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Tervise röövimine programmeerimise abil 
 

Noor inimene teab, et ta teab tõde 
Keskealine hakkab selles kahtlema 
Vana inimene teab, et ta tõde ei tea 

 
 

Universumi seadus: Kus toit, seal elu. Toit = informatsioon, teave. 
 
Inimkeha on universaalne bioloogiline arvuti. See arvuti on ühendatud kõiksuse 

infoväljadega, hõlmates nii kohalikku reaalsust (planeet Maa) kui ka paljusid teisi 
reaalsusi.  

Selle arvuti/keha kasutaja on teadvus ehk enesest teadvel olev isik, kes on ise 
loonud oma keha, kasutades loojate poolt kavandatud kehasüsteemide maatriksit ehk 
kondikava ja materiaalseid aineid. Iga teadvus on kordumatu, kasutades oma keha 
loomisel miljardite aastate jooksul kujunenud isiklikke tõekspidamisi. Seega on ka iga 
keha kordumatu. 

 
Toitumise ehk info läbitöötamise võib jaotada kolmeks tasandiks: 

1. Vaimne toit (mõtted) 
2. Hingetoit (tunded) 
3. Materiaalne toit (aistingud) 

 
 

Iga arvuti toimib vastavalt sellele, milliseid programme see kasutab. Mõistus ehk 
mõistatuste lahendamise programm tegutseb inimese peas – see on uue info ja vana 
info sobitamise programm, seotud kohaliku reaalsusega. Tunne ehk äratundmise 
programm tegutseb inimese südames, see on kõiksuse programm, seotud kõigega mis 
on. Inimteadvus on võimeline programme vahetama. 

 
Usk on uskuja poolt kontrollimata, läbi töötamata, läbi kogemata info/teave. 

Teadmine on läbi töötatud, kontrollitud ja enda jaoks kogetud info. Usuga saab 
manipuleerida, teadmisega mitte. Ükski teadmine pole lõplik, kuna kõik 
avardub/täiustub ajas. Seega võib öelda, et teadmine on tõekspidamine, mis sisaldab 
vähemal või rohkemal määral usku.  

 
Iga inimene tegutseb õnne nimel. Õnn on tasakaalupunkti ümber liikumine. 

Tasakaal on olukord, kus (juurde)saamine ja (ära)andmine on omavahel tasakaalus, 
inimese kontrolli all. Tasakaal on tundlikkus, tundeerksus. Kui vaadelda kaalukausse, 
siis hakkavad need tasakaalupunkti suhtes liikuma siis, kui tasakaaluolukorda muuta, 
kui kas saadule või antule midagi juurde panna või ära võtta. Kui kahest kaalukausist 
on ühel liiga palju materjali, vajub raskem kauss vastu pinda millel kaal asub ja kaal 
ei saa enam pendlina võnkuda – kaalu tundlikkus ei tööta. See tähendab, et nii 
positiivsed kui negatiivsed võlad tuleb ära maksta. Kui ollakse liiga palju saanud, 
ripub andmise kauss abitult õhus, kontakt maapinnaga on kadunud. Kui ollakse liiga 
palju andnud, ripub saamise kauss abitult õhus – liikumist ei toimu kummaski 
olukorras. Liikumine on elu, liikumatus on surm. Kui kausid on liiga kaua olnud 
tasakaalus, juhib inimese rahutuks muutunud hing teda uutesse olukordadesse, et 
vältida surnud seisu. Tasakaalu kontrollmoodul asetseb inimese südames, hoolitsedes 
tundepuhangute ehk hinge märguannetega selle eest, et inimese pea saaks mõtlemise 
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suuna selleks, et uus olukord stabiliseerida, uuesti tasakaalustada. Tarkuse (pea) ja 
tunde (südame) koostööd nimetatakse arukuseks. 

 
Inimene on loovisiksus. Loovus on uute olukordade sidumine eelnevate 

kogemustega/teadmistega ja nendes olukordades tasakaalupunkti ehk õnne 
saavutamine. Mida rohkem on inimesel teadmisi erinevatest olukordadest ja nende 
tasakaalupunktidest, seda õnnelikum ta on. Sisemine sundus ehk uudishimu (elab 
südames) on püüdlus aina suuremale õnnele, see lükkab inimese aina uutele õnne 
jahimaadele.  

 
Inimese keha on tema tõekspidamiste väljendus kohalikus reaalsuses ehk 

arvamuste kogum. Arvamused muutuvad vastavalt tõekspidamiste täiustumisele. 
Täiuslikkus on olukord, kus pole paremaks tegemise eesmärgil võimalik midagi ära 
võtta (ära anda). Teadmisi pole võimalik ära anda (ära võtta), küll aga usku. Kui 
tahame oma keha tervendada või muuta, tuleb vaadelda ja leida vigu oma 
tõekspidamistes. 

 
Inimese keha allub tema mõtlemise suunale. Suunaandjaks on süda, mis annab 

kõiksuse infokanalina tõe otsimise suuna. Mida otsesema/sirgjoonelisema tegutsemise 
suuna inimene leiab, seda rahulikumaks muutub ta sisetunne – süda ei pea enam 
märguanneteks ärevusimpulsse genereerima. 

 
Õigus elab inimese peas, õiglus aga südames. Õigus on programm, mis arvestab 

vaid teiste suhtes parema positsiooni saamisega (saamahimuga). Õiglus aga arvestab 
ka andmisega (andmishimuga), püüdes luua tasakaalu. Õigus on momendiarusaam, 
õiglus on igavene ehk universaalne arusaam. Õigus on kõigil vastavalt sellele, kuidas 
suudetakse hetkel tõlkida igavikulisi tõdesid kohalikku reaalsusesse. Õigus teab, et 
ollakse parim, õiglus teab, et ollakse võrdsed. 

 
Õigus üritab õiglust raamidesse panna, kinni mätsida, vangistada – kasutatakse 

valetamist. Viha on püüdlus neid raame olematuks teha. Viha õhutamine on õigluse 
lisavalede pilve uputamine. Mida rohkem viha õhutatakse, seda suuremaks kasvab 
viha ehk sisemine protest ebaõigluse vastu, mis plahvatades pühib oma teelt kõik 
õigused. Õigust saab osta, õiglust mitte. Juuras kasutatakse õigusseadustikku, mis 
juhib/programmeerib inimesi oma õiguse tagaajamisele – see programm toimib viha 
õhutamisena, kuritegevuse suurendajana. 

 
Tegutsemise jõud tuleb südame kaudu. Endale valetamine röövib selle jõu. 

Teistele saab valetada ainult siis kui ollakse eelnevalt endale valetanud. Valetamine 
on konflikt sisemise teadmisega, kus sa ise tead, et sinu väljendus ei kattu 
universaalsete tõdedega, sinu südame häälega. Selle konflikti lahendamata jätmine 
väljendub süümepiinadena. Mida rohkem on süümekaid, seda jõuetum on inimene. 
Kui ta tahab jätkuvalt teistele tõestada, et ta on neist parim, peab ta valesid veelgi 
juurde looma. Tulemuseks on tundetus ehk südame kui kosmilise infokanali 
kinnimätsimine, mis väljendub südametusena, külma mõistusena – inimesest on 
saanud psühhopaat, kes tallab tundetult ehk kaastundeta teiste südametel. 

 
Hinge puruksrebimise garanteerib hindamise programm (nt kaasaja koolid). See 

on isiksuse mingi omaduse väljarebimine tema tervikolemusest ja otsustamine, kas 
see on hea või halb. Seal, kus on hindamine, seal on ka viha ehk protest (nt kooli 
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vägivald). Igaüks kaitseb end puruksrebimise eest. Hindamiseks on välja mõeldud hea 
ja halva mõisted, mis kosmose tasandil puuduvad. Pole olemas ei head ega halba, on 
vaid huvide konfliktid (sõda) või nende puudumine (rahu). Sõda saab vaid siis luua, 
kui inimesed on vastu võtnud hea või halva kriteeriumid, kus halvad inimesed tuleb 
hea nimel hävitada. Kui halvad inimesed saab hävitatud, siis hakatakse järelejäänud 
heade inimeste seas ringi vaatama ja nende halbu külgi leidma ja hindama, et jätkata 
hävitamistööd. Tulemuseks on hinge sulgumine ehk hingetu elu, kus ainsaks 
hindamise kriteeriumiks jääb inimese käsutuses olev materiaalne vara, mida on juba 
palju lihtsam hinnata ja sõda jätkub veelgi verisemalt. 

 
Kaastunne on inimese võime asetada end teise inimese olukorda, temaga 

samastuda, tema tundeid tunda. See võime on olemas ainult südamlikel inimestel, kes 
püüavad endale mitte valetada, teades, et tunnete tuimus, sumbumine ja surm on 
seotud endale ja teistele valetamisega. 

 
Tundlik ehk erga/tasakaalus tundeeluga inimene on võimeline tunnetama 

hetkeolukorra reaalsust/tõesust ja tulevikureaalsust, tulevikusündmusi ette aimama. 
 
Hirm on sisemiste valede varjamise programm, tahtmatus või oskamatus 

reaalsust tunnetada, oma südame häält kuulata. Avatud südamega inimesel puuduvad 
hirmud ehk mõttekrambid. Mõttekrambid laienevad kogu kehale, paralüüsides keha 
liikuvuse, halvates tegutsemise jõu. Mida avatum on inimese süda ehk mida paremini 
on inimene oma valedele rajatud reaalsuse läbi töötanud ja vead parandanud, seda 
kergemini saab ta südame infokanali kaudu tulevast kosmilise reaalsuse infoväljast 
suundi antud olukorraga toime tulemiseks, antud olukorra tasakaalukaks 
lahendamiseks. Ta lahendab olukorra nii, et keegi teine temaga samas olukorras olija 
ei saaks hingeliselt kannatada. Rahvasuu nimetab sellist inimest suure südamega 
inimeseks. 

 
Hirmunud inimene elab surmaprogrammiga, tahtes, et teised ta elu heaks teeks, 

hirmudeta ehk julge inimene elab eluprogrammiga, tehes oma elu ise heaks. Surm on 
liikumatus, elu on liikumine. Surmaprogramm algab küsimusega mis siis saab. 
Eluprogramm algab küsimusega mida mul anda on (ennekõike loovust olukorraga 
toimetulekuks). Hirmunud inimene teab, et elu on lõplik, ta kardab surma. Julge 
inimene teab, et elu on lõputu – surm on vaid hetkeline seisund, millele järgneb uus 
kehastunud elu. Hirmunud inimene ajab taga õnne, julge inimene on sellest loobunud, 
teades, et õnn saab teda ise kätte – julge vaid seisatada, endale keskenduda ja see 
vastu võtta. Hirmunud inimene kontsentreerib ehk koondab end pingeolekus väljast 
sisepoole, pressib end kokku – pinge ehk stress kasvab. Julge inimene keskendub, 
püüab end asetada pingelise olukorra keskele, et seda hajutada – pinge kahaneb. 
Hirmunud inimene elab peamiselt emotsioonide tasandil, julge inimene peamiselt 
tunnete tasandil. Emotsioon on torm, tunne on vaikus. Südame häält kuuled vaid siis 
kui otsustad katkestada mõtete tormi. 

 
Piltlikult öeldes elab emotsioon mere pinnakihis/lainetes, avatud kõikidele 

tuultele ja kaljudele. Tunne elab pinnakihi all, tormavatest lainetest allpool, vaikuses. 
Pinnakiht (emotsioon) on kitsas, selle all olev sügavik aga lõpmatu. Pinnapealne 
inimene oma tunnetesse sukelduda ei julge, kartes info paljususse uppuda. Vaid see, 
kes on piisavalt kannatanud, hakkab lõpuks ennast otsima ja oma tunnetele ehk 
sisemisele tõele näkku vaatama. Ta on taibanud, et viga tuleb ennekõike endas otsida. 
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Iga vea parandamine muudab maailmapildi selgemaks ja tundeelu helgemaks. Maailm 
hakkab pihta inimese seest, maailmaparandamine ennekõike enda parandamisest/ 
tervendamisest, taas tervikuks saamisest. 

 
Me elame valede maailmas, milles orienteerumine näib võimatuna. 

Mõtteprogrammid on meisse sisestatud ja aegade jooksul juurutatud maaväliste 
rasside poolt, kes planeeti ja inimkonda enda omaks peavad, kelle põhitegevus on 
garanteerida, et inimesed elaksid emotsioonide tasandil. Emotsionaalset inimest on 
lihtne endast välja viia. Endast (enda energiakehast) välja läinud isik ei suuda oma 
energiat kontrollida ja seda on lihtne varastada. Kogu tants planeedil Maa taandub 
inimeste ja ka loomade hingeenergia vargusele või röövimisele. Niikaua kui inimene 
elab usu tasandil, on see võimalik. Maavälised ütlevad uhkusega, et religioon on 
nende loodud. Kõik sõjad on ususõjad.  

 
Ka raha on religioon. Vanasti käisid inimesed kirikus jumalat teenimas, nüüd 

käiakse tööl raha teenimas. Lõpuks jõuab inimene enda teenimiseni, korrastamiseni. 
Raha on anonüümne vargusesüsteem. Raha on vahend, mida süsteem kasutab inimese 
aja röövimiseks, et tal poleks võimalik kulutada seda oma sisemaailma/tunnete 
korrastamiseks, enda vigade märkamiseks ja parandamiseks. Sassis hingeeluga 
inimene on orienteerumisvõimetu ja arvab vajavat väliseid juhtnööre, tulgu need siis 
õigusseaduse paragrahvidest, riigijuhtidelt, ametnikelt vm autoritaarsetest allikatest. 

 
Selleks, et inimest juhtida, peab ta ära andma omaenda elu juhtimisõiguse, selle 

kellelegi teisele volitama. Kuna kõik inimesed kui miljardeid aastaid vanad 
vaimolendid on kordumatud ja väga erinevatelt radadelt korjatud teadmistega/ 
elukogemustega, siis pole mitte kellelgi teisel neid võimalik juhtida, vead on 
paratamatud. Valesti juhtimine tähendab vägivalda, teise isiku aja ja energia 
raiskamist. Ainult isik ise on võimeline end optimaalselt juhtima, arvestades 
hetkeolukorra kõiki kättesaadavaid nüansse nii siseilmast kui välisilmast, millest 
välistel juhtidel pole õrna aimugi. Igale hetkele järgneb järgmine hetk, kus tuleb 
jällegi otsuseid teha aga võrreldes eelmise hetkega kogemuse võrra sügavamal või 
kõrgemal või avaramal tasandil. Seadusandlus on juba sündides surnud, sest selle 
käivitudes on elu olud ja inimesed vahepeal muutunud. Inimese jaoks eksisteerib üks 
ja ainus seadus. See on südametunnistus, mis suudab arvestada kõikide nüanssidega, 
et olukord lahendada kõige paremal, kõige vägivallatumal moel. 

 
Idee poolest on seadus leping kahe isiku vahel, mis koostatakse selleks, et 

pakkuda mõlemale poolele soodsaid arengutingimusi. See tähendab, et riik ja riigi 
kodanik sõlmivad lepingu, kus on fikseeritud seadusepunkti läbiarutamine, et isik on 
teadlik vastutusest ja hüvedest, mida leping pakub. See välistaks inimvaenulike 
seaduste vastuvõtmise. Tänapäeval on kombeks leping allkirjastada, alles siis saab 
leping kehtivuse jõu. Paraku pole ühtki paragrahvi, mis oleks kahepoolselt 
allkirjastatud. See tähendab, et riikide seadusandlused on inimsuse aspektist 
vaadelduna kehtetud. 

 
Tänapäeva seaduse järgi pole inimesel võimalik oma tervise eest vastutada. Kui 

ta tahab riigilt dokumenti, mis annaks talle õiguse enda tervise eest vastutada ehk oma 
tervis enda kontrolli alla võtta, peab ta läbi tegema psühhiaatrilise kontrolli, mis 
tõendab, et ta on selleks võimeline. Kuna psühhiaatrid on allutatud sama süsteemi 
seadusandlusele, siis on sellise dokumendi väljastamine välistatud. Tekib oht, et 
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inimene hakkab tegutsema väljaspool seadusepiiranguid, mis omakorda on oht riigi 
kui vägivallasüsteemi eksistentsile. Seadusandlusesse on pretsedentide vältimine sisse 
kirjutatud. Seaduse loojad eeldavad, et riigi kodanikud on idioodid, kes ei näe 
seadusesse kirjutatud demagoogiat läbi. Kes läbi näeb, hakkab sisemise õigluse nimel 
elama väljaspool seadusesätteid ja varem või hiljem leiavad selle sama seadusandluse 
ametnikud, et inimene eksib kehtiva seadusandluse vastu. Selline inimene tuleb 
ühiskonnast kõrvaldada – et teised inimesed tema eeskujul käituma ei hakkaks. 
Korraldatakse näidispoomine. Seadusandlus pole kunagi olnud rahva teenimiseks ega 
saa seda ka olema. Kui inimesed seda taipavad, tühistavad nad seadusandluse 
tervikuna. Hirm, et siis tekib kaos ja hälvikud teevad mis tahavad, on inimestesse 
aegade jooksul tugevalt sisse programmeeritud ja juurutatud. Kui inimesed taipavad, 
et hirm ei ole nende oma vaid on väljastpoolt sisestatud tühipaljas programm, 
lõpetavad nad hirmu toitmise oma hingeenergiaga ja hirm peab hajuma või lahkuma 
parematele jahimaadele. Riikide tippjuhid valitsevad masse hirmu ja seaduse-
demagoogia abil. Kui seadus ei kubiseks demagoogiast ehk paljutõlgendatavusest, 
poleks vaja juristide armeed, kes tõlgendavad seda ennekõike oma kasumlikku aspekti 
silmas pidades, lisades algsele demagoogiale ka oma osa. 

 
Tänapäeval ei kaitse korraloojad mitte inimest vaid seadust. Kaitstakse elutut 

fiktsiooni ehk surma. Näiteks, kui arst tegutseb vastavalt seadusele ehk ettekirjutatud 
normidele, on kõik korras, mis siis, et inimene hukkus. Seaduse vastu arst ei eksinud, 
küll aga inimsuse vastu. Kui ta hakkab tegutsema inimeste hüvanguks, kaotab ta 
töökoha, arstilitsentsi ja ka varasemate saavutuste eest jagatud tunnustuse. Ta ei saa 
enam oma erialal tegutseda, mis siis, et ta võib teistest arstidest oma teadmiste poolest 
mäekõrguselt üle olla. Teda alandatakse meedia vahendusel, püütakse häbimärgistada 
– kõik selleks, et ta elu võimalikult võimatuks teha ja et näidispoomise abil vältida 
teiste potentsiaalsete inimsuse eest võitlevate isikute esilekerkimist. 

 
Seadusandlus on inimeste programmeerimine, mille ülesandeks on halli massi 

loomine. Erisused ehk vikerkaare värvispekter on keelatud. Valitseda saab vaid 
rahvast, kes mõtleb ja tegutseb ühtemoodi, varjates oma tundeid, et ellu jääda. Nii 
luuakse emotsionaalne tasand, kus inimeste lüpsmine pakub piiramatuid võimalusi – 
nad ei julge elada tundeelu, sest see paljastab tõe nende enda rikutusest. Tundeelu 
eitamine välistab välismaailma manipulatsioonide läbinägemise. Emotsionaalsel 
tasandil elavad inimesed kaklevad üksteisega, neil pole “kõrgemale” vaatamiseks 
jõudu, tahtmist ega aega – see ongi valitseva süsteemi eesmärk.  

 
Inimeste seadusekuulekateks programmeerimine on kestnud eoone. Usk seaduse 

ülimuslikkusesse on hingi hukutav. Seaduse looja on blokeeritud hingeeluga ehk 
katkine inimene, nn zombi. Mis nipiga tõuseb seadus, millele peab alluma kogu 
ühiskond, oma loojast kõrgemale? Täielik absurd! Seadusekuulekus viib 
massimõrvadeni, eriti, kui tegemist on jumalate seadustega, olgu selleks Allah, 
Jehoova, Saatan või mõni muu ülimuslikuks kuulutatud kultusetegelane, keda aga 
ükski usukummardaja oma silmaga näinud ei ole ja isiklikku suhet ei oma – see 
tähendab, et reaalselt nad teda ei tunne. Kogu jama taandub arvamustele aga arvamus 
ja tõde on täiesti erinevad mõisted. 
 

Inimese elamise jõud siseneb hinge tasandilt. Kõige võimsam hingemürk on 
valetamine, oma tegeliku mina eitamine kasusaamise eesmärgil. Endale valetamine 
tekitab süümepiinu, mis söövad inimest seestpoolt. Mida rohkem süümekaid, seda 
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jõuetum on inimene. Kui inimesel pole jõudu, ei suuda ta elu olukordi läbi töötada, 
mõtetel puudub liikumise jõud. Läbitöötamata mõtted kuhjuvad ajusse. Mida 
suuremad kuhjad, seda suurem depressioon. Alguses oli pressioon ehk enda 
survestamine, mobiliseerimine, kriitilisest piirist üleminekul mindi aga vastasäär-
musesse ehk vedelemisse, mittemidagitegemisse, depressiooni. Mittemidagitegemine 
loob uute lahendamata olukordade hunniku, mis tekitavad uusi süümekaid. See on 
alkohoolikute probleem. Kainenedes hakatakse nägema tegemata tööde mäge, mis 
tekitab lisadepressiooni, mis tuleb jällegi viinaklaasi uputada. Tihti asendatakse 
probleem veelgi räigema probleemiga – religiooniga. Hakatakse palvetama, et 
kõigevägevam kõige väetimal tagumiku puhtaks pühiks, taipamata, et sellise 
mõttekonstruktsiooniga/programmiga alandatakse kõigevägevamat enda sees – hinge. 

 
Kui hing on laiali kistud, ei aita ka maailma puhtaim toit (kõige puhtam info), 

sest tervikust väljakistud hingeraasuke, mis kehas veel alles, pole võimeline seda ära 
tundma ja omaks võtma. Kui seda ei tee hing, siis ei tee seda ka keha. Inimesel 
puudub maitseerksus, kõik toidud on tema jaoks ühesugused tuimad ollused, vahet 
pole, mida sa näost sisse kühveldad. Nii süüaksegi teiste poolt minema visatud 
riknenud toitu, peaasi, et elunatuke veel kuidagi hingitseks. Keha ei suuda mürke 
eemaldada, kuna ei tunne neid ära. Erinevate hingeaspektide eemaldumine toimib 
tervikhingele kui filter, mis laseb läbi ainult lubatud spektreid. See kajastub ka 
alkohooliku hääles (hääle tämber on tuim, filtreeritud), mis on monotoonne ja terve 
inimese jaoks ebameeldiv, sissepuuriv – et neid kuulavatelt ohvritelt elujõudu 
varastada. Tegemist on  vampiirlusega. 

 
Alkohoolikuks saavad õrna hingeeluga inimesed, kes ei tee kärbselegi liiga, 

olgugi, et üks kärbes võib tal terve päeva oma pinisemise ja kiusamisega ära rikkuda. 
Kui ohver seda läbi ei näe, peab teda hammustama parm. Kui ta ka siis oma hea 
inimese positsioonist ei loobu, saab tast endast parm. Alkouimas olijad sumisevad kui 
parmud. Rahvasuu on täpne, tabab otse kümnesse.  

 
Heaks inimeseks olemise programm on inimese hävitamise programm. Hea 

inimene paitab ja hellitab kõiki ühtemoodi, ka neid, kes ta elu hävitavad. Elus on 
olukordi, kus tuleb enda eest võidelda, lahing vastu võtta ja vajadusel kasutada jõudu, 
et vastane ei saaks kogemust, et talle on kõik lubatud. Kõikelubavus on kuritegevuse 
suurendamine. Vägi kasvab võitluses. Võitlus on halva heastamine, vigade 
avastamine ja parandamine. Halb on korrastamata headus.  

 
Tänapäeva ühiskonnas on hea lubatud ja halb keelatud. Hea inimene mattub ta 

enda poolt eitatud halva ehk korrastamata headuse alla, sest on headuse programmi 
uskuma jäänud, seda toitnud ja kasvatanud oma hingeenergiaga. Kui ta seda 
programmi ei vaidlusta, suureneb paratamatult tasakaalutus, millele järgneb 
paratamatu hukk. Kurjus ehk hingetu elu toitub headuse programmi saagist, teisiti 
öeldes: kurjus õilmitseb headuse varemetel. 

 
Kui tahad elada, pead teadma, et ka teised tahavad elada. Kahe isiku omavaheline 

probleem on vägagi intiimne teema, mida saavad lahendada vaid isikud ise. 
Kolmandate poolte mängutoomine suurendab vägivalda, sest nad ei saa aru 
inimestevahelise konflikti tegelikest (ennekõike hingelistest) tagamaadest. Nii 
karistatakse teenimatult üht või teist poolt, aga konflikt jääb lahendamata, jäädes 
ootama paremaid aegu. Kolmas isik või isikute grupp, kes karistas inimest asjatult, sai 
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endale konflikti, mille klaarimine lükkub kaugemasse tulevikku. Nii üritab süsteem 
(nt läbi kohtute) luua igavest vägivalda, emotsioonidetormi. 

 
Selleks, et vägivald suureneks, on seadusega keelatud inimeste omavaheline 

arveteklaarimine, mängu tuleb kindlasti lülitada kolmandad isikud. Inimhinged ei saa 
enne rahu kui suhe on tasakaalustatud, arvetemaksmised/klaarimised tehtud. Kui see 
õnnestub, saavad endistest vihavaenlastest sõbrad, kes teavad, et kaaslane väärib teda. 

 
Inimesi on programmeeritud sündmusi vaatlema vaid ühe mätta otsast, sellelt 

mättalt, millel ta on kogu aeg elanud, mida ta tunneb läbi ja lõhki, mida ta peab oma 
mättaks, absoluutseks tõeks. See programm keelab inimesel oma mättalt eemalduda, 
sest teise mätta otsa minnes võib näha oma mätta mannetust ja inimene võib tõde 
taipama hakata. Oma mätta absoluudiks pidamine loob inimesele illusiooni 
kõiketeadmisest, usu oma absoluutsest õigusest ja eksimatusest. See mätas on 
kullakallis ja ei lase tervikut hoomata. See loob kõrkuse, teiste endaks halvemaks 
pidamise. Hinge suuniseid teistelt abi paluda surutakse maha, sest mitte ükski temast 
halvem inimene ei saa teda aidata ja endast parema juurde ei saa minna, sest siis tuleb 
tunnistada oma ekslikkust. Nii kirutakse oma õnnetut olukorda, saatust, maad ja 
taevast, sugulasi, tuttavaid ja võõraid, rikkaid ja vaeseid, valda, riiki ja salaja ka 
jumalat. Niikaua kui inimene ühe mätta programmi ei vaidlusta, niikaua toimub ta 
enda häving. Kui ta julgeks minna kasvõi korrakski mätta otsa, kus kõik inimesed on 
võrdsed, näeks ta esimest korda lahket naeratust teiste huultel ja ta saaks värskendava 
tuuleiili oma tiibade alla ja talle meenuks, et ta suutis kunagi ammu lennata ja nautida 
elu hoovust. Ta märkaks, et ta suudab südamest naerda ja ka teistel naeru välja 
võluda. Ja veel märkaks ta, et valud kaovad, ennekõike hingevalud. Valud tekivad 
süüdistamistest. Vale ja valu on ühe sõnatüvega. Inimene, kes taipab, et me kõik 
oleme üks, sellel kaob põhjus enda ja teiste süüdistamiseks. Kui hing terveneb, 
terveneb ka keha. Tervis = terveolemine ehk tervikolemine.  

 
Valem on püüdlus leida universaalset kõikjal toimivat suhete kombinatsiooni – 

see on püüdlus tõde materialiseerida ehk silmaga nähtavaks teha. Paraku kehtib valem 
vaid niikaua, kuni pole avastatud, et see kehtib vaid kohalikus, tervikust väljarebitud 
reaalsuses. Sisuliselt on valem materialiseeritud vale, lohutus pimedatele. See on 
järjekordne programm, mis inimesi killustab. Teaduse kõige kõrgemale positsioonile 
upitamine on püüe sõnast teadvus välja rebida täht v. Maa teadus on maaväliste 
manipulatsioon, et inimesed tõde ei taipaks. Teadlased suunatakse ülikitsasse 
tunnelisse, et nad ümbritsevat ei tajuks. Nii ongi, et teadlased räägivad, et nad said 
probleemile lahenduse suuna unes ehk olukorras, kus nad olid kogu 
(valemite)kupatuse unustanud (uni ja unustus on ühe sõnatüvega). Uni on astraalränd 
teistesse maailmadesse, teistesse infoväljadesse. Teine võimalus on keskenduda ehk 
probleemi keskele minna, seest välja vaadata. Kui teadlane on valemiterägastikku 
takerdunud, ei suuda ta keskenduda, ta vaatleb probleemi ainult väljastpoolt, püüdes 
valemite kaudu sellesse siseneda. Majja sisenemata pole võimalik teada saada, mis 
sees toimub. 

 
Matemaatikat peetakse teaduse alustoeks. Inimene, kes on piisavalt matemaatika 

abil programmeeritud, teab, et 1+1=2. Kes on programmeerimata, võib tulemuseks 
saada 3, sest ta arvutab sisse näiteks ka oma võla. Matemaatika eeldab, et numbrid on 
ühesuguse väärtusega. Miljonäri sent ei võrdu eal porgandirohija sendiga. 
Matemaatika ehk elutute arvudega manipuleerimise süsteem loob elutu 
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võrdlussüsteemi, mis on aluseks kastisüsteemile. Kui inimene ei taipa õigel ajal tema 
ümber ehitatud kastist välja ronida, lüüakse selle kaas kinni ja nägemist kusagil 
järgmises elus. Matemaatika sobib asjade ja masinate aga mitte inimeste ja nende 
suhete vormimiseks. 

 
Kaasaja meditsiin on kastisüsteem, kus igat organit uuritakse ja ravitakse 

tervikust eraldi. Nii lendabki järjest enam elundeid prügikasti ja veidi aja pärast, kui 
inimene meditsiini “teenetest” ei loobu, lendab ta keha tervikuna kasti. Kuna teadus 
on tunnistatud ülimuslikuks ja inimene on allutatud teaduslikule maailmakäsitlusele, 
saab ta kannatada niikaua kuni hakkab ise uurima (kodutööd tegema), miks ta usub 
meditsiini aga ennast mitte. Mida rohkem uurib, seda selgemaks saab pilt, et meditsiin 
pole algusest peale mõeldudki rahva tervise eest hoolitsemiseks. Inimene suudab oma 
elu kontrollida vaid juhul, kui ta on terve (tervik). Kui inimene on katki, on tema iga 
jupiga kerge manipuleerida, tema tervikut ülemvõimule allutada. Kui inimene ei 
usalda ennast, peab ta usaldama teisi. Kahtlus, et ka teiste info võib vale olla, rebestab 
teda veelgi. 

 
Kaasaja meditsiin on ehitatud valedele. Meditsiin väidab, et ravib haigusi. Haigus 

on olukord, kus keha püüab end tervendada, kasutades nii kehasiseseid ressursse kui 
püüdes tervikukssaamise infot väljastpoolt. Haiguse ravimine tähendab selle 
tervenemisprotsessi katkestamist. Kui alusvundament on vale, on vale ka sellele 
rajatud ülejäänud filosoofia. 

 
Inimest saab tervendada vaid inimene ise, ta on oma keha ehitanud 

isetervenevaks süsteemiks, andnud oma kehale teadvuse, ainult tema tunneb oma 
keha kõige paremini. Tervendamine ehk tervikukssaamine tähendab paranemiseks 
tingimuste loomist, vanade mittetoimivate ehk kahjustavate programmide endast 
väljarookimist ja uutega asendamist. Kui inimene söandab lahkuda oma peast ja 
sukelduda südamesse, hakkab ta tõest infot ära tundma. Tunne elab südames, mõistus 
(tarkus) peas. Mõistus on programmeeritav, tunne mitte. Südames elamisel on peas 
olevad mõtted kui pilved taeva all, mis tulevad ja lähevad. Südames elades haakub 
inimene vaid selle pilvega, mida tal momendil vaja on – ta tunneb endale vajaliku ära. 
Lisaks haihtuvad tal olemasolevad südamerikked (peremees on jõudnud koju tagasi ja 
loob korra majja).  

 
Põhiline inimese programmeerimine peas elamiseks käib koolide kaudu. Erisused 

ehk inimeste hingede väljendused on keelatud, karistatavad. Iga ebaõiglaselt määratud 
karistus lööb hinge killustava kiilu ehk haava, eriti laste puhul. Mida rohkem haavu 
on hinges, seda rohkem hakkab inimene ellujäämise nimel oma hingeelu peitma kuni 
hingeelu eitamiseni välja. Nii luuakse haridussüsteemi abil süsteemile vajalikke 
programmeeritud “tarku” bioroboteid. Selleks, et programmeerimine veelgi 
täiuslikum oleks, on tasapisi pikendatud koolis käimise aega. Kõrgkool aga toimib kui 
okaskroon, mis pähe surutakse.  

 
Käskude ja keeldude süsteemi saab rakendada vaid masinatele. Kui vaatlete 

kaasaja seadusandluse süsteemi, siis taipate, miks see keelab, käsib, poob ja laseb. 
Kui inimene sellele ei allu, kui ta üritab kastisüsteemist väljuda, saab ta karistada – 
see on traumapõhine programmeerimine. Inimene, kes teise inimese maha lööb, on 
programmeeritud üldsuse silmis automaatselt kurjategija. Kui vaadelda teise mätta 
otsast, võib asi olla vastupidine – inimene lõi maha kurjategija, kes ta hingeelu kallal 
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varjatud vägivalda kasutas, teda hävitada püüdis. Tilk tilga haaval sisestatud 
hingemürk paiskus mürgitajale bumerangina kogu hiilguses korraga tagasi. 
Õigussüsteem ei arvesta inimese hingeelu, loevad vaid faktid, mida saab väänata 
kuidas tahad, näidata neid positiivses või negatiivses valguses olenevalt näitaja 
rikutusest. Nii luuakse absoluutse positsiooniga õiguse kilbi varjus paratamatult 
vägivalda ehk ebaõiglust. Pliiatsist on välja imetud monstrum, mis on pärjatud uhke 
nimetusega õigusriik. Riigid pole algusest peale mõeldudki inimeste teenimiseks vaid 
vastupidi.  

 
Kui me tahame tervikpildist aru saada, ei piisa kohaliku reaalsuse vaatlemisest. 

Tuleb ennast häälestada ka nähtamatutesse, teistele inimestele mittetõestatavatesse 
maailmadesse, millede kaudu toimub tegelik manipuleerimine. Nagu taevas, nii ka 
maa peal. Tegelikult on taevane olukord hullem, sest kõik sündmused ei 
materialiseeru, ei jõua maistesse sfääridesse – mateeriat on universumis umbes 1%. 
Kuna inimesi on programmeeritud uskuma vaid käega katsutavat ja silmaga nähtavat 
maailma, siis on neid lihtne petta. Ainuke ametlikult tunnustatud vahendaja 
nähtamatu ja nähtava maailma vahel on teadus, mis ei ole reaalne teadus vaid meile 
manipulatsioonide teel edastatud võltsteadus – et inimesi tõest eemale juhtida. 
Näitena võib tuua elektroni, mida pole olemas. Kõik väljaspool ametlikku teadust 
tegelevad isikud on tembeldatud soolapuhujateks, nupust nikastanuteks, hulludeks, 
petturiteks jne. 

 
Kosmilise orjandussüsteemi vanus on miljardeid aastaid. Olen saanud infot, et 

hingemaailm on loodud kellegi toiteks. See keegi aga kardab hullult, et võim võib 
käest libiseda ja et ta peab kogema eesti vanasõnu: “Vägivald ei püsi kotis”, “Kõik 
mis teed, teed endale”.  

 
Inimene elab sisemise eetikakoodeksi järgi. Neid eetikareegleid kirjutati Sirius B 

süsteemis, igale rahvusele erinevalt, et vajadusel konflikte tekitada. Konfliktidest 
vabaneb tohutu hingeenergia, mis siis sorteeritakse, pakendatakse ja millega 
kaubeldakse. Eetikareeglid sisestatakse tasapisi seaduseraamatutesse. Nt on juutidesse 
juurutatud, et ainult nemad on hingega inimolendid, kõik teised inimolendid ja 
loomad on hingeta ja nad võivad mittejuutidega (goidega, paganatega, metsalistega 
jne) käituda kui loomadega. Toora järgi võib juut astuda goi tütarlapsega vahekorda 
kui tütarlaps saab kolme aasta ja ühe päevaseks. Teda ei huvita, et tekitab teisele 
inimesele eluaegse hingehaava, et ta teeb selle teoga teise inimese hingeliseks 
invaliidiks, kelle vaimne ja füüsiline tervis kiratseb, sest hing on katki. 

 
Juudid on väga kurjade maaväliste käepikendus, tööriistad. Tegemist on 

kosmilise vandenõuga. Nende kurjade maaväliste suurimad vaenlased on kosmiline 
aaria rass, kes on kosmilistest rassidest üks väheseid, keda pole suudetud teiste 
kosmiliste rassidega segada. Juudid on programmeeritud aaria rassi hävitama. Nad 
toovad ettekäändeks, et aaria rass on tunnetusvõimeline. Tunnetusvõimeline saab olla 
vaid hingeline isik. Hingeline isik on valitsevale süsteemile ohtlik, sest ta on 
võimeline tajuma tulevikku ja võimeline ülemvõimule ja vägivallale vastu hakkama. 
Kui tahad olla ainuvalitseja, tuleb potentsiaalne konkurent hävitada. 

 
Nii ongi juudid end tuhandete aastate jooksul manipuleerinud maailma 

salajasteks juhtideks, olles pettuse abil allutanud endale valitsused, meditsiini, 
teaduse, juura, panganduse, meedia, hariduse ja sõjaväe. Üks manipuleerimise viis on 
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Holokaust. Hitleri põhilised rahastajad olid Rotschildid (Rotschildid on Ashkenazi 
juudid). Seega tapsid juudid Hitleri käe läbi oma enese rahvuskaaslasi, et luua 
hilisemaks teiste rahvustega manipuleerimiseks holokausti teema ja sellega teised 
rahvused juutide vastu vaimselt programmeerida, võitlusvõimetuks teha. Paratamatult 
tekib küsimus: kas hingeline olevus on selleks võimeline ja miks juudid toonitavad, et 
ainult nemad on hingega. Vaid vale vajab tõestust. Tõde tõestust ei vaja, see paistab 
niigi välja. 

 
Vene rahvuse seas on väga palju aarialasi, samuti on palju aarialasi sakslaste seas 

ja kui sakslaste jutt tõele vastab, siis ka eestlaste seas. (Kosmiliste rasside esindajatest 
planeedil Maa saad lugeda siit: 
http://www.aigarsade.com/Tode_Orioni_sisalikest.pdf). Venemaa hävitamiseks 
organiseerisid juudid Nõukogude totalitaarse korra, mille loori tagant organiseeriti 
enneolematu orjariik. Algne juht Lenin (väidetavalt juut) oli massimõrvar, kelle 
eesmärgiks oli tappa võimalikult palju venelasi ja ülejäänud allutada orjastaatusesse. 
Teise maailmasõja ajal tapeti juutide kontrolli/juhtimise all oleva Nõukogude Liidu 
meditsiini abil enamus haavatud sõdureid: 
http://www.aigarsade.com/Illuminaatide_massimorvarlik_meditsiin.pdf 

 
Oma salajastes loožides juubeldavad juudid, et on viimase saja aastaga teinud 

tohutuid edusamme valge rassi (silmas peetakse aarialasi) hävitamiseks: “Nüüd, kus 
me oleme loonud sisepiirideta Euroopa Liidu, ei sega meid miski valget rassi 
hävitamast või nende vere segamisest tumedama rassi verega. Peame jõudma selleni, 
kus valge inimene tunneb häbi, et on valge nahaga. Me peame endiselt tegutsema 
saladuskatte all ülima ettevaatusega.” 

 
“Meie ajastu sotsiaalsete probleemide lahendamise võti on valge rassi 

hävitamine.” - Noel Ignatiev, vene-juudi päritolu Harvardi professor. 
[http://racetraitor.org/abolish.html] 
 
“Me peame hävitama valged inimesed siit planeedilt.” - Kamau Kambon, aafrika 

päritolu USA Afro-Ameerika uuringute professor. 
[http://www.carolinajournal.com/excl…/display_exclusive.html…] 
 
"Valge rass on inimajaloo vähkkasvaja.” - Susan Sontag, USA-juudi päritolu 

näitlejanna. 
[Partisan Review, Winter 1967, p. 57.] 
 
“Valge enamus on probleem.” - Mona Sahlin, juuditarist Rootsi peaminister. 
[https://www.youtube.com/watch…] 
 
“Saksamaa tuleb väljastpoolt piirata ning seestpoolt immigrantidega ära 

lahustada.” - Joschka Fischer, balkani-juudi päritolu Saksamaa välisminister ja 
asekantsler. 

[http://www.welt.de/…/Risiko_Deutschland_Joschka_Fischer_in_…] 
 
“Me peame tegema nii, et võimalikult palju immigrante tuleks Saksamaale. Kui 

nad on Saksamaal, peame võitlema nende valimisõiguse eest. Kui me selle 
saavutame, siis on osa nende häältest meie kontrolli all.” - Daniel Cohn-Bendit, 
prantsuse-juudi päritolu Euroopa Parlamendi liige. 
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[http://archive.org/details/DanielCohn-BenditQuotes] 
 
“Juudid peaksid olema õnnelikud, et kristlik Euroopa on kaotamas oma 

identiteedi, karistusena selle eest mida nad meile teinud on. Me ei andesta iial 
Euroopa kristlastele. Euroopa kaotab oma identiteedi teise rahva ja religiooni 
hüvanguks, ning räpasest kristlusest ei jää ühtegi jälge ega ellujääjat.” - Baruch Efrati, 
rabi Iisraeli läänekalda asunduses. 

[http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4299673,00.html] 
 
“Võõraste rassidega mitte seguneda on paha.” - Nicholas Sarkozy, ungari-juudi 

päritolu Prantsuse president. 
[http://www.youtube.com/watch?v=bDaKFE_J_ug] 
 
"EL peab sihilikult õõnestama oma liikmesriikide rahvuslikku ühtekuuluvust." - 

Peter Sutherland, iiri-juudi päritolu Goldman-Sachsi pikaaegne töötaja, EU 
Komisjonär, WTO juht. 

[http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18519395] 
 
“Me kavatseme teha Eurooplastest segarassi.” - Richard Nikolaus von 

Coudenhove-Kalergi, austria-juudi päritolu poliitik, Pan-Euroopa liikumise asutaja, 
praeguse EL-i vaimne isa. 

[Praktischer Idealismus, Wien/Leipzig 1925] 
 
“Islamiimmigratsioon on parim asi, mis on Euroopas juhtunud viimase 

viiekümne aasta jooksul. See on tõsi, Euroopa ei saa olema endine, ja see on hea. 
Mida rohkem migrante Aafrikast ja Lähis-Idast tuleb, seda parem.” - Yigal Ben-Nun, 
Iisraeli kirjanik. 

[http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.558092] 
 
“Euroopa pole veel õppinud olema multikultuurne. Meie saame kandma juhtrolli 

selle muutuse läbiviimisel. Euroopa ühiskonnad ei jää sellisteks ühetaolisteks 
monokultuurilisteks, nagu ta on siiani olnud." - Barbara Spectre, USA-juudi päritolu 
Rootsi poliitaktivist. 

[http://www.theoccidentalobserver.net/…/kevin-macdonald-jew…/] 
 
"Meie näeme riigipiire kui takistust." - George Soros, (Gyorgi Schwarz), ungari-

juudi päritolu majanduskurjategija. 
[http://majandus24.postimees.ee/…/orb-n-soros-oonestab-euroo…] 
 
Soros on Rothschildide pangandusgrupi esindaja. 
[http://www.bibliotecapleyades.net/…/secretsoc_20century10.h…] 
 
Goldman-Sachsi põhiliseks omanikuks on Jacob Rothschild. 
[http://www.hangthebankers.com/goldman-sachs-takes-over-ame…/] 
 
Rotschildid finantseerisid kommunismi. 
[http://www.jewwatch.com/jew-communists-rothschild-banks.html] 
 
Rotschildid on Ashkenazi (talmudistlikud) juudid. 
[http://www.realjewnews.com/?p=14] 
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"Rootsi põliskultuuri ei ole enam olemas.” - Ingrid Lomfors, juuditar, Juudi 

Sünagoogi/Juudi kogukonna peasekretär Stockholmis. 
[http://incogman.net/…/jew-official-there-is-no-native-swed…/] 
 
 
USA valitsevast ladvikust on üle 80% juudid. Nad kasutavad tervet riiki kui 

löögirusikat teiste rahvuste ja riikide vastu. USA sõjalised rünnakud, 
terrorirühmitused ISIS jne on juutide juhitud, et destabiliseerida riike, luua nendes 
kaos ja teha elamine võimatuks – et luua võimalikult palju immigrante ja Euroopa 
nendega üle ujutada. Kui Euroopa õnnestub sisemiselt demoraliseerida ja 
põlisrahvused hävitada, võetakse sihikule Venemaa, et aaria rass lõplikult hävitada 
või teiste rahvustega segada. See on ka põhjuseks, miks Venemaa ennetava löögi 
andis ja hävitas nelja päevaga ISISe tugipunktid, mida USA “ei suutnud” teha nelja 
aastaga. 

 
Kaasaja ravimipõhine meditsiin on juutide ladviku loodud. 

Loe nt http://www.aigarsade.com/Maailm_ilma_v2hita.pdf. See on üks hullemaid 
massimõrva ja piinamise vahendeid. Usk arstidesse on loodud masside 
programmeerimise kaudu, kasutades peamiselt meediat. Süsteem teab, et kui ühte ja 
sama asja lõputult korrata, sellega vastu inimeste pealuud taguda, kaotab inimene 
valvsuse ja hakkab arvama, et ta sisetunne ehk südame hääl eksib. Varem või hiljem 
võtab ta valeinfo omaks või siis proovib enda peal järgi, kas massides liikuv info on 
tõene. Nii rändab ta ühe arsti juurest teise juurde, unistades, et äkki tal veab ja leiab 
sajast arstist ühe, kes ta terveks teeks. Tegemist on massipsühhoosiga. Seda infot, mis 
inimesi tõeliselt aitaks, meediast ja arstide käest ei saa. See on ka põhjuseks, miks 
inimene viimases hädas lõpuks meedia poolt paljukirutud soolapuhujate, šarlatanide 
ja isehakanud ravitsejate poole pöördub. Paraku ei suuda ka parim alternatiiv heastada 
kahju, mida on eelnevalt meditsiini vahendusel tehtud. 
 

Kõige hullem haigust loov programm on diagnoos. Süsteem teab, et see, millest 
inimene mõtleb, selle ta endale loob. Kui inimene mõtleb haigusest, mõtleb ta selle 
aina suuremaks ja jääb aina haigemaks, isegi siis, kui seda haigust tegelikult polnudki 
(ta loob selle ise). Kui ta mõtleb tervisest, saab ta aina tervemaks. Mida tunnustatum 
arst sulle diagnoosi paneb, seda jäigem on programm, mida inimene ei riski murda, 
sellest välja astuda. Eriti, kui on tegemist surmava või ravimatu haigusega. Haigusest 
on loodud monstrum, kes sind hävitama peab. Programmeerimisele aitavad kaasa 
diagnostikaseadmed. Kuna inimene neid ise lugeda ei oska, siis usaldab ta selle töö 
loomulikult arstile, kahtlemata selles, et ka arst ei pruugi näidu järgi aru saada, mis 
organismis tegelikult toimub – seda enam, et teda pole õpetatud inimorganismi kui 
tervikut vaatlema. Asi läheb kurioosumiteni, kus arst soovitab põlvevalu korral 
mandlid ära opereerida. Ilmselt pole ta kunagi mõelnud sellele, et mandlid on 
immuunsüsteemi esimene ja kõige tähtsam kaitseliin. 

 
Tegelikkuses pole haigusi olemas, on vaid organismi üldseisund, kus 

remondiprotsess/taastusprotsess võib välja paista suvalises organismi piirkonnas 
olenevalt sellest, mis järjekorras keha end taastab. Keha taastusreaktsioonid ehk 
haigused käivituvad saaste/mürkide/liialdamise ja nälja ehk toitainetekriisi kriitilise 
piiri ületamisel.  
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Mürkidest on tehtud hirmuegregor, omaette monstrum, mida on programmeeritud 
kartma. Tegelikkuses pole mürk muud kui liialdamine – ennekõike info tasandil, siis 
hinge tasandil ja lõpuks füüsilisel tasandil. Inimkehas on olemas kõik ained, mida 
leidub maamunal – need ained peavad olema omavahel tasakaalus, moodustama ühtse 
terviku (sisemaailma). 

 
Igal keha organil on oma filosoofia ehk tõekspidamiste kogum. Nt silmad on 

hinge peegeldus, suu on hinge väljund, süda on hinge kodu, käed on hinge pikendus, 
kõrvad on tähtsus, lõug isekus, kael mõtete suunaja, kilpnääre suhete ja suhtlemise 
keskus, kopsud on sisemise vabaduse peegeldus, põrn on suhted vanematega, 
kõhunääre on keskendumise organ, neerud on hingekannatuste ladu, põis on 
hingekannatustest vabanemine, maks on viha ja raevu keskus, jne.  

 
Samuti on igal toidul oma filosoofiline suund. Inimesel on isu selle toidu järele, 

millist vastavat filosoofiaprobleemi ta antud hetkel lahendab/seedib. Kui ta vaevleb 
tõsimeelsuse käes, on tal kartuliisu. Kui tal on meeisu, igatseb ta emaarmastust. Kui ta 
mett ei seedi, ei seedi ta ema omavat armastust. Magusaisu leevendab hirmusid. 
Soolaisu on tahtmine ennast rohkem maa peale kinnitada, teades, et tiivad veel ei 
kanna. Jne. 

 
Kui inimene ei taha probleemiga tõtt vaadata, sellesse sukelduda/sellele 

keskenduda, siis ei ole ta veel küps tervikpilti nägema. See sunnib teda enda 
küpsetamise asemel toitu küpsetama, et eemaldada sellest eluline komponent. Elutu 
tegelasega (masin, arvuti) on lihtne suhelda, see ei vaidle vastu, talle võib vihahoos 
jalaga virutada, vastu seina lüüa, oma viha sellesse välja elada, teades, et vastulööki 
ehk suhtlemist ei järgne – nii tuntakse end hetkeks kuningana. Ta on leppinud kitsa 
nägemise spektriga (killustatusega), lootes, et keegi targem talle probleemi lahti 
seletab. See on tahtmine, et teised tema eest tema sisetöö ehk endasse vaatamise ära 
teeks. Ta ei taha teada, et õppida ehk kogemusi omandada saab iga isik vaid ise. See 
on elust ja sellega kaasnevast vastutusest kõrvalehiilimine.  

 
Toidu elu kandjad on ensüümid, mis lagunevad alates 41,5 kraadist. Toidu 

kuumtöötlemisel eemaldub sellest isuäratavate lõhnadena elu, järele jääb surnud ehk 
liikumatu komponent, nn tugev toit, mis inimese peale selle söömist uimastab ja 
seljatab. 

 
Maomahlad töötavad koos ensüümidega. Huvitava katse tegid venelased, kes 

eraldasid inimese maost maomahla. Ühte anumasse pandi elus konn, teise keedetud 
konn. Elus konn lahustus täielikult, isegi luud lahustusid. Keedetud konn muutis vaid 
värvi. Sama toimus ka taimedega. Inimese seedeelundkonnas elutseb kahte rühma 
baktereid. Ühed bakterid toituvad toortoidust, teised bakterid kuumtöödeldud toidust, 
püüdes seda ellu äratada. Paraku on meditsiin need bakterid ristinud halbadeks 
bakteriteks, kes tegelikult teevad endast oleneva, et me ellu jääksime. Pole olemas 
häid ega pahasid baktereid, igaüks toitub temale ette nähtud toiduspektrist. Meie 
valik, keda me enda sees toidame. Terves/tervislikus soolkonnas elab vähemalt 2,5 kg 
baktereid, kelle tapjaks on antibiootikumid ja kõikvõimalikud muud ravimid. Me 
toidame enda sees baktereid, kelle ülesanne on sissesöödud toit muuta inimkehale 
vastuvõetavaks, toites omakorda meid. Mida vähem baktereid seedekulglas, seda 
lähemal on inimene surmale, seda vähem on ta võimeline oma probleeme seedima, 
seda vähem seedib ta teisi inimesi kuni vihkamiseni välja. Sisemise vihkamise 
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kriitilise piiri ületamisel aktiveerub kõige viimasem ja võimsam kaitseliin vähk, mis 
on ette nähtud toituma kõige räigematest mürkidest, mis kogunesid inimese kehasse 
tänu tema hinge mürgistumisest ehk endale valetamisest. Mida killustatum on 
inimhing, seda rohkem näeb ta ka olematuid välisvaenlasi, kes ta õnnetuses süüdi on. 
Vihkamine on enda viha teistele ülekandmine, teiste nakatamine oma sisemise 
agooniaga. Pole siis ime, et ellujäämise nimel eemalduvad temast ka tema kõige 
lähedamad inimesed, isegi tema lapsed. 

Kui vähki mitte torkida (biopsiad, kiiritamised, vähimürgid, operatsioonid jne), 
teeb ta oma töö ja inimene terveneb. Kui inimene tahab kiiremini terveneda, peab ta 
kasutama puhastussüsteeme ja toitaineid – see on ainus moodus, kuidas saab vähki 
tema töös aidata. Loomulikult tuleb ka programme vahetada, sest valede 
programmide vahendusel laseb inimene oma kehasse energeetilist saasta. Tuleb 
muuta oma toitumistavasid, seda nii vaimsel, hingelisel kui materiaalsel tasandil. 

 
Inimene, kes pöördub abi saamiseks (seda nimetatakse usklikes ringkondades 

palvetamiseks) enda sisse, saab kontakti oma tervikmina teiste fragmentidega teistes 
reaalsustes ja saab alati info, kuidas olukorda õigesti lahendada. Tal tekib uuesti 
eluisu, mis äratab isu värske ja elusa toidu järele. Inimene, kes pöördub abi saamiseks 
väljapoole, nt palvetab jumala suunas, ei saa abi kunagi, sest tal tuleb väljast tulnud 
info võõrastest mõttemallidest puhastada. Kuna ta on niigi ülekoormuse all, ei suuda 
ta terasid sõkaldest eraldada ja ta hing risustub veelgi. Tal tekib isu risustatud toidu 
ehk rämpstoidu järele (sarnane tõmbab magnetina ligi sarnast), mille tulemusena 
reostub ta keha veelgi. Seepärast ongi inimene süsteemi poolt, mis vajab uimaseid ehk 
taipamatuid inimorje, programmeeritud abi väljast otsima, kõige vägevamatele jahti 
pidama, olgu need siis teadlased, arstid, sensitiivid, usulahud, jumalad või mis iganes. 
Mitte mingil juhul ei soosi süsteem inimeste endaga tegelemist, manipuleerides 
programmiga, et üksikisik on väeti, mõttetu tolmukübe kõiksuse prügimäel. See 
programm sunnib inimesi looma rakukesi, kollektiive, rahvusliite, salaorganisatsioone 
jne, et vastu seista välisvaenlastele. Kes pettust läbi ei näe ja rahu enda sees ei taasta, 
hukkub nende läbi, kellele ta toetus. Heaks näiteks on erakondade sisekonfliktid, 
sisesõjad. Kes lõpetab vaenu iseendaga, selle jaoks pole välisvaenlasi enam olemas. 
On vaid tulevased sõbrad, kes seda ise veel ei tea. 

 
Avatud hingega teismelist tüdrukut nimetatakse beibeks. Avara hingega beibe 

aga megabeibeks. Kui beib loob vaatlejaga silmsideme, tajub vaatleja temas tulist 
hinge, elujõudu. Tulisel hingel, kelles lõõmab hingetuli, on hingeenergia jõukanal 
avatud, suutes oma olekuga toita tervet maailma publikut. Tema avalad silmad 
iseloomustavad hinge avatust, tema sisemist ausust ja naiivsust ümbritsevate 
hingetute inimeste suhtes. Siiani on neid hingeenergia jahtijate poolt räigelt ära 
kasutatud ja nad on sunnitud ellujäämise nimel oma hinge massidele sulgema. Ette 
võetakse järgmine ohver.  

 
Toortoidus on olemas kõik elu komponendid. Kui inimene hakkab toortoitlaseks, 

saab ta toidu kaudu tulevad filosoofiad kätte ja saab neist puuduvad infokillud, et 
tervikpilt kokku panna. See loob aluse tervenemiseks. Ekslikult arvatakse, et toortoit 
on ainult taimetoit. Süüa võib ka loomset toitu aga kindlasti toorelt. Toortoitumisel 
väheneb sissesöödud toidu kogus mitmeid kordi, liha ja kala kogus aga kümneid 
kordi. 

Toortoit sisaldab kogu energiaspektrit (infospektrit). Kuumtöötlemine on 
tahtmine asju küpselt ehk täiuslikult kätte saada (inimene ütleb, et sina oskad ja tahab, 
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et sina ka teeks) ja kasutab selleks välist tuld (kellegi teise tehtut). Sisemine tuli jääb 
realiseerimata. Inimene ei jõua eal teadmiste tuumani kui ta ettejäävast infost üle 
hüppab või mööda hiilib – seedeprotsess pole järjepidev, on auklik kuni mao ja soolte 
haavanditeni ja aukudeni. 
 

Kõige rohkem saab inimkeha energiat vee kaudu, kusagil 80%. Ülejäänud 
energiaspektri ehk vikerkaarevärvid saab inimene muu toidu kaudu. Arvatakse, et 
mateeria sisaldab energiat. Mulle tuleva info kohaselt on mateeria energiasisaldus 
null, küll on aga mateeria energiajuht. Energia suurim kanal on tuli. Eesti keeles on 
sõna tuli energiamüsteeriumi lahendamise võtmeks. Tuleb küsida: mis tuli, kust tuleb 
ja kuhu läheb. 

 
Toit on ainete kombinatsioon. Igal ainel on oma filosoofiline tähendus. Nt on 

vesinik ürgenergia, hapnik on lammutaja (oksüdeerija, tuli), süsinik on ehitusmaterjal, 
magneesium on naiste jõud suunaga väljast sisse (selle jõuga hoiavad naised koos nt 
pere, sellega hoitakse koos ka mateeriat), tsink on meeste jõud suunaga seest välja, 
boor on sisemine tuli, raud on vastupidavus/sitkus, kaltsium on stabiilsus, vask on 
kaitse jne. 

 
Kosmos rajaneb vastastikusel sõltuvusel. Me ei saa sõltuvusest ehk elust loobuda, 

küll aga saame ühe sõltuvuse teise vastu välja vahetada. Naine, kes kannatab 
sõltumatuse programmi tõttu, peab ühe mehe välja vahetama paljude meeste vastu – 
materiaalne elu on meeste loodud, seetõttu on neil kerge selles orienteeruda ja naistele 
teeneid osutada. Mida sõltumatum on naine, seda rohkem peab ta oma naiselikkusest 
ehk oma sisemisest tulest loobuma, et meeste töid ise teha. Seda rohkem tõrgub ta 
keha magneesiumi kui tähtsaimat naisenergia kanalit vastu võtmast.  

 
Magneesiumipuuduse tõttu on meie tänased kehad katastroofilises olukorras. 

Keha jaoks on magneesium kõige tähtsam mineraal – kui keha koos ei püsi, kaotab 
ülejäänu mõtte. Tähtsusjärjekorras järgmine element on tsink – naise jõud ja mehe 
jõud kui vastandid peavad omavahel tasakaalus olema. Tsingile järgneb vask, vasele 
raud jne. Nt rauapuudus on tavaliselt magneesiumi, tsingi või vasepuudus. Rauda ei 
pruugi kehas nappida, see võib olla keha poolt blokeeritud, kapseldatud. Keha ei saa 
rauda kasutada kui sellele eelnevaid mineraale on vähe. Seega ei jää kehal muud üle 
kui raud kapseldada või väljutada. Inimesed on oma rauapuudusest lahti saanud kui 
on võtnud toidulisandina magneesiumi, tsinki ja vaske koos sobivate vitamiinidega. 
Kui nende ainete tasakaal on saavutatud, pakib keha kapseldatud raua lahti ja 
rauapuudus kaob. Kui vastavalt arsti soovitusele antakse kehale vaid lisarauda, peab 
keha ka selle kapseldama. Suutlikkuse piiri ületamist nimetatakse verevähiks. Kui 
anda kehale magneesiumi, tsinki ja vaske koos nendega sobivate vitamiinidega, 
taandub ka verevähk. 

 
Keha ehitab magneesiumist luu maatriksi, mille külge saavad teised elemendid 

kinnituda, eelkõige kaltsium. Kui magneesiumi on vähe, on luumaatriks hõre. 
Kriitilise piiri ületamisel hakkab kaltsium luudest välja voolama, tekivad nn liigluu 
või kukekannused. Meedikute poolt soovitatav lisakaltsium tõmbab luudest viimasegi 
kaltsiumi välja. Kaltsiumi asemel tuleb anda magneesiumi ja magneesiumi 
kristallilisest vormist vabastavaid D3- ja K2-vitamiini. Üks 24-aastane noormees oli 
oma kukekannustega hädas 7 aastat. Peale korduvaid operatsioone ja muid 
protseduure loobusid meedikud tema ravist ja soovitasid talle ortopeedilisi jalanõusid. 
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Alternatiivmeditsiinist sai noormees teada, et probleemi saab lahendada magneesiumi, 
D3- ja K2 vitamiiniga. Kukekannused, mis on kaltsiumi väljavool luudest, kadusid 
kahe nädalaga.  

 
Keha toodab luude jaoks kaltsiumi ise, kasutades selleks peamiselt magneesiumi 

ja taimset räni. Toiduga sissesöödavat kaltsiumi kasutab keha peamiselt teiste 
toitainete veoks, PH tasakaalustamiseks ja rakkude arvutusmoodulites. Kui 
magneesiumi ja kaltsiumi tasakaal pole paigas, hõlmab kaltsium magneesiumi koha 
rakus. Tulemuseks on raku kui arvutusmooduli häving (sellest ka depressioon, kus 
keha ei suuda elu olukordi läbi arvutada, läbitöötamata info kuhjub ja matab inimese 
enda alla, muutes inimese depressiivseks, võitlusvõimetuks). Lisaks ladestub liigne 
kaltsium veresoonte seintele, liigestesse, lihaskiududesse, muutes need jäikadeks ja 
rabedateks. Kristalliseerumisel toimib kaltsium kui liivapaber, kulutades kõhrkoe. 

 
Kaltsiumimürgistus on tänapäeva katk. Kaltsiumi kristallilisest vormist vabastaja 

on boorhape ja booraks, mis on boorhappe mineraalne vorm (ka K2-vitamiin toimib 
kaltsiumi lahustina, aga on oluliselt nõrgema toimega kui boorhape). Boorhappe ja 
booraksi mürgisus on süsteemi loodud müüt, et hoida inimesi hirmu abil nendest 
ainetest eemal (vt. http://www.aigarsade.com/T6de_booraksist.pdf). Booraks on kaks 
korda kahjutum kui lauasool. Kaltsiumiladestuste kehast väljaviimist tuleb alustada 
väikeste boorhappe- või booraksikogustega, sest kaltsiumi liiga kiire pudruks 
muutmine võib ummistada niigi kitsaks jäänud veresooned ja kaltsiumiliiva või kive 
täis neerud, tekitades peaaegu talumatuid puhastusreaktsioone. Kindlasti peab olema 
kaasatud D3-vitamiin ja orgaaniliste hapete baasil valmistatud magneesium. 
Magneesiumi on vaja selleks, et tasakaalustada rakkude kaltsiumi ja magneesiumi 
tasakaal ja anda materjali luumaatriksi taasloomiseks. D3 on nii vitamiin kui 
hormoon, mis värskendab varjusurmas olevate rakkude tajumisvõimet/teadvust. 
Luude lahustumist pole vaja karta, sest organism on sünteesinud luude jaoks erilise, 
organismis olevate hapete poolt lahustumatu kaltsiumi, kasutades sünteesil peamiselt 
taimset ortoränihapet (SiO4) ja magneesiumi. 

 
Tean mitut inimest, kes end asjaga kurssiviimise järel tühistasid liigeste 

kunstliigestega asendamise operatsioonid ja hakkasid kasutama booraksit, räni, 
magneesiumi, kollageeni, K2-, D3- ja C-vitamiini. Aastaga taastusid neil kõik 
liigesed, jäigad lihased muutusid elastseteks, lakkasid põletikud. Keha kasutab 
kõhrkudede ehitamiseks kollageeni, räni toimib selle protsessi juures katalüsaatorina. 
Nende inimeste kokkukuivanud kasv (tingitud kõhrkoe kulumisest/kaost) hakkas 
taastuma – nad kasvasid füüsiliselt pikemaks. 
 

Kasvajad on keha poolt ehitatud blokeerimismoodulid, et tõkestada kehasse 
sisestatud võõrprogrammide, võõrorganismide ja tehniliste seadmete, peamiselt 
kiipide, toimet. Kiipidena toimivad ka kinnisideed ja elu blokeerivad otsused. Nt kui 
naine teeb otsuse, et mehed ei vääri tema poolt antavat kasvuenergiat, mille kanaliks 
on naise rinnad, suleb ta energiavoolu, mis hakkab kuhjumise korral 
materialiseeruma. Mis ei liigu, see roiskub. Keha kapseldab roiskunud kolde, 
pakkudes naisele probleemi lahendamiseks lisaaega. Kui naine võtab vastu otsuse, et 
ta eelnev otsus oli vale, voolab roiskunud energia välja ja keha lahustab seejärel 
blokaadi – naine terveneb kasvajast. 
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Kasvajate asukoha määrab inimene ise oma eluvaenulike mõttemustritega, mis on 
välise programmeerimise tulemus, kui inimene on hakanud saadud infot uskuma. Kui 
inimene tahab näida targana ja hakkab seda järelejätmatult teistele tõestama, saab ta 
kasvaja oma peapiirkonda. Kui ta tahab tõestada oma suhtlemisoskust ja püüab teisi 
“perfektse suhtlejana” ära petta ja tõestada, et tema suhtumine on õige (tagamõttega, 
et teistest õigem ehk parem), saab ta endale kurguvööndi kasvaja, tihti ka kilpnäärme 
kasvaja. Kui ta tahab tõestada oma hingelisust, loob ta kasvaja kurgu ja diafragma 
vahelisse vööndisse: süda, sellesse vööndisse jäävad lihased, kopsud, harknääre, käed 
kui südame pikendused, söögitoru, skelett, nahk jne. Kui inimene ei oska elada 
olevikus, siin ja praegu ja tüütab teisi oma minevikukogemuste ja helgete 
tulevikupiltidega, saab ta endale diafragma probleemid. Kui inimene pingutab selle 
nimel, et teisi oma materiaalse edukusega pimestada (pimedatega on hea 
manipuleerida), saab ta kasvaja diafragmast allpool. Kasvaja põhifilosoofia on enda 
mingi omaduse suuremaks kasvatamine (teiste sulgedega ehtimine) kui see tegelikult 
on. Nii on laiamise (teiste täpiks muutmise) programmi all kannatajad suure 
tõenäosusega hilisemad kasvajate tõttu kannatajad. 

 
On ka teist liiki kasvajaid, kus inimesesse on sisestatud maaväliste kiibid 

(paralleelsetes võnketasandites. Tänapäeval tegelevad sellega ka inimrühmitused, kes 
on saanud enda kasutusse maaväliste tehnoloogia, tihti kaubavahetuse alusel, lubades 
maavälistel viia läbi inimrööve või inimestega katseid teha), et inimese tegevust 
blokeerida. Kui keha need kiibid avastab, blokeerib ta need kaltsiumi abil. Sellised 
kiibid saavad endale süsteemi potentsiaalsed vaenlased, kes on võimelised oma 
tegevusega süsteemi lammutama, on ohuks süsteemi olemasolule. Neid kiipe on 
lihtne eemaldada. Inimene tuleb mõelda eeterlikku olekusse ja siis mõttes küüntega 
kiip koos narmasjuurestikuga/juhtmestikuga, mis hõlmavad tihti kogu keha, 
ettevaatlikult välja rebida. Peale seda tuleb kiip koos juurestikuga koheselt hävitada. 
Üks lihtsaimaid mooduseid on visata kiip musta tulle (küünlaleegi keskel olev must 
spekter). Kui kiip on eemaldatud, lahustab keha kaltsiumi ja inimese kasvaja hajub.  
Eriti kiirelt toimus see ühe naisterahvaga, kelle meditsiini poolt diagnoositud teise 
astme rinnavähk kadus 24 tunniga.  

 
Kasvaja ja vähk on erinevad asjad. Vähk kui keha viimane kaitseliin käivitub 

hetkest kui ületatakse mürkide kogunemise kriitiline piir. Inimene, kel on kasvaja, on 
niigi tohutu ülekoormuse all. Operatsioonidel kasutatakse anesteetikume, mis on 
ohtlikud mürgid. Peale operatsiooni saab inimene valuvaigisteid ja antibiootikume, 
mis on keha jaoks samuti ohtlikud mürgid. Kriitilise piiri lähedal olevad keha 
sõlmpunktid ületavad lisamürkide saamisel mürkide taluvuse piiri, mille tulemusena 
käivitab keha vähi, mis on ette nähtud kõige räigematest mürkidest toitujaks. 
Metastaas on olukord, kus mürgikoldeid, millest vähk toitub, on palju. Nii loob 
meditsiin ja vale toitumine vähi, mis on inimese elupäästja asemel kuulutatud inimese 
tapjaks. Nagu ikka, on meditsiinis kõik pea peale pööratud – vastupidiseks tegelikule 
reaalsusele. Kui vähki mitte torkida ja viia inimese toitumine õigetele alustele, 
taandub vähk algpositsiooni, valvuri rolli. Meditsiini seiresüsteemid nt röntgen, 
ultraheli, koeproovid ja sondeerimised on inimese organismi traumeerivad, käivitades 
vähi või rikastades olemasoleva vähi toidulauda. Kiiritusravi ja kemoteraapia (pane 
tähele, et keemiaravi asemel kasutatakse sõna teraapia ehk käsitlemine, mitte 
ravimine) annavad vähile söömiseks ja kasvamiseks lisamaterjali. 
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Filosoofia tasandil on vähk eitamise haigus. Kui inimene hakkab tänu 
programmeerimisele temani tulevat infot blokeerima ehk eitama, jääb ta ilma 
vaimsest toidust. See, mida eitatakse vaimselt, seda eitatakse/põlatakse ka 
sissesöödava materiaalse toidu näol, sest materiaalne toit on sama mis vaimne toit aga 
tunduvalt kontsentreeritumal kujul. Kui ühte asja eitatakse, siis teise asjaga 
liialdatakse – et luua näilist tasakaalu, täisoleku tunnet. Nii luuakse endale nälg ehk 
(mõtte)ainete defitsiit ja mürgid ehk liialdamised. Kui inimesel on nälg, tahaks ta süüa 
seda miskit, mis nälja kustutaks. Ükski toit ei asenda originaali (antud juhul eitatud 
toitu) ja toimib kui aseaine – liialduste poolele lisatakse liialdusi veelgi. Inimene võib 
süüa end oimetuks aga nälg selle miski järele ei taandu – keha nõuab puuduolevat 
(inimese poolt eitatud) toitu.  

 
Immuunsüsteemi arsenaliks on toitained, millega tasakaalustada tasakaalutust. 

Kui toitained puuduvad, ei saa immuunsüsteem liialdamisi ehk mürke väljutada. 
Mängu lülituvad keha teised puhastusreaktsioonid, nt palavik ehk sisemine tuli, mis 
liigse põletab. Meditsiini vahendusel aga surutakse palavik maha. Nii luuakse 
olukord, kus kehal pole võimalik ennast puhastada. Kui keha saab piisavalt toitaineid, 
käivitab ta uuesti puhastusreaktsiooni, mis jällegi katkestatakse. Nii luuakse 
kroonilised haigused. Meditsiinis puudub keha puhastamise mõiste. Seda tehakse 
operatsioonide käigus vaid mehaaniliselt – kogu kunst taandub mehaaniku/lukksepa 
tasemele. 

 
Allergia on olukord, kus keha, saades olemasolevatele mürkidele juurde 

lisamürke, käivitab puhastusreaktsiooni. Toidulaua korrastamise asemel tegeldakse 
aga puhastusreaktsiooni katkestamisega. Kui keha saab allergiaravimite näol 
lisamürke, katkestab ta puhastusreaktsiooni ja asub ellujäämise nimel tegelema 
lisamürkide blokeerimise või väljutamisega. Näiliselt allergia kadus aga mitte kehast 
väljapoole vaid sissepoole, põranda alla, jäädes keha puhastamiseks ootama uut 
võimalust. 

 
Käibel on programm: terves kehas terve vaim. Tegelikult toimib asi vastupidi. 

Terve vaim ehk killustamata vaim (mõistus) loob terve keha. Inimesed, kes tahavad 
keha tervekstegemisega oma vaimu ehk mõistust tervendada, hakkavad oma keha 
ravima. Kala aga hakkab mädanema peast. 
 

Väidetakse, eriti meedia vahendusel, et toidulisandid ei toimi. Selle põhjuseks on 
tarvitatavate mineraalainete vale keemiline kooslus (saadaval apteekidest) ja 
vitamiinipuudus (lisaainetega mürgistatud liiglahjade vitamiinidega variandid 
saadaval apteekidest). Mineraalid on metallide ja hapete kooslus. Metallid on kehas 
infokandjad. Keha jaoks on metallid peamiselt kolmes rühmas:  

1. ehedad/elementaalsed metallid ja nende oksiidvormid (rooste),  
2. anorgaaniliste hapete ja metallide segu,  
3. orgaaniliste ehk taimede valmistatud hapete ja metallide segu.  
Ehedaid metalle ja nende oksiide keha kasutada ei suuda, need on toimetud ja 

väljutatakse tulutult. Anorgaanilisi mineraale on kehal raske lõhustada, nende 
omastatavus on väike. Kõige kergemini on töödeldavad orgaaniliste hapete baasil 
valmistatud mineraalid. Need tuleb aga kristallilisest vormist vabastada. Kristallide 
lahustajad on vitamiinid – alles seejärel saavutavad metallid liikuvuse ja on 
vastuvõetavad bakteritele, kes muudavad koostöös kehaga metallid kehale 
vastuvõetavasse olekusse. Eeltoodust järeldub, et vitamiine ja mineraale tuleb alati 
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koos võtta. Peab teadma, milline vitamiin millist mineraali lahustab. Kui võtta ainult 
vitamiine, lahustab keha olemasolevad kapseldatud mineraalid ja kui need otsa 
saavad, väljutab liigsed vitamiinid. Kui võtta ainult mineraale, kasutab keha 
olemasolevad vitamiinid ära ja väljutab mineraalidejäägid, mida vitamiinipuuduse 
tõttu lahustada ei õnnestunud. Keha püüab igas asendis tasakaalu saavutada. 

 
Röövpõllumajandus, mis on allutatud kasumitaotluse programmile, on kurnanud 

mullad äärmuseni. Taim hoiab alati tasakaalu. Kui taim saab mullast vähe mineraale, 
toodab ta ka vähe vitamiine – täpselt niipalju kui ta mullast barterite poolt loodud 
vedelaid metalle kätte saab, et neid lahustununa hoida, et need taime kehas 
liikumisvõimelised oleksid. Terve ehk tervisest pakatava mulla ühes grammis elab 
kolm kuni neli miljardit bakterit. Nende ülesanne on lagundada surnud taimed, 
loomad, putukad ja mullas olevad mineraalid, toota vitamiine jm aineid ja sööta 
nendega elustaimi. Taim omakorda söödab baktereid glükoosiga, mida ta toodab 
fotosünteesi abil. Mulla mikroorganismide kogu elusmass (biomass) künnikihi 
hektaril on 5 kuni 10 tonni. Kõikvõimalikud mürgid, mida täna põllumajanduses 
kasutatakse, hävitavad mullas elavaid baktereid. Kui nii jätkatakse, on peagi käes 
hetk, kus mullad on viljatud. Loomade sõnniku otse mulda kündmine on vale 
(liighappesus tapab baktereid), sõnnik tuleb kompostida, kompost vihmausside ja 
bakterite abil huumuseks muuta ja alles seejärel põllule laotada. Saagikus suureneb 
kordades, taime võitlusvõime ja energiaväli suureneb ja taim suudab enda eest ise 
hoolitseda – pestitsiidide, fungitsiidide, herbitsiidide jm mürkide kasutamist pole vaja. 
Mullad muutuvad tänu bakterite paljususele kohevaks, mis välistab muldade 
kobestustööd, samas taastub ka mulla võime hoida optimaalset niiskust – taim suudab 
paremini vastu pidada põudadele. 

 
Taimekahjurid on ette nähtud toituma haigetest taimedest. Mida haigemad ehk 

toitainetevaesemad on taimed, seda rohkem kahjureid. Kui kahjurid mürkidega 
hävitada, muutub taim mullas elavate bakterite hävinemise tõttu veelgi haigemaks ja 
kasutusele võetakse aina räigemad mürgid, mis satuvad paratamatult meie toidulauale, 
joogivette ja õhku. 

 
Kui inimene sööb toitainetevaest ja mürgitatud toitu, hakkab ta keha kiratsema. 

Siin tuleb appi meditsiin, mis teeb kurbvaatusele piinarikka lõpu. Statistiliselt elavad 
inimesed kauem kui varem aga nn zombistatud olekus, kus silm ei seleta, kõrv ei 
kuule, mõistus ei võta ja keha on tuim(estatud) – see ei ole elamine vaid 
vegeteerimine, aastakümneteks venitatud surmaeelne olek, kus ei suudeta otsustada, 
kas parem on lõputa õudus või õudne lõpp. Meditsiini ja toitumist organiseerib üks ja 
sama süsteem, mis on huvitatud vaid inimese hingeenergia vargusest. Hingeenergia 
varastatav osa on emotsioonid. Emotsioonide tootmiseks kulub tohutult hingeenergiat. 
Seepärast ongi inimesed pärast emotsioonidetormi (nt spordiüritused, kontserdid, tülid 
jne) tühjad/hingetud ja tahavad kaua magada, et energiakanaleid korrastada/taastada. 
Emotsioonid vallanduvad piirolukordades (seepärast ongi massiürituste, eriti 
sõjatandrite kohal energiat imevad maaväliste laevad). Ühes äärmuses on nt ülirikkad, 
teises äärmuses ülivaesed, keskklass kui hinge keskmine osa, kodu territoorium, 
kuulub hävitamisele. Inimesed on programmeeritud “teadma”, et juhid teevad vigu 
teadmatusest. Tegelikult on olukord vastupidine – juhid kasutavad inimestega 
manipuleerimisel külma, rafineeritud, kalkuleeritud, kaalutletud taktikat ja 
salateadmisi, mida inimkonna eest on kiivalt varjatud. Inimene käitub alati vastavalt 
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sellele, millist infot ta valdab. Mida vähem ta tunneb reaalsust, seda kergem on teda 
lükata ja tõmmata süsteemile kasulikus suunas. 

 
Süsteem kasutab kõri kinninöörimise järkjärgulist pikaajalist taktikat. Kui konn 

visata tulisesse vette, hüppab ta sellest välja. Kui vee temperatuuri tõsta aeglaselt, 
muutub konn uniseks ja uimaseks ja veest välja ei hüppa. 
 

Meditsiin ütleb, et lima on paha. Tegelikult väljutab keha lima abil saastet, mida 
muidu väljutada ei õnnestu. Nt kui pole tükk aega toorpiima joonud, tekitab see palju 
lima. Piim on võimsa puhastava efektiga. Kui seda kauem juua, puhastub keha ja lima 
enam ei teki sest mürgid on väljutatud. Toorpiim on nii võimas, et käivitab ka soolte 
puhastuse ehk limase kõhulahtisuse. Kui sooled puhtaks saavad, kaob ka kõhulahtisus 
– siis võid (toor)piima juua palju sisse mahub. 

 
Ka ninast väljuv tatt on lima. Tati abil puhastab keha ajukanaleid. Kui õue külma 

kätte lähed, läheb nina märjaks, sest külm on võimas energia ja kui keha energiat 
juurde saab, saab ta käivitada puhastusprotsessi. Kui inimene solvub, võtab ta enda 
sisse energeetilist kräppi ja kriitilise piiri ületades käivitab keha nohu ehk lima 
tootmise, et saaste väljutada. Materiaalne saaste ja energeetiline saaste on sama, vahe 
on vaid energia tiheduses ehk kontsentratsioonis.  

 
Suuremate puhastusprotsesside ajal, kui keha kasutab temperatuuri tõstmist, 

tunneb inimene kord külma kord kuuma – mõlemad on piiripealsed energiad, mis 
aitavad inimesel oma tegelikesse piiridesse ehk olemise territooriumisse tagasi tulla.  

 
Suitsetamine on meditsiini seisukohalt kahjulik aga seda tänu sellele, et tubakasse 

segatakse igasugu saasta, lisaks ka tubakat kooshoidev paber. Saasta 
neutraliseerimiseks kulub kehal lisaenergiat ja inimene leiab suitsetamise tiheduses 
tasakaalu, kus keha suudab hoida end kriitilisest piirist allpool. Kui keha saab 
lisaenergiat (nt boor, MMS, vitamiinid, mineraalid, jne), võtab ta ette kapitaalsema 
puhastuse, olgu selleks siis lima, punnid nahal vm puhastusreaktsioon. Keha on 
intelligentne ja alustab puhastust alati kindlas järjekorras – ennekõike elutähtsate 
organite süsteemid ja kui energiat jätkub, siis vähemtähtsad piirkonnad.  

 
Suitsetajad on loovinimesed, kellel on keskendumissüsteemid maaväliste poolt 

pärsitud. Loovinimene läheb hulluks kui ta keskenduda ei suuda ja tänu sellele ei saa 
oma loovust   rakendada. Inimese loovus on maaväliste õudusunenägu. Keskendumise 
üks abivahendeid on suitsetamine, indiaanlaste iidne abiline. Kui inimene võtab 
suitsetamist kui sõpra, siis ei saa suitsetamine talle liiga teha. Kui ta jääb uskuma 
hoiatavaid mustades kastides (kirstudes) kirju suitsupakil, hakkab ta suhtuma 
suitsudesse kui vaenlastesse ja loomulikult ongi vaenlane ju selleks, et sind hävitada. 

 
Sügelus on märk energia intensiivsest liikumahakkamisest. Kui ummistunud 

kanalid puhastuvad, kaob ka sügelus. 
 
Candida on võimas sanitar, kes toitub mürgispektri räigemast osast. Candidat ei 

saa tappa, enne tapad kogu organismi. Boor on sisemine tuli, seda toidulisana võttes 
saab organism käivitada võimsama puhastustule. Kui tuli on oma puhastustöö teinud, 
pole candidal enam midagi süüa ja ta taandub oma esialgsesse valvurirolli. 
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Meditsiini sümboli taga oli reaalne 
madude maailm, mis on nüüdseks 
meditsiinisüsteemist lahti ühendatud. See 
annab võimaluse meedikutel petuunest 
ärgata ja oma vigu tunnistama hakata. See 
tähendab kaasaja meditsiinimaffia kiiret ja 
põhjalikku kokkukukkumist.  
 
 
 
 
 

 
 
http://octalysisgroup.com/gamification-knowledge/octalysis-gamification-how-to-
unblock-your-reptilian-brain-2/ 
 

 
Evolutsiooniteooria on vale. Inimkeha on pikaajaliste geneetiliste eksperimentide 

tulemus. Tegelikkuses on kõik liigid kellegi poolt loodud. Kui vaadelda mao 
hüpnotiseerivaid silmi, tekitab see paljudel meeletult õudust, hirmukrampe, paralüüsi. 
Tegelikult on mao silmad nn kanalid, mille kaudu ühendatakse inimene vastavate 
tehniliste hirmugeneraatorite poolt genereeritud energiatega. Samas, kuidas saab 
madu luua endale “evolutsiooni” käigus mürgipaunad, mille sisuks on ohvri 
närvisüsteemi ründav mürk. Madu peaks sel juhul olema vägagi tuttav teiste liikide 
kehasüsteemidega ja valdama vastavat riistvara, et teadmisi reaalselt rakendada. 

Geneetiliste manipulatsioonidega on inimajusse sisestatud nn reptiilaju (Reptilian 
Brain), mis sunnib inimest liha sööma, kuigi inimese kehaehitus (hambad, soolestiku 
pikkus, seedemahlad jne) lihasöömist ei toeta. 

Reptiilaju on seotud hingetute maailmadega ja kui inimene selle lõksu jääb, 
blokeerub tal nn kaastunde/hingelisuse osakond ja ta on valmis tegema tegusid, mida 
hingeline inimene ei tee. Tulemuseks on kuritegelik keskkond, pedofiilia, pederastia 
jne – et saaks võimalikult palju tekitada teistele hingetraumasid. Katkisel hingel 
puudub kaitse, olles avatud toidulaud hingemaffia parasiitidele. 

 
Geenid on saatja-vastuvõtja süsteem, mille kaudu on keha valdajal võimalik end 

ühendada erinevate infoväljadega. Väide, et info on talletatud geenidesse, on vale. 
Keha algsed loojad on ette näinud geneetilise suhtlusvõimaluse praktiliselt kogu 
kõiksuses olevate infoväljadega, hiljem on kosmilised hingeparasiidid geenisüsteemi 
sisse häkkinud, seda muutnud ja pärssinud. Lisaks on enamuses järgijäänud osakondi 
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(teadlaste keeles rämps-DNA) blokeeritud inimestesse sisendatud hirmuprogrammide 
abil. Nii ei julgegi enamus inimestest end lülitada orjandussüsteemi poolt keelatud 
infoväljadesse. Kes seda aga teinud on ja üritanud saadud infot ka teistele jagada, on 
masside poolt ristitud hulludeks, ärakeeranuteks, idiootideks või geeniusteks, 
nõidadeks, šarlatanideks, valgustunuteks, pimedusega lööduteks, aferistideks jne. 

 
Kosmilise parasiitluse mõõtmed on olnud hämmastavad. Umbes 10 aastat tagasi 

oli iga inimese kohta keskmiselt 1000 kosmilist parasiiti, keda huvitas ainult üks 
teema – hingeenergia. Paljud parasiidid valdasid kõrgtehnoloogilisi seadmeid ja nad 
tegid inimestega mida tahtsid. Tänaseks on enamuses neist likvideeritud, sealhulgas 
ka nende tehnoloogia. Toimub kosmose suurpuhastus, sealhulgas ka planeet Maa 
puhastamine nii väljastpoolt tulnud parasiitidest kui ka inimparasiitidest. Planeet Maa 
jääb koduks ainult hingelistele olenditele. 
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