.
Avalikustan teile ka arstide seas laialt tuntud fakti, et kirurgid, anestesioloogid ja
medõed haiglate kirurgiaosakondades kaua ei ela. Pole võimalik kaua elada kui
hingad pidevalt sisse mädanikeaure. Immuunsüsteem koormatakse üle ja see nõrgeneb
seetõttu ja meditsiinipersonal köhib välja imelikke haigusi, mida meditsiin üldse ei
tunne. Kõigil on sellest absoluutselt savi (suva, ükspuha). Ametlik meditsiin vaatab
ainult selles suunas kuhu kästakse. Meenutan, kui palju minu kaastöötajaid on viimase
30 aasta jooksul hukka saanud – see on hullus. See on terve surnuaiatäis. Ja mitte
kellelegi ei lähe see korda. Ei mingit äratundmist (teadvustumist, pildi kokkupanekut)
üldsuse poolt nende õudsete faktide põhjal. Nagu nii olekski vaja. Kõik läheb aina
hullemaks ja hullemaks. Seepärast tõstan oma häält. Muidugi, kui kannatanu on
20aastane, on tal võimalik see üle elada, aga kui 40-60 – siis nende jaoks šansid
puuduvad!
Väljapääs? – Te peate endale selgelt aru andma, et mingi meditsiinipersonal ei saa
haige eest välja astuda. Olles teistmoodi arusaamadega ei tegele nad õigete asjadega
mingil moel – haige heidetakse voodisse, veeni tilgutatakse vett mingi keemilise
mürgiga – ja minnakse ära; haigeid palju, neid vaid üks ja pealegi ei lasta teid haige
juurde. Nad kõik ütlevad teile, et ise olete loll ja süüdi aga nemad on nn „spetsialistid”
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ja jutul lõpp. Teil on vaid üks väljapääs kui tahate oma lähedast päästa – kohe peale
operatsiooni oma kallis haiglast ära viia ja kasutada kõiki neid põhimõtteid millest
juba rääkisin: päike, õhk, massaaž, liikumine, ELUSAD FERMENDID, kui haige ei
suuda süüa, siis naha või taguotsa kaudu; kuid haiguse kõrgstaadiumis anda talle vaid
puhast vett ja (või) ravimtaimede ekstrakte. Ja MÕELGE-MÕELGE-MÕELGE!
Kuidas paremini sisestada haigesse elusaid fermente antud taimest. Illuminaadid teie
eest seda tegema ei hakka. Ja neil täitsa savi, kuid ajud on nad paganatel osanud küll
sõlme keerata.
Veel üks tuntud artist Mihhail Kononov (Nestor Petrovitš) suri 2 aastat tagasi vaid
http://www.rusactors.ru/k/kononov/index.shtml 67. eluaastal keha alumiste jäsemete
verehäirete tõttu (arterite okulsiivne häire). Inimene, kes oli temaga ühes palatis,
rääkis mulle, et tal jalad valutavad ja tallad mustad, öösiti ei maga, käib koridoris
suitsetamas, talle antakse vaid valuvaigisteid ja toidetakse haigla makaronidega.
Tuleb peaarst koos professoriga tema juurde: „No miks te meid alt veate, Mihhail
Ivanovitš?”, ja läksid, kirjutati välja. Aga oleks ju võinud inimesele öelda, et teeks
pipraga jalavanne? Kui kasutada värsket
mehhiko pipart – see pipar avab isegi surnul
veresooned! Seega, hõõru pipart kuuma vette,
lase jalad sisse, istu ja vaata telekat nii tundkaks-kolm, tee piprakompresse ööks, või siis
võta lihtsalt värske pipar ja hõõru seda
jalataldadesse. Kaua nii peab ravima? – Kaua,
sest terve elu on saasta kogutud ja saastast
vabanemine võtab aega. Kuid see on ainus
võimalus – loodusravi. Seepärast illuminaadid
seda ei soovita ja nende mõtlemine käib tablettides. Mida te tahate
inimeselaadsetest olenditest, kes 6000 aastat on pidanud end „väljavalitud rahvaks”,
aga kõiki teisi tuleb nende ametliku religiooni ja filosoofia käsul – tappa?
Kas saite aru?

Me peame looma oma paganliku meditsiini ja ise seda valdama!
Selle aluseks on „elusa ja surnud vee” põhimõte.
Kui teid huvitab, Watson, siis Moskva meditsiin
kubiseb juba 90 aastat Kaukaasia ja UkrainaValgevene juutidest. Piisab vaid pilguheidust
Bakulevski Kardioloogia Instituuti, mille eesotsas
on Leo Bokeria ja tema kamp sõpru ja sugulasi, kes
niiöelda „lõikavad paganate südameid välja
teadusliku meetodiga”. Ja peamine, Watson, on siin
ära märkida rahvuslikud erinevused ühtede juudi
liikide ja teiste juudi liikide vahel.

http://www.rian.ru/society/20091221/200520616.html
Teate, Watson, ma olen valmis tunnistama, et Ukraina-Valgevene juudid
aškenaazid – need on üldiselt targad poisid. Tahaksin nendega sõbrustada –
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mitte sõdida – nendega heaga läbirääkimisi pidada – et nad meid, paganaid,
enam ei tapaks – põhimõtte järgi, et kes vana asja meelde tuletab… Kuid
Kaukaasia päritoluga juudid – need on hirmsad inimesed – nad ei taipa
meditsiinist midagi ja näib, et nad on üldiselt lollid ja barbarid igast otsast. Kord oli
mu tuttaval juudist doktoril Brightonist võimalus suhelda kaukaasia
meditsiinimaffiaga Moskvas. Tagasi tulles New-Yorki oli ta tugevalt pettunud: „No
kuidas on võimalik rääkida inimestega meditsiinist, kui nad on diplomi ostnud,
meditsiinist midagi ei tea ja aru ei saa kuid peavad end padišahhideks (Universumi
esindajateks). Vastasin talle, et töötasin ühes esinduslikus Moskva polikliinikus ja
äkki vormistati tööle kaukaasia doktor, kes samuti oli diplomi ostnud Tbilisi
Instituudist, ei teadnud meditsiinist ja isegi anatoomiast midagi, rääkimata
füsioloogiast. Poole aasta pärast oli ta edutatud juba peaarstiks ja tema juurde kabineti
pääses vaid nimekirja alusel. Nagu räägitakse tuntud anekdoodis: „Tšuktsi ei ole
lugeja – ta on kirjanik”. Ja ei midagi, Watson, nagu näete – kõike juhivad lollimatest
lollimad. Kas arvasite, et lolle juute pole olemas? Pimedad ja pime-metsikud, justkui
„kaotsiläinud” iisraellaste sugukonnad: kasakad, kaukaaslased, hiina uiguurid,
mandžuurialased, etioopia falašid, hispaania baskid, albaanlased, bosnialased,
kurdid, pakistanlased, india puštud jne ja Images/GorskieEvrei2.jpg kes on eriti
metsikud, tsiviliseeritud linnapaganatest arengus kaugele maha jäänud ja seda enam –
neil on roheline tuli ja perspektiivid – aga paganatel mitte.

Moskva peakardioloog on kaukaaslane!

http://news.yandex.ru/people/ioseliani_david.html.
Jookse kabinetist välja! Päästa end! Ütle, et eksisid uksega. Jookse elu eest,
muidu oled surnud mees! Aga kui satud Weinbergi juurde, vahel satub ka häid ette –
sel juhul pead näima juudina.
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Näed siis, istuvad ja arutavad
Moskva meditsiini – kõik puha juudid.
http://www.bg.ru/article/8502/ Vasakult
paremale: Mihhail Mastšan, Vadim
Haikin, Lena Krajevskaja, Jekaterina
Krongauz, Ilja Kolmanovski, Mihhail
Alšibaja.

„Teadlased hirmutavad lapsi alternatiivmeditsiiniga”
http://news.mail.ru/society/5047125/?frommail=1 Lapsi peaks hirmutama ametliku
meditsiiniga ja arstidega.
Avaldan kui vastutav diplomeeritud Ameerika arst, vande all – et ametlikku
meditsiini juhivad kogu maailmas hoopis teise päritoluga inimesed võrreldes nendega,
keda nad ravivad. Mul õnnestus USAs veidi ringi liikuda kõrgemal tasemel ja
isiklikult näha neid nn „inimesi”, kes oma olemuselt on puhtad tulnukad. Kõrgemal
tasemel on nende tegevuse aluseks paganate hävitamine. Meditsiin on tulnukate relv
paganate massimõrva sooritamiseks. Te ei pea uskuma Holmes-Stolešnikovi – kuid
te veendute terve elu jooksul selles nii enda kui oma laste peal. Täpsustuseks ütlen, et
meditsiini madalamatel tasanditel tehakse kõik selleks, et mittepühendunutele ajupesu
teha. Aga meditsiini ülemistel kihtidel juhivad kõike puhtad tulnukad inimeste
kehades paganatele armu andmata. Ja ma tean seda täpselt, lisaks loogikale ka
empiiriliselt.
Süsteemi hammasratas Ameerika professor vee alal räägib siin veetrasside
mürgitamisest:
http://www.youtube.com/watch?v=zo6SnvmMP9k&feature=player_embedded#!
„Terroristid võivad mürgitada toiduvarustuse”. Üks ameerika blogija vastab selle
peale:
http://www.naturalnews.com/030811_terrorists_food_supply.html#ixzz18rkgNvX2
„On juba mürgitatud ametlike võimude poolt – terroristidel pole vaja enam vaeva
näha”.
Ükskõik millega meditsiin hakkama ka ei saaks, on tal kõva liitlane meedia (ka
seda juhivad illuminaadid), mis valgustab meditsiini heas valguses ja kui mingi jama
on, siis ulatab meedia oma abistava päästva kombitsa. Saad üle terve maailma lugeda
teadet „autoriteetsetest allikatest”, et nad on teinud kõik ja isegi rohkem haige
päästmiseks; ja teiste kohta ütlevad sama; ja üldse, haige tapetakse, aga nagu alati –
järjekordne ametliku meditsiini võit! – Haige suri edukalt! See tähendab, et meditsiin
on alati võitja, kuigi kõik lõpuks surevad! Ja ka sina sured meditsiini käte vahel –
sina, kui selle ohvriks satud! On muidugi ka selliseid juhuseid kus meditsiin aitab;
kuid need on niivõrd harvad ja sel juhul peab olema palju õnnelikke kokkusattumusi
ja imelisi olukordi; ja press kannab alati sellest rahvale ette kui järjekordsest
meditsiini võidust, kuigi tegelikult on see ehk ainus võit. Üldiselt on elus ikka nii,
nagu ütles välihaigla peaarst juba Gogoli „Reviisoris”, et haige, kes peab paranema
– paraneb ise, aga kes peab surema – sureb ise nagunii.
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Häda on selles, et tulnukate meditsiin ei lase praegu terveneda neil, kes peaksid
ise tervenema. Kaasaegne meditsiin on tugevalt liikunud selles suunas, et need, kes ei
peaks surema, surevad nüüd tulnukate meditsiini abil edukalt. Ja kõik on eeskirjade
kohane! Nagu räägib mu tuttav, Ameerika ülikooli meditsiiniprofessor: "Это пиздец,
а пиздец мы не лечим".

Vesinikperoksiidi kasutamisest kui „imerohust kõikide haiguste
vastu”
USAs on see pettus teada juba sõjajärgsetest aastatest. Aga Venemaalt hakkasin
alles hiljuti paganatest toladelt saama innustust, et nagu juudid ei laseks neil kasutada
„imettegevat paganlikku vahendit”. Watson, tola jääb alati tolaks. Olen ammu seda
küsimust ignoreerinud kuid mulle kirjutati jälle: VESINIKPEROKSIIDI IMELISED
OMADUSED http://lib.rus.ec/b/186586/read „...Siiski on hapniku pumpamine verre
rõhu all kallis tegevus, lisaks on selle jaoks vaja spetsiaalset kallist aparatuuri.
Vesinikperoksiid, vastupidi, on äärmiselt odav. See tähendab, et meil on tõsine ja
odav vahend vähi (vähirakud ei armasta hapnikku), kopsuemfüseemi, AIDSi ja teiste
raskete haiguste raviks.” „Kahjuks langesid tähtsad uurijad „tomati sündroomi” lõksu.
„Tomati sündroom” – see on uskumus sellest, et tomatid on mürgised, mis eraldas
XVIII sajandil enamus arste ja lihtsaid inimesi. Nii ka täna – „kõik teavad”, et
vesinikperoksiidi ei tohi seespidiselt kasutada. Kui see nii ei oleks, siis me oleks
sellest kuulnud ametliku meditsiini esindajatelt. Paraku on nad vait ja vahel harva
avavad suu, et kritiseerida ravi vesinikperoksiidiga. Siin tuleb arvestada ka puhast
materiaalset huvitatust: vesinikperoksiid on väga odav ja selle laialdane kasutamine
laostaks paljud farmaatsiakompaniid.”
Vaadake:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hydrogen_peroxide_30_percent_on_skin.JPG
Mis see on – see on vesinikperoksiidi põletus sõrmedel! Kuidas kavatsevad
paganatest puupead vesinikperoksiidi kasutada? – Veenisiseselt, Watson, ja juua
klaaside kaupa! – nagu nad ise räägivad et „odav ja vinge”!
Nägite ise, Watson, mis vesinikperoksiid käega tegi! – Kõrvetas! Aga see on
muuseas tugev nahk. – Mis saab teie limasest maost kui te valate sinna klaasitäie
vesinikperoksiidi eesmärgil, nagu reklaamitakse, „rikastada keha hapnikuga”? –
Põletate kogu lima ära ja tuleb haavand sama suur kui magu. Põletusmehhanism,
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mille kutsub esile vesinikperoksiid, on väga lihtne. See kutsub isegi tööst paksul
peopesa nahal esile ajutise põletuse, mille tagajärjeks on naha mikrorakkude
embolisatsioon. See nähtus on ajutine ja möödub käenahal kiiresti kui põletust mitte
korrata! Valage ise vesinikperoksiidi oma käele ja isegi kui see valgeks ei lähe,
tunnete ikkagi kõrvetust. Kuid sellegi poolest, lugedes absurdi vesinikperoksiidi
tervendavatest omadustest, üritab iga pagan teisi veenda, et klaasitäie vesinikperoksiidi nahka panna. Ütlete ei? Aga miks siis mind keelitada? Vähe sellest, nad
keelitavad seda ka veenisiseselt kasutama! Esiteks, veenisiseselt on ükskõik mis asi
ohtlik, isegi füsioloogiline lahus; juhtub ettenägematuid tüsistusi: hematoomia,
pürogeensed reaktsioonid, nakkused jne. Kuid te ju nägite, et vesinikperoksiid kutsub
esile põletuse isegi peopesal aga teie tahate seda verre sisestada? – Tuleb samasugune
veresoone põletus nagu juhtus peopesaga!
Kuid vesinikperoksiidi vereringesse sisestada on veelgi rumalam idee! Asi on
selles, et veres on tugevaim peroksüdaasi ferment http://en.wikipedia.org/wiki/H202,
mis silmapilkselt lõhustab vesinikperoksiidi veeks ja puhtaks gaasiliseks hapnikuks.
Seda nähtust kasutatakse aktiivselt kirurgias määrdunud haavade puhastamiseks. Kui
valada mustale haavale vesinikperoksiidi, tõuseb hapnikuvaht ja tõstab mustuse
haava pinnale. Samas tekitab see haavale tugeva põletuse, mis rikub haava
regenereerumise (paranemise) protsessi. Kuid ametlik meditsiin sülitab sellele – olles
jätkuvalt nüri – absoluutselt kõik, isegi kroonilised haavad, valades neile
vesinikperoksiidi – nii hoitakse alal embolisatsiooni ja verevarustuse rikutust haavas
ja vähendades kindlalt selle paranemist. Ja kõik haiglate ja polikliinikute kirurgia
mädased osakonnad on täidetud nende õnnetutega, kes käivad ja käivad ja neile
valatakse ja valatakse iga päev haavadele vesinikperoksiidi. Selline mäng siis,
Watson! Hoiatasin teid, et see on Peeglitagune! Te tulete meie juurde, et haavu ravida
aga meie põletame neid vesinikperoksiidiga – me oleme ikkagi kavalamad! Aga Teid
hoiatati, Watson, et kogu tulnukate meditsiin on kahjurlik kogu oma

iseloomus ja filosoofias ja siia lisanduvad veel isehakanud arstidkahjurid-entusiastid.
Aga veeni vesinikperoksiidi sisestada – kas leidub lollimat tegevust? –
Vesinikperoksiid muutub veres momentaalselt gaasiliseks hapnikuks. Koheselt tekib
embooliaoht! Teate, mis on emboolia? – Veresoone tromboos gaasiga. Tulemus on
sama mis tromboos ükskõik millega – tromboos – suremine – nekroos!
„Eksperdid”, kes ei tunne ei anatoomiat ega füsioloogiat, või eesmärgiga säravad
terroristid, soovitavad sisestada kõvasti lahjendatud vesinikperoksiidi lahust veeni.
Kuid milleks lisada veeni hapnikku, kui venoosse vere koostis peab olema loomult
hapnikuvaba! Kui seda üldse teha, siis on mõtet hapnikku lisada hoopis
arteriaalsesse verre! Aga viies vesinikperoksiidi kas või aeglaselt kiiresse
arteriaalsesse soonde – see on momentaalne emboolia! Kui viia vesinikperoksiid
unearterisse – lendavad ajud momentaalselt – emboolia gaasilise hapnikuga!
Teadvusekaotus nõela otsas!

Vene TV reklaam „Malõševa ja suguti” ümberlõikamisest haavas
kõiki otse südamesse.
http://www.youtube.com/watch?v=Lll-6TLSPeU&feature=youtube_gdata_player
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Watson, räägin Teile kui kirurg. Veel 5-7 aastat tagasi rääkisime üksikasjalikult
meditsiiniliselt kirurgilistest vaatepunktidest ja viidates teaduslikule kirjandusele
ümberlõikamise kahjulikkusest. See ongi kurikuulus ÜMBERLÕIKAMINE!

http://www.zarubezhom.com/Images/Clenovreditelstvo.jpg
Naistele võrdub see kliitori eemaldamisega mõnedel primitiivsetel rahvastel.
Mulle on hästi teada „poolt” argument, miks juudid propageerivad ümberlõikust – et
väidetavalt mustus ei koguneks eesnaha ümbruses, et ei tekiks põletikku. Kuid
eesnaha põletik on kahjutu – piisab suguti pistmisest lahjasse kaaliumpermanganaadi lahusesse ja põletik on läinud! Me ei ela 5000 aasta taguses palavas
Palestiinas; kõigil on kodus vesivarustus, kraan, võta suguti ja pese see seebiga. Käsi
pesed? Miks mitte samas ka sugutit pesta? On probleemid või? – Peab tingimata
operatsiooni tegema? Aga mis see on? Meditsiin või? Steriilsed tingimused?
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http://demotivation.me/0rkpglpzobowpic.html
Selge, et operatsiooni võib teha mitte ainult rabi vaid ka kirurgi juures, kuid nagu
suvalist kirurgilist eemaldamist, tabavad ka ümberlõikamist kõikvõimalikud
operatsiooni tüsistused: verejooks, nakkus ja juhtub ka, et kuni sugutipea
nekroosini. See kõik on kirjas kirurgia erikirjanduses. Aga kui te olete kartlik ja
nõuate anesteesiat (tuimastust), siis võib operatsioonile lisanduda ka kõik
anesteesia tüsistused, st kuni südame seiskumiseni operatsioonilaual! Inimesed
surevad anesteesiast isegi hammaste väljatõmbamistel. Ja sellised juhtumid
ümberlõikamisel fikseeritakse. Kuid neid ei kajastata! Füsioloogilised tagajärjed
seksuaalelule on samuti täiesti eristuvad:
Lõigatava eesnaha sisepind on kaetud erootiliste retseptoritega. Erektsiooni puhul
suguti „poeb eesnahast välja” – eesnaha sisepinnast saab suguti välispind ja seega
saab kogu suguti välispind peaaegu täielikult kaetud seksuaalakti jaoks erootiliste
retseptoritega – kõik erootilised retseptorid aktiveeruvad täiusliku suguakti tarbeks.
Eesnahas on üle 50% suguti erootiliste retseptorite. Seega, eesnaha eemaldamisega
kaotatakse üle poole nendest retseptoritest. Ümberlõikamise propageerijad leiavad
selle positiivse olevat, väites, et suguti muutub vähetundlikumaks ja see pikendab akti
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aega ja naistele pidi see meeldima. Kuid! Noorena ei avalda see erilist mõju aga
vanemas eas saab see erektsiooni püsimisele saatuslikuks.
Seega, Watson, öelge Malõševale, et ta on täielik loll. Las alustuseks lõikab ära
oma kliitori ja siis näeme, kas tal on enam tahtmist meestele soovitada „tarkade
rabide” sugutisandistamist. Ainus, mida ma selle juures ei taipa, Watson, on see, et
mis pagana pärast on rabidel vaja, et ka paganad ümberlõikamist teeksid? Nad ei saa
ju pärast sotti, kes oma, kes võõras. Kui üldse ümberlõikust teha, siis oleks

selle mõte mitte hügieeniline vaid sotsiaalne!
Kui tunned, et kõik on lootusetu – peret ei jõua toita, tööd pole,
tulevikuväljavaateid ei mingeid – milleks siis veene lõikuda, parem juba eesnahk
ohverdada, Davidi täht kaela ja sünagoogi minna ja väita, et olen oma,
rahvuskaaslane, mäletan kogu sugupuud! Noh, juut olen, võtke mind oma heasse
ellu – näete, eesnahk ju lõigatud! Aga see, et olen Sidor Sidorovitš on sellepärast,
et vahetasin nime, et pääseda Stalini eest.
Aga meditsiinilisi põhjendusi ümberlõikamiseks pole! Praegu pole enam 5000
aasta tagune Palestiina. Muuseas, Watson, millega nad tollal ümberlõikust tegid, kas
kivist riistadega?
:::::::::::::::
Radiatsioonivastaste pillide hind ulatus 200 dollarini purgi eest ja kasvas mõne
nädala jooksul 1900% (19 korda). http://www.shtfplan.com/headline-news/nuke-pillstop-200-per-pack-on-auction-sites-prices-up-1900-in-just-a-few-days_03162011
- Puupead on puupead, Watson, aga tulnukad on väga kavalad. Ja me elame nende
kahe äärmuse vahel. Paganatest puupäid, Watson, päästa ei saa, see on näha isegi selle
näite peal. Kiiritushaiguse puhul ei aita mitte ükski pill – seda esiteks! Neid justkui
„antiradioaktiivseid pille” müüvad nad kaaliumjodiidi tablettidena. Nad müüvad 20
tabletti 200 dollari eest! Kuigi parim kaaliumjodiidi allikas on „Lugoili lahus”.
http://apteka.kurortinfo.ru/s/solutio_lugoli.shtm. Selle pudeli hind Nõukogude ajal oli
kolm kopikat ja võttes 1-3 tilka päevas, jätkus pudelitäiest kolmeks aastaks.
Doosi suurendada ei soovitata – aine on küllaltki aktiivne, kuid sellistes annustes
ka kahjutu, sest kaalium ja jood on organismi koostises olemas (aga alumiinium ei
ole). Aastat 30 tagasi ilmus vene keelde tõlgituna Ameerika rahvameditsiini guru
doktor Jarvise raamat ja ta soovitas lihtsalt ja ilma mingi radioaktiivsuseta võtta
igapäevaselt 1-3 tilka Lugoili tinktuuri.
Lugege: http://www.tsveten.com.ua/pages/books_01.html. Doktor DeForest
Clinton Jarvis palju ei soovita ja halba ei soovita. Kuid paganatest puupead ostavad
tulnukatelt 20 tabletti 200 dollari eest ja siin, Watson, ei saa me midagi muuta. Samas
ei avalda kaaliumjodiid mingitki vastutoimet radioaktiivsusele, sest see võib tegutseda
vajalikus suunas ainult ja ainult radioaktiivse strontsiumi vastu, mille kontsentratsioonist üldse ei räägita aga pille selle vastu 200 dollari eest müüakse. On alles
tegelased! Kaaliumjodiidi oleks õigem nimetada „strontsiumivastasteks pillideks”.
Mehhanism on võimalik – kuid kaaliumjodiidi positiivne toime on selles, et see
asendab kilpnäärmest äratõmmatavat joodi – radioaktiivne strontsium, mida looduse
poolt inimkehas ei leidu, tõmbab kehast joodi, mis peab olema kilpnäärmes, ära ja
sellega rikutakse kilpnäärme funktsiooni, mis viib kilpnäärmevähini. Esiteks, Watson,
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on strontsium palju aktiivsem kui jood ja kaaliumjodiidiga strontsiumi eemaldamine –
see on spekulatiivne oletus. Kuid nagu näete, inimpopulatsioonis olevad
geneetilised sulid ja geneetilised puupead tekitavad järjekordse hullumeelsuse
hälve inimkonnas. Kuid peamine radiatsioon ei tulene strontsiumist vaid uraanist,
plutooniumist jt, ja siin on kaaliumjodiid toimetu.
Selleks, et mõista, mis võib põhimõtteliselt aidata radiatsiooni vastu, on vaja
teada, mida ründab radiatsioon esmajärjekorras. Me ei hakka praegu kaevuma
kiiritushaigustesse, kuna need ei ähvarda peale jaapanlaste kedagi. Kõrgendatud
radioaktiivsus mõjutab kiirelt jagunevaid rakke aga need asuvad esmajärjekorras
veres ja mao-soolkonna traktis. Et radioaktiivse fooni suurenemine annab suurema
vere- ja mao-soolkonna vähiprotsendi – see on garanteeritud. Mida on vaja teha
isikutel, kes ei taha olla varjatud (latentses) AIDSis? Õige, – mitmekesiselt
immuunsuse suurendamine! Aga kuidas? – Ja siin pöördumegi tagasi tervisliku elu
kompleksi vaatlemisele ja esmajärjekorras – ei mingeid „kaitsepookimisi”
immunodepressantidega (vaktsiinidega)! Sest laste jaoks on keemiliste
immunodepressantidega vaktsineerimine pluss kõrgendatud radioaktiivne foon
koondlöök, mis põhjustab hulgaliselt haigusi, ja esmajärjekorras verevähki, millest 50
aastat tagasi kuulsid vaid vähesed selle kitsa ala spetsialistid. Spetsiifilistest
immuunsuse esindajatest on kõigile kättesaadav metsiku siilkübara (päevakübara)

http://en.wikipedia.org/wiki/Echinacea kõik liigid,
http://seemnemaailm.ee/articles/index.php?GID=287. Mitte mingil juhul ärge ostke
mingeid päevakübara tablette või preparaate – need on kõik „surnud kraam”. Tehke
kõike taimest ise – päevakübara teed – ja peale keetmist ärge mingil juhul päevakübarat ära visake vaid kuivatage, purustage kohviveskis ja lisage seda pulbrit supile.
Holmes soovitab tungivalt teha päevakübara viinaleotist ise, sest on kontrollitud, et

alkoholinastoikad, üleüldse suvalised, mis kõikjal müügil on –
vabandage mind – on RÄMPS! Piiritust palju ja olematu kogus
taime! Ja loomulikult on selge, miks! See on vaid taimeteraapia
diskrediteerimiseks ja panus alkoholismi levimiseks!
Päevakübara viinatõmmist nii nagu ka suvalise muu taime tõmmist tuleb
valmistada nii:
Võtate poolteistliitrise suure kitsa kaelaga korgitava klaaspudeli; tambite
selle kuni ääreni täis pestud ja kuivatatud päevalillekübarat ja valate sellele
peale tavalist 40%-st viina. Kõik. See võib teil seista 100 aastat ja mida kauem,
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seda parem/kangem tuleb. Pole vaja kasutada 70-90 protsendilist piiritust nagu seda
igal pool tehakse.

Kui teil on vaja turgutada oma immuunsust kohe – siis ärge tehke
viinatõmmist vaid keetke teed; peale seda kuivatage päevakübar,
purustage kohviveskis ja lisage seda pulbrit supi sisse. Jäätmevaba
tööstus!
Teine immuunsuse tugevdaja – see on „nisuidude mahl” – või mahl suvalistest
rohelistest kasvudest. USA kaubanduses müüakse nisukasvude mahla. Seda on vaja
igapäevaselt tarbida väikeste lonksudena. Viinapitsi suurus kuni 30 ml. Tappev, st
vastupidine tapmisele, värk!

Kindlasti värske taim! Mõte selles just ongi!
Taime klorofüll – see on puhtal moel hemoglobiini molekul. Seetõttu roheline
taim päästabki ennekõike vere radiatsioonisaastest! Jutt käib igasuguse taime
kohta, millest annab välja pigistada
rohelist mahla, nii et saaksid juua
umbes 60 grammi. Võtate mahlapressi (hakkliha masina tüüpi); lasete
sellest läbi nisu, rukki, kaera
rohelised kasvud – vahet pole! Võib
proovida mis teile rohkem meeldib:
nõges, lõikhein, võilill – suvaline
teadaolev mittemürgine taim. Teil on
vaja kuni 30 ml sellist rohelise
vedeliku kontsentraati päevas. Veidi
aja pärast tunnete selle klorofüllimahla võimsust. – See on elumahl – roheline veri!
Ja need ongi kaks vahetut immuunsuse tugevdajat. Ja kõike ülejäänut tuleb muuta
vastavalt tervislike eluviiside tavadele. Ja hoidke lapsi vaktsiinide eest!
Süstides last sünnist saati keemiliste immunodepressantidega kõrgendatud
radioaktiivses levialas – see on surmav kombinatsioon. Ja ärge unustage, et
vastsündinult varastatakse enneaegse nabanööri läbilõikamisega immuunsuse
poolest pool üliväärtuslikust verest! See tähendab, et sünnitusmajas

varastatakse lapselt ära pool immuunsusest!
Kas siis sellepärast lähevadki Ukrainas tulnukad äärmuslikele abinõudele?
Kannibalid tahavad kohe väga platsenta verd! http://www.focus.ua/society/17460
„Lapsi, kes sünnivad väljaspool sünnitusmaja, ei registreerita. Edaspidi Ukrainas
lapsi, kes polnud sündinud sünnitusmajas, registreerima ei hakata, välja arvatud
eriolukordade puhul. Enam pole võimalik last registreerida vanade dokumentide
paketiga – pediaatri tõendi ja kahe tunnistaja avalduse põhjal. Juristid soovitavad kas
pöörduda Euroopa kohtusse inimõiguste rikkumise pärast või võtta tõend
sünnitusmajast pärast sündmust. „Diskrimineeritakse sünnitusmajas mittesündinuid.
Selleks, et saada õigust olemasoluks, peab ema tõestama, et see on tema laps kuid
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nüüd juba kohtu kaudu”, tsiteerib telekanali СТБ jurist Vjatšeslava Kostõleva. Uutest
registreerimise eeskirjadest on väljavõtted vaid Perekonnaseisuaktide büroos,
ametlikul Justiitsministeeriumi saidil on aga kõik vanad ettekirjutised. Märgime, et
Ukrainas sünnitab väljaspool sünnitusmaju umbes 10000 naist aastas.”
Gurtšenko surma põhjustas muidugi tema eelnev trauma – puusaluu murd ja
sellele järgnev operatsioon. Kirurgia tase Venemaal on äärmiselt madal. Muidugi
sõltub palju konkreetsest kirurgist; USAs kasvavad kah 90%-l kirurgidest käed
tagumikust välja. Kirurgiasse ei võeta ju vastu peale testi, kas oled võimeline
näpitsaid või viili käes hoidma. Kontrollitakse ainult vaimseid võimeid ja vanemate
rahalisi võimalusi, kuid mitte tehnilisi. Aga kirurgia – see on puhas santehnika! Ja
öelge, Watson, et see pole Peeglitagune! Kuid Venemaal on ju sama süsteem! Ja kui
kõik muud asjad on võrdsed, siis kirurgia tehniline tase Venemaal on väga madal –
läheneb nullile. USAs opereeritakse puusaluid 95aastastel memmedel ja asi õnnestub.
Aga Gurtšenko oli ju 20 aastat noorem. Ta ei oleks pidanud surema. Ta nägi alati
välja sportlik, sale, ei põdenud mingeid kroonilisi haigusi. Tema eakaaslasedkolleegid vaevalt et uskusid, et elavad temast kauem. Rasvane Eldar Rjazanov on
arvatavasti šokis. See on operatsiooni hilisem tüsistus. Neid võib olla palju:
rasvaemboolia, tromboemboolia; aga kui tal vahetati puusaliiges, siis kasutatakse
sellist pahaloomulist liimi, sellist tüüpi nagu nt „Moment”; viiakse luusse; ainuüksi
sellest „lendab” kogu südame veresoonkond. Et seda kõike kasutada, on vaja omada
kasvõi „kooli”. Aga seda Venemaa kirurgias praegu pole. Nii siis hukutati veel üks
kuulsus.

Raha hakati võtma, meditsiin tehti tasuliseks – aga teha ikkagi ei saa.
Tasuline meditsiin tuleb eos summutada. Muidu kasvab selline
monstrum nagu USAs! Juudimaffia! Seepärast, Watson, olen alati
hoiatanud:
Veel elus? – Rooma selles suunas, mis viib haiglast eemale! Ravitse
taimedega, nälgimisega.
Pidage meeles, paganatest puupead, ühte lihtsat asja. Et praegu, igaüks, kel on
kodus kompuuter – natuke tõlkimist inglise keelest sõnaraamatu abil – viie minutiga,
kui on tahtmist, võid teada saada sind huvitavast haigusest rohkem kui suvaline
doktor. Internetis on praegu 10 miljardit korda rohkem infot kui võidakse anda
meditsiiniinstituudis. Meditsiiniinstituut on õppimise eilne päev. Varsti ilmub
programm „Google -Human Body” http://bodybrowser.googlelabs.com/, ja siis on
täiesti mõistetamatu, miks käia meditsiiniinstituudis või ravida arsti juures? Kas ainult
selleks, et infolehte saada?
Minkail (see pole kirjaviga) Gapparov, Vene Föderatsiooni Toitlustuse Instituudi
direktori asetäitja, Venemaa Meditsiiniteaduste Akadeemia korrespondentliige
kirjutab alla kasutamisloale ja soovitab „energiajooke” – „Jaguari” võib juua!
„Kofeiini on ühes energiajoogi purgis sama palju kui ühes suures tassis kanges
kohvis – umbes 80 mg. See soodustab seratoniini – õnnehormooni – tootmist,
kiirendab reaktsiooni ja parandab aju tööd. Energiajoogid stimuleerivad hellalt närvija immuunsüsteemi, takistavad stresside arengut ja samaaegselt toimivad rahustavalt”,
räägib Minkail Gapparov. http://www.freetime.com.ua/1596.
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Kui akadeemik Gapparov poleks diplomit ostnud vaid oleks instituudis õppinud
või vaadanud kasvõi korrakski teatmikke, siis ta oleks teada saanud, et: „Kofeiin – see
on südame tegevusele mürgine joovastav jook, kutsudes esile sagedast
südamepekslemist. See, et kofeiini kõik joovad, ei tähenda seda, et see pole
mürgine. Ka nikotiini tarbitakse massiliselt.
Kofeiini tüsistused lihtsalt Wikist – suvaline koolijüts võib läbi lugeda aga
akadeemik ei loe: http://en.wikipedia.org/wiki/Caffeine „Kofeiin võib põhjustada
närvisüsteemi ülestimuleerimise, mida nimetatakse kofeiini mürgistuseks või kofeiini
judinateks. Sümptomid: rahutus, närvilisus, erutus, eufooria, unetus, naha punetus,
sage urineerimine, mao-soolkonna häire, lihaste kihelus, mõtete korratus, kiire
südamepekslemine, psühhomotoorsed erutused, rabdomülüüs – lihaste kahjustus.
Hüpertoonikutel vererõhu tõus ja silmasisese rõhu tõus, glaukoom. Üledoseerimisega
kaasnevad psühhiaatrilised sümptomid: maniakaaldepressiivne sündroom, valed
otsused, desorientatsioon, hajevilolek, meelepetted, hallutsinatsioonid, võib areneda
psühhoos. Suur kofeiini üledoseerimine põhjustab surma. Keskmine tappev doos (LD
50) on rottidel 192 mg keha kg kohta. (Akadeemik Gapparovi arvates on inimese
jaoks surmav kogus 40 suurt tassi kohvi) – „2008. a uurimused näitasid, et 200 mg
kofeiini päevas (kõigest 2,5 suurt tassitäit kohvi) võib rasedatel esile kutsuda
iseenesliku abordi kõrgendatud riski”. Inglismaal ei soovitata rasedatel juua üle 2 tassi
lahustuvat kohvi päevas. Eriti tihedad on rahutuse ja paanikaataki ilmingud. Need
„kofeiini rahutuse ilmingud” esinevad erinevates vormides: alates kõrgendatud
ärevusest kuni paanikahoogudeni, obsessiiv-kompulsiivsed häired, isegi foobia
sümptomid. Uuringute põhjal, mis viidi läbi Briti karskusajakirja poolt, tehti järeldus,
et „kofeiinindusega” on nakatatud 10% läänemaade elanikest. Ja järgnev tsitaat on
spetsiaalselt agadeemig (kirjutatud nõrkade tähtedega, et satiiriliselt vihjata tiitlit
kandva isiku nõrgukestele teadmistele – tõlkija märkus) Gapparovile:

„Energiajoogid, mis sisaldavad suures koguses kofeiini, on paljudes
koolisüsteemides üle terve maailma keelatud nende tüsistuste ja
negatiivsete efektide tõttu, mida on jälgitud kofeiini pikaajalisel
kasutamisel”.
Holmesil on isiklik negatiivne kogemus kofeiiniga, kui ta pidi 1994. a minema
arsti esimesele eksamile sellisesse asutusse nagu USA Meditsiini Litsentsi
Eksamineerimine. http://www.usmle.org/.
Eksam kestis kaks päeva hommikust õhtuni. Selleks, et ergas olla, ostis Holmes
apteegist retseptita müügiloleva paki puhta kofeiini tablettidega. Muuseas, NSV
Liidus ei ole neid müügil näinud, aga USAs on puhas kofeiin müügil. Ja kahe
eksamipäeva jooksul sõi Holmes terve paki ära. Niisiis koges Holmes peaaegu kõike
seda, mis ülalpool kirjas – kofeiini mürgistuse võlusid. Ja ei soovita mitte kellelegi.
Akadeemik Gapparov kasutab meedia tähelepanu. Nii ta siis „valgustab” tema
väljenduse kohaselt „tervisliku toitumise hüsteeriat”: „Toitumise hüsteeria. – Paljudes
telekanalites aetakse toitumuslikke hirmujutte. Viina juua ei tohi, vorst on lihata,
piim on koos mädaga. Mis siis ei saagi midagi süüa? Minu nägemuse kohaselt on see
hüsteeria võimendamine. Noored ajakirjanikud otsivad endale populaarsust”. –
Räägib – Vene Föderatsiooni Toitlustuse Instituudi direktori asetäitja, Venemaa
Meditsiiniteaduste Akadeemia korrespondentliige, professor, meditsiiniteaduste
doktor Minkail Gapparov. Ta ütleb selle välja oma jõulises edendamises Синий
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ПИАР (Sinine PR) peatükis „Mida me sööme ja mida hakkame sööma kui astume
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO)”.
http://news.argumenti.ru/society/2011/07/117371?type=all#fulltext
Niisiis, Watson, viina võib juua,
lihata vorsti ja sünteetilist kalamarja
samuti – Minkael Gapparov „andis loa”.
Aga lõpuks hakkate sööma seda, mida
meiegi
USAs,
loomulikult
tuju
„normaliseerivate” lisanditega, püüeldes
vaid ainsa soovi suunas – süüa ja midagi
muud pole vaja. Ja millest siis isegi 12
aastased lapsed kaaluvad 140 kg ja nad
tahaksid kogu aeg süüa. Ja rohkem ei
mingeid soove.

Kust siis võeti meie peaks Moskvas see tegelane – akadeemik Minkael Gapparov?
„Kaukaasia. Huna küla asetseb Kazikumuh Koisu paremal kaldal kuue kilomeetri
kaugusel kuulsa Laki rajoonikeskusest Kimizu mäe jalamil. Enne rajooni
moodustamist loendati Hunas 140 majapidamist 384 elanikuga. Mitte vähe väärikaid
Huna poegi ja tütreid näitasid end erinevates eluvaldkondades: Minkail Gapparov –
Vene
Föderatsiooni Toitlustuse Instituudi direktori asetäitja, Venemaa
Meditsiiniteaduste Akadeemia korrespondentliige, meditsiiniteaduste doktor!”
http://www.odnoselchane.ru/?sect=796

Tuleb välja, et vene akadeemik Gapparov on „Huna vääriline poeg!”
Kas akadeemik Gapparov pole mitte kurikuulus „hunn”? – Nii see ongi! Kaart!
Just nimelt Krasnodari äär, Stavropol, Dagestan, Tšetšeenia, Krimm, Odessa, Musta
Mere ranniku põhjaosa. Hunnide impeeriumi kaart:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Huns_empire.png
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Watson, Teie silmade ees paljastub veel üks Iisraeli kaotatud sugupõlv – Laki.
Huna küla asub Lakis!

Lakija
„(Laksk, Lakral klanu, Lakkui, Lakku lahk) – laktside etno-territoriaalsed
nimetused mägisel Dagestanil. Laki administratiivseks keskuseks on Kumuh linn –
lakkide peamine riigikeskus nende riigi 1000 aastase kestuse ajal. „Lakija koosneb
Lakski Kulinski rajoonidest”. Dagestani mägede sügavikus elab iidsetest aegadest
pisike laki rahvas. Iidsed pärsialased, hazarid (hussaarid?), araablased ja mongolid,
kes erinevatel aegadel läksid üle mägise Dagestani. Lakide pealinn Kumuh omas
erilist poliitilist tähtsust sassaanidele Dagestanis.”
Kõik on selge, Watson, Laki – need on hazari kakid, pärsia juudid.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F – Ja
Laki muuseas on toponüüm Venemaal. Umbes nii, nagu Kaukaasias on
Gimrõ aga Moskva all on Kimrõ. Selgelt näha, et mitte sellepärast, et
Moskva lähistel on Kimrõ ja Kaukaasias on Gimrõ, vaid vastupidi!
Nagu Kaukaasias on Laki, aga Moskva lähistel on Lakinsk! Las
proovib Holmesile kasvõi üksainus Lakilane öelda, kust neil
Vladimirtšinis on pärit linna vapil Lula märk. Kust pärineb Vladimiri
oblasti keskmes – juutide, Ameerika sõjaskautide, Prantsuse kuningate ja
Chevrolet märk?

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lakins
k_%28Vladimirskaya_oblast%29.png
„Ja see, et linn on kujunenud tööliskülast Lakinski, nime saanud kohaliku
parteitegelase Mihhail Ignatjevitš Lakini (1875-1905) järgi. Lakin oli ju bolševismi
tegelane – kohalik, kuid sissesõitnu. Sündida, Watson, võib mägede juut kus iganes.
Kuid asi pole selles. Räägib tema tegevus ja sümboolika. Ja ta oli juutide partei
sõdalane ja tema perekond on pärit Kaukaasiast!
Niisiis on Latsi ja Laki – üks ja seesama – mägede juudid. Neid on kümneid
erinevaid hõime ainuüksi juba Kaukaasias, arvestamata erinevaid Balkani, Karpaatide, Alpide, Pamiiri jne hõime, sest vanal ajal oli mägedes raskusi suhtlemisega isegi
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http://www.zarubezhom.com/Images/GorskieEvrei2.jpg
naaberorgude vahel. Seetõttu eraldusid mägipiirkondades Iisraeli suguharud sajandite
jooksul üksteisest oma dialektidesse ja tavadesse.
Nii saab selgeks, miks „Laki” juudi
eesnime ja perekonnanimega Minkail
Gapparov (huvitav, kas ta on Garri
Kasparovi sugulane) on Venemaa Meditsiiniteaduste Akadeemia akadeemik!!!
Praegu ei oska sellised akadeemikud vene
keeles isegi lugeda; olgu, lugeda veidi
oskavad, kuid kirjutada vene moodi ei oska
– ainult alla kirjutada tähtsatele
paberitele! On vaid üks küsimus – kas ta
ostis diplomi Tbilisi Meditsiini Instituudist?
Või Bakuust? Või Jerevanist? Räägin teile
autoriteetselt, – Moskva meditsiini juhivad
mägede juudid. Ja siin teile veel konkreetne
näide sellest, et Venemaa – see on Hazarstan. Me juba vaatlesime Siseministeeriumi
Nugr Alijevit ja kogu selle hazarski kampa
Vene Föderatsiooni valitsusest. Ja pole
midagi imestada, et Medvedjev – on ema
järgi Nahšikjan – armeenlane.
Nad on valitsuse tipust veidi madalamal
kuid domineerivad ka suurte juhatajatena.
Aškenaazid röövivad meilt pensioni!
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