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Przedmowa

Ksi¹¿kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna
konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ¿ycia, oraz tym, którzy
uwierzyli, ¿e ich droga ju¿ siê koñczy. Ja ju¿ wiem, ¿e mo¿na otrzymaæ
drug¹ szansê i rozpocz¹æ ¿ycie od nowa. Tylko trzeba tego chcieæ.
Mo¿na to zrobiæ, jeœli uwierzycie w to, co dowiecie siê z tekstu tej
ksi¹¿ki. Matka natura nie stworzy³a chorób stworzyliœmy je sami, ale
przewidzia³a, ¿e jej dzieci, jakimi jesteœmy, mog¹ zab³¹dziæ, wiêc da³a
nam szansê na naprawienie b³êdów i, jak wierzymy w³asnej matce,
która nas urodzi³a, mo¿emy zawierzyæ matce naturze, gdy¿ ona nas
kocha mi³oœci¹ bezwarunkow¹ i jak ka¿da matka dba o nas bez wzglêdu
na to, jacy jesteœmy. Ujawniaj¹c ukryte przed ludŸmi fakty nie myœlê o
czerpaniu zysków, gdy¿ mog³em to ukryæ, jednak dla mnie najwiêksz¹
wartoœci¹, jak¹ posiadamy, my ludzie, jest ludzkie ¿ycie, a nie chciwoœæ
i ¿¹dza w³adzy. ¯ycie i zdrowie ludzi nie mo¿e byæ towarem, który
napêdza systemy gospodarcze œwiata. ¯ycie nie ma ceny, a my ludzie
jesteœmy jednym z ogniw ogromnego organizmu, z którym jesteœmy
nierozerwalnie po³¹czeni. Tylko o tym zapomnieliœmy i siê
zagubiliœmy. Myœlê, ¿e nadszed³ czas przypomnieæ sobie, kim jesteœmy,
po co tu przybyliœmy i dok¹d zmierzamy. Stworzyliœmy potwora, który
wysysa nasze si³y ¿yciowe, ale nasza œwiadomoœæ nie pozwala nam go
zauwa¿yæ. Lecz kiedy zrzucimy okowy za³o¿one na nasz¹ œwiadomoœæ
mo¿emy ujrzeæ œwiat z innej perspektywy. Mo¿e ujrzymy prawdziw¹
œmierteln¹ chorobê, której staliœmy siê czêœci¹ i ofiar¹. Ujrzymy œwiat
bez wojen, bólu i œmierci. To wszystko zale¿y od nas samych.
Pamiêtajmy, ¿e strach jest naszym najwiêkszym wrogiem, a wolnoœæ i
mi³oœæ naszym przeznaczeniem. Kiedy to zrozumiemy droga do domu
stanie nam otworem. Bo jak rzek³ Jezus „Nie ten jest zdobywc¹ co
zdobywa miasta, lecz ten co pokona sam siebie”. Jedynym sposobem
uwolnienia siê spod jarzma niewoli, jest zmiana naszej œwiadomoœci i
usuniêcia z niej iluzji, jak¹ nam stworzono w celu zdobycia w³adzy i
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bogactw przez elitê na szczytach. Odcinaj¹c od ¿yciodajnych Ÿróde³
potwora, który opanowa³ nasz umys³ i cia³o pozbawimy go si³y i
mo¿liwoœci kontroli naszego umys³u, tak¿e grupy s³ugusów, którzy
skrzêtnie mu s³u¿¹. Nie ma znaczenia, czy robi¹ to œwiadomie, czy nie.
Prawo „przyczyny i skutku” niczego nie zapomina i kiedyœ upomni siê
o sp³atê zaci¹gniêtego d³ugu, gdy¿ zawsze d¹¿y do równowagi.
Je¿eli nawet kilka osób, a w tym byæ mo¿e przedstawicieli
medycyny konwencjonalnej, którzy z³o¿yli przysiêgê Hipokratesa po
zapoznaniu siê z treœci¹ tej ksi¹¿ki zmieni swoj¹ œwiadomoœæ i zauwa¿y
zagro¿enie i iluzjê w której s¹ trzymani. Bêd¹ musieli rozwa¿yæ komu
maj¹ s³u¿yæ i za jak¹ cenê, a ich sumienie stanie siê ich stró¿em. Wtedy
bêdê móg³ powiedzieæ, ¿e ksi¹¿ka ta osi¹gnê³a swój cel. Ksi¹¿kê t¹ nie
mo¿na potraktowaæ fragmentarycznie, lecz nale¿y poznaæ ca³oœæ jej
treœci aby zrozumieæ prostotê i jej logikê.
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Ja, ch³op z prowincji, bez tytu³u „prof.”, „dok”, „in¿.” nieraz
„g³ówkowa³em” dlaczego te „mundre ludziska” z tytu³ami, uzbrojone w
mikroskopy elektronowe, powiêkszaj¹ce obrazy miliony razy, gdzie
widaæ atomy na „golasa”, oraz oscylatory i wiele innych wymyœlnych
urz¹dzeñ, nie mog¹ znaleŸæ przyczyny powstawania choroby
nowotworowej. Czuj¹c swój obywatelski obowi¹zek, postanowi³em
wspomóc te, zapracowane i zabiegane w swoich laboratoriach,
ludziska, poœwiêcaj¹c kilka dni na przejrzenie czasopism i ksi¹¿ek.
Niewiele brakowa³o, a ju¿ w pierwszym dniu ud³awi³bym siê w³asn¹
œlin¹, gdy wzi¹³em do rêki ten anarchistyczny, „k³amliwy” i
„obrzydliwy” dwumiesiêcznik NEXUS, w którym te „wstrêtne
anarchisty” wydrukowali artyku³ pt. „Zagro¿enia ze strony
konwencjonalnych terapii antyrakowych”. Pany „anarchisty”! Jak
mo¿ecie drukowaæ takie bzdury – czy nie wiecie co robicie! Jak by to
wygl¹da³o, gdyby ludzie z tytu³ami: ”prof.”, „doc”, „in¿.” musieli
pracowaæ na budowach lub sprz¹taæ ulice. No ale tym co sobie
poczyta³em chcia³bym siê podzieliæ z reszt¹ „ch³opów” nie obeznanych
z arkanami sztuki medycznej, mo¿e coœ „zajarz¹”.
Czytaj¹c kilka wydawanych w Polsce czasopism zwi¹zanych z
ezotyryk¹ i parapsychologi¹ a w szczególnoœci dwumiesiêcznik
NEXUS, który jest moim ulubionym czasopismem natkn¹³em siê na
informacjê o metodzie leczenia chorób przez znanego biologa, pani¹
Huldy Regehr Clark oraz jej instytut. To zainspirowa³o mnie do
zdobycia dalszych informacji o tej metodzie. Po kilku miesi¹cach
znalaz³em ksi¹¿kê wydan¹ przez wydawnictwo „PURANA” pod
tytu³em „Kuracja ¿ycia” opracowan¹ przez instytut pani Huldy Regehr
Clark, w której zawarte s¹ metody leczenia chorób oraz schemat
budowy aparatu „Zapper”. Po zapoznaniu siê z treœci¹ ksi¹¿ki
postanowi³em wraz ze znajomym elektronikiem zbudowaæ aparat,
którego schemat znajduje siê w ksi¹¿ce. Jest to stosunkowo prosty
generator wykorzystuj¹cy rezonans i zasilany pr¹dem sta³ym od 5 do 12
V, a co za tym idzie bezpieczny dla zdrowia ludzkiego, gdy¿ nie
wymaga zezwoleñ na dopuszczenie do u¿ytkowania. Po dostrojeniu na
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oscyloskopie i dopasowaniu parametrów zgodnych z podanymi w
ksi¹¿ce, aparat by³ gotowy do u¿ycia. Jak ukaza³a i udowodni³a Dr
Huldy Regehr Clark ka¿da ¿ywa istota posiada swoj¹ indywidualn¹
czêstotliwoœæ. Wykorzystuj¹c zjawisko rezonansu, mo¿na wprowadziæ
ka¿dy ¿yj¹cy organizm na naszej planecie w wibracjê, co spowoduje
uœmiercenie ka¿dego ¿ywego organizmu.
Dla zrozumienia tego efektu nale¿y przypomnieæ historiê
zawalenia siê mostu we Francji pod wp³ywem kroku marszowego
przechodz¹cego przez ten most wojska, dr¿¹cych naczyñ lub szyb w
oknach podczas przeje¿d¿aj¹cego obok np. poci¹gu. Prototyp Zappera,
który nazwa³em „nunczako” ze wzglêdu na kszta³t budowy. Ca³¹
elektronikê i zasilanie umieœciliœmy we wnêtrzu jednej z miedzianych
elektrod, które zosta³y zaœlepione korkami z polimeru, a obydwie
zosta³y po³¹czone cienkim przewodem. Posiadaj¹c aparat „Zapper”
przyst¹pi³em do prób na sobie aby sprawdziæ co siê bêdzie dzia³o z
moim organizmem. Podczas 4–o tygodniowych prób nic siê nie
wydarzy³o, jedyn¹ zauwa¿aln¹ zmian¹ by³o szybsze zasypianie ju¿ po
kilku minutach. Po zakoñczeniu prób na sobie, osob¹ która podjê³a siê
dalszych prób by³a matka elektronika, który ze mn¹ wspó³pracowa³,
cierpi¹ca od wielu lat na czêste migreny i bóle g³owy. Ju¿ po oko³o
godzinie od zakoñczenia cyklu pani ta nagle zas³ab³a, co spowodowa³o
panikê i chêæ wezwania pogotowia ratunkowego. Po oko³o 20-u
minutach stan zdrowia tej pani zacz¹³ siê poprawiaæ i poma³u wróci³ do
normy. By³o to skutkiem, o czym wspomina³a Dr Clarc w swojej
ksi¹¿ce, wstrz¹su wywo³anego nag³ym uwolnieniem siê organizmu od
wszelkich paso¿ytuj¹cych na organizmie pleœni, bakterii i grzybów,
które zosta³y zabite pr¹dem wytworzonym przez generator „Zapper”.
Mo¿na to porównaæ do wstrz¹su jaki wywo³uje nadmiar tlenu u osoby,
która nie k¹pa³a siê przez wiele lat i nagle otrzyma³a du¿¹ dawkê tlenu
przez zatkane do tej pory brudem pory skórne. Po pokonaniu strachu
zwi¹zanego ze wstrz¹sem pani ta odwa¿y³a siê u¿ywaæ nadal „Zappera”
i ju¿ po dwóch tygodniach zaczê³y ustêpowaæ ból g³owy i migreny, do
dnia dzisiejszego nie mam informacji o pogorszeniu siê jej stanu
zdrowia. Zachêci³o mnie to do zrobienia kilku nastêpnych „Zapperów”
i rozdanie nastêpnym znajomym osobom, w celu sprawdzenia efektów
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jego dzia³ania, gdy¿ koszt budowy wyniós³ nieca³e 60 z³. Efekty
dzia³ania tego aparatu by³y dla mnie czêsto zaskakuj¹ce, obejmowa³y
one stany lêkowe i schizofreniê poprzez grypê, tr¹dzik, a co
najwa¿niejsze po 6-cio miesiêcznej terapii dwa razy dziennie zgin¹³ guz
wielkoœci œliwki z czo³a 83-j kobiety. Wszelkie tego typu informacje
potwierdzaj¹ skutecznoœæ dzia³ania aparatu „ Zapper”, oraz metody Dr
Huldy Clark. Zdobywaj¹c coraz wiêcej informacji na temat pr¹du i
elektrycznoœci zacz¹³em zastanawiaæ siê jak i czym s¹ guzy
nowotworowe oraz co powoduje ich powstanie. Pomimo ¿e metoda Dr
Huldy Clark jest dobr¹ i efektywn¹ metod¹ leczenia ró¿nych chorób
oraz ich zapobiegania, to jak ka¿da metoda posiada tak¿e i kilka
s³abszych punktów. Po pierwsze nie wyjaœnia do koñca w jaki sposób
powstaje guz nowotworowy. Po drugie pr¹d elektryczny p³ynie zawsze
po obwodzie przewodnika nigdy w jego œrodku co uniemo¿liwia
zniszczenie bakterii, grzybów i pleœni oraz innych paso¿ytów w
miejscach niedostêpnych dla pr¹du, takich jak ga³ka oczna, czy te¿
przewód pokarmowy, gdzie po u¿yciu nadal rozmna¿aj¹ siê paso¿yty i
ju¿ po krótkim czasie pojawiaj¹ siê ponownie.
Nie bêdê opisywa³ zasady dzia³ania aparatu „Zappera”, gdy¿
budowa i zasada dzia³ania tego aparatu jest w sposób fachowy opisana
w ksi¹¿ce „Kuracja ¿ycia”, niemniej czytelnicy musz¹ wiedzieæ ¿e
oprócz tego ¿e aparat zabija pleœnie, grzyby i bakterie, udra¿nia
przep³ywy bioenergii w naszych punktach energetycznych. Znaj¹c
pewne w³aœciwoœci pr¹du elektrycznego a w szczególnoœci to, ¿e pr¹d
p³ynie po powierzchni przewodnika, mo¿na siê domyœleæ ¿e p³yn¹c po
powierzchni guza nowotworowego zabija wierzchnie warstwy guza,
które z³uszczaj¹ siê a nastêpnie s¹ usuwane z naszego organizmu.
Wygl¹da to mniej wiêcej tak, jakbyœmy piek¹c ziemniaki w ognisku
wyjmowali je, obierali ze spieczonej skorupki i od nowa wrzucali do
ogniska itd. Im czêœciej bêdziemy go stosowali, np. 2 razy dziennie,
tym wiêcej warstw bêdzie usuniêtych przez co guz bêdzie pomniejsza³
swoj¹ objêtoœæ. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zbyt czêste u¿ywanie tego
aparatu nie jest wskazane, gdy¿ rozpadaj¹ce siê wierzchnie warstwy
guza musz¹ byæ usuniête przez nasz¹ w¹trobê i nerki, gdy¿ w
przeciwnym wypadku nadmiar uwolnionych toksyn mo¿e szkodziæ
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organizmowi. I w³aœnie nasza w¹troba staje siê barier¹ nie do
pokonania ze wzglêdu na swoj¹ wydolnoœæ. Najwiêksz¹ trudnoœæ
sprawiaj¹ osoby, które maj¹ uszkodzon¹ w¹trobê przez guza
nowotworowego lub leczenie metodami konwencjonalnymi np.
chemioterapiê lub naœwietlanie. Osoby takie maj¹ ma³e lub praktycznie
¿adne szanse na prze¿ycie, gdy¿ nie maj¹ mo¿liwoœci usuniêcia z
organizmu toksyn i odpadów.
Drugim efektem u¿ycia pr¹du elektrycznego jest elektroliza jaka
nastêpuje w naszym organizmie. Podczas elektrolizy z wody zawartej w
naszym organizmie wydzielaj¹ siê cz¹steczki tlenu. Wiêkszoœæ z
czytelników na pewno wie, ¿e tlen jest zabójczy dla drobnoustrojów.
Praktycznym zastosowaniem tego zjawiska s¹ oczyszczalnie wody przy
hodowli ryb w zamkniêtych obiegach, do przep³ywaj¹cej wody dodaje
siê ozon który zabija wszystkie drobnoustroje, a po przefiltrowaniu
woda nadaje siê do ponownego nape³nienia wanien z rybami.
Wykorzystanie tego procesu podczas „ zappowania” wspomaga proces
zdrowienia, zabijaj¹c dodatkowo w ten sposób drobnoustroje w naszym
organizmie. Zapoznaj¹c siê z treœci¹ ksi¹¿ki „Kuracja ¿ycia” muszê
przyznaæ, ¿e jest bardzo fachowo opracowana i przygotowana dla
przeciêtnego nie maj¹cego wiêkszej wiedzy medycznej czytelnika,
której treœæ ³atwo sobie przyswoiæ. Polecam jako domow¹ encyklopediê
zdrowia dla ka¿dego. Bêd¹c w Niemczech kupi³em tak¿e jej wydanie w
jêzyku niemieckim, w której czêœæ druga zawiera setki zdjêæ
rentgenowskich wykonanych podczas kuracji i po jej zakoñczeniu.
Zdjêcia rentgenowskie oraz dok³adna dokumentacja potwierdzaj¹
skutecznoœæ stosowania metody doktor Huldy Clark, oraz potwierdzaj¹
jej nieszkodliwoœæ w stosowaniu. Wykresy i tabele opracowane przez
doktor Clark wspomagaj¹ zrozumienie treœci ksi¹¿ki, a tak¿e mog¹
pos³u¿yæ do wykorzystania ich w innych celach.
Po trzecie preparaty i zio³a stosowane w tej terapii nie s¹ obojêtne
dla organizmu, a jak siê ju¿ osobiœcie przekona³em, czêsto s¹
niedostêpne na polskim rynku a czasem wrêcz nie do kupienia np.
czarny orzech, który jest czêsto stosowany w terapiach Dr Huldy Clark.
Stwarza to problemy z zastosowaniem niektórych terapii lub s¹ one
po³owiczne, co nie daje gwarancji ca³kowitego wyleczenia. Pomimo
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tych ograniczeñ i utrudnieñ w zastosowaniu jej metod mogê oddaæ
czeœæ jej wspania³emu pomys³owi. Ale jak to bywa w ¿yciu, ¿ycie
ewoluuje i przyjd¹ nastêpni, którzy popchn¹ ideê jeszcze dalej.
Najtrudniejszym warunkiem powrotu do zdrowia w metodzie Dr Huldy
Clark jest usuniêcie z naszego otoczenia wszêdobylskich toksyn, jest to
wprost niemo¿liwe ze wzglêdu na œrodowisko w jakim ¿yjemy.
Polutanty znajduj¹ siê wszêdzie i we wszystkim co nas otacza, staliœmy
siê ich czêœci¹ we wspó³czesnym œwiecie. Kosmetyki, ¿ywnoœæ,
ubrania, domy, ogrody, powietrze, woda pe³ne s¹ substancji
toksycznych, od których ju¿ nie mo¿emy siê uwolniæ. Po
uzmys³owieniu sobie, ¿e jest to bariera nie do pokonania, zacz¹³em
zastanawiaæ siê nad innymi rozwi¹zaniami i mo¿liwoœciami dziêki
którym mo¿na by by³o zneutralizowaæ dzia³anie toksyn lub pozbawiæ je
mo¿liwoœci chorobotwórczych.

Sugeruj¹c siê powiedzeniem jednego z niemieckich naukowców o rdzy,
które mówi ¿e je¿eli rdzê ¿elaza pozbawimy jednego z czynników które
j¹ tworzy tj. tlenu, ¿elaza lub pary wodnej to rdza nie powstanie. To
powiedzenie by³o mottem do dalszych moich rozwa¿añ. Przypadek
sprawi³, ¿e chc¹c pomóc bliskim mi osobom ciê¿ko chorym, w tym na
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raka mózgu bez mo¿liwoœci usuniêcia, zacz¹³em szukaæ rozwi¹zania w
medycynie niekonwencjonalnej. Przegl¹daj¹c prasê natrafi³em w
gazecie NEXUS nr 1 z 2005 r. Na artyku³ „Leczenie raka jonami
krzemu” pani Marianny Imiolczyk i Wies³awy Tomczak, mówi¹cych o
pracach i odkryciach doktora medycyny Anatola Rybczyñskiego z
Poznania. Dowiedzia³em siê tak¿e o preparacie krzemowym o nazwie
„ANRYT” rozpuszczaj¹cym guzy nowotworowe jak równie¿ o
krzemowo-energetycznej matrycy organizmu i roli krzemu w matrycy
energio-informacji pola organizmu. Po zapoznaniu siê z treœci¹ artyku³u
zrozumia³em, ¿e mogê otrzymaæ odpowiedz na drêcz¹ce mnie pytanie.
Elementem który móg³by usun¹æ lub omin¹æ barierê móg³ byæ krzem.
Po nawi¹zaniu kontaktu i spotkaniu siê z pani¹ Wies³aw¹ Tomczak z
Wroc³awia, która jest kontynuatork¹ metody leczenia jonami krzemu
po œmierci doktora Anatola Rybczyñskiego, zdoby³em informacje które
pozwoli³y mi na zrozumienie w jaki sposób powstaj¹ guzy
nowotworowe i co je powoduje. Dziêki temu, ¿e pozna³em przyczyn¹
powstawania guzów nowotworowych jak¹ jest pleœñ zwana penicillium,
logiczne sta³o siê dla mnie, ¿e pleœñ która osadzi³a siê w okreœlonym
miejscu wysysa jak g¹bka wodê krzem z organizmu tworz¹c strukturê
grzybiczno–bia³kow¹, która w niekontrolowany ju¿ sposób zaczyna siê
rozrastaæ. Rozmna¿anie siê pleœni i zwiêkszanie siê jej masy powoduje
coraz wiêksze wch³anianie krzemu z otoczenia.
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Jak wszyscy ju¿ wiedz¹ krzem jest pierwiastkiem wykorzystywanym w
elektronice, umo¿liwiaj¹cym i niezbêdnym w przep³ywie informacji. W
podobny sposób odbywa siê to w organizmie. Je¿eli spadnie zawartoœæ
krzemu spowoduje to automatycznie utrudnienie przep³ywu informacji
do komórek i blokowanie energoinformacyjnych pól organizmu.
Skutkiem uszkodzenia krzemowo–energetycznej matrycy organizmu
jest powstawanie wielu chorób i schorzeñ takich jak np. choroby
nowotworowej, cukrzyca, AIDS, schizofrenia. Bia³e cia³ka krwi zwane
leukocytami, które odpowiedzialne s¹ za usuwanie i atakowanie
wszystkich obcych elementów i toksyn nie bêd¹cych czêœci¹ naszego
organizmu nie reaguj¹ na agresora ze wzglêdu na otrzymywanie
zafa³szowanych lub niepe³nych informacji. Tkanki nowotworowe, jak
odkry³ i udowodni³ doktor Anatol Rybczyñski, s¹ tworami bia³kowymi
przeroœniêtymi pleœni¹ penicillium. Leukocyty traktuj¹c je jako bia³ka
w³asnego organizmu nie uwa¿aj¹ tego typu komórek jako zagro¿enia
cia³a. Nie zwiêksza siê tak¿e ich iloœæ, gdy¿ organizm nasz nie widzi
zagro¿enia i nie ma potrzeby ich wyeliminowania i usuniêcia. Powsta³y
guz nowotworowy utrzymywany jest w izolacji nadal siê rozwijaj¹c i
powiêkszaj¹c. Zaczyna ¿yæ jakby w³asnym ¿yciem czerpi¹c substancje
pokarmowe z naszego organizmu oraz wch³aniaj¹c krzem ze swojej
okolicy. Leukocyty jak udowodni³ doktor Anatol Rybczyñski tworz¹
p³aszcz ochronny wokó³ powsta³ego guza, próbuj¹c utrzymaæ go w
izolacji ale zarazem nie atakuj¹c. Komórki wewnêtrzne p³aszcza
izolacyjnego poma³u ale systematycznie przerastane s¹ grzybni¹
penicillium i wch³aniaj¹ krzem z okolicy tworz¹c tward¹ strukturê
bia³kowo-krzemowo–pleœniow¹. Coraz wiêkszy pobór krzemu zuba¿a
nasz ca³y organizm w krzem. Próbuj¹c przedstawiæ to w bardziej
zrozumia³y sposób dla przeciêtnego czytelnika nie zwi¹zanego z
medycyn¹ porównam to do ufortyfikowanego zamku oddzielonego
pierœcieniem ziemi od oblegaj¹cych wojsk (strefa ochronna ) a
oblê¿onymi, przez który mog¹ przechodziæ wieœniacy nios¹c ¿ywnoœæ
(sk³adniki pokarmowe) i budulce (krzem). Oblegaj¹ce wojsko nie
reaguje na wêdruj¹c¹ w t¹ i z powrotem ludnoœæ wiejsk¹ ale zarazem
nie pozwalaj¹c na wydostanie siê z zamku rycerzy obroñców. Nie
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reaguje równie¿ na porywanych z pasa ochronnego w³asnych ¿o³nierzy
(struktury bia³kowe), którzy po odpowiednim przeszkoleniu staj¹ siê
obroñcami twierdzy (tkanka rakotwórcza). Wojska oblegaj¹ce
(leukocyty) s¹ coraz bardziej os³abione i g³odne (zmniejszaj¹ce siê
zapasy krzemu), gdy¿ ¿ywnoœæ (krzem) z ca³ej okolicy trafia do
fortecy, a do tego coraz trudniej o ³¹cznoœæ ze sztabem (mózg
cz³owieka, matryca). Skutkiem tego jest coraz wiêksza przestrzeñ
uzyskiwana przez oblê¿onych, przestrzeñ wokó³ fortecy i coraz silniejsi
jej obroñcy. Mam nadziejê, ¿e podany przeze mnie przyk³ad
przynajmniej czêœciowo zobrazuje sytuacjê w naszym organizmie przy
powstawaniu guza nowotworowego. Swoj¹ wiedzê i przemyœlenia chcê
przedstawiæ w jak najprostszy i zrozumia³y sposób, aby dotrzeæ do
wyobraŸni przeciêtnego czytelnika.

Skoro ju¿ wiemy, ¿e przyczyn¹ powstawania guza nowotworowego
jest pleœñ zwana penicillium, a jest ich 260 odmian to ³atwo bêdzie
siê jej pozbyæ przez jej zniszczenie, ale tak nie jest. Podobnie myœla³ na
pocz¹tku doktor Rybczyñski, gdy zorientowa³ siê ¿e przyczyn¹ choroby
jest pleœñ. Trafi³ jednak na barierê któr¹ musia³ pokonaæ. Okaza³o siê
¿e wbrew pozorom penicillium, która posiada tyle odmian, ile jest
odmian raka, jest niemal niezniszczalna, co pozornie przeczy
wszelkim prawom natury ¿ycia bia³ka. Próbuj¹c zniszczyæ grzybka
doktor Rybczyñski doszed³ do wniosku, ¿e grzybek penicillium jest
nies³ychanie odporny na wszelkie czynniki fizyczne i chemiczne, i ¿e w
¿aden sposób uœmierciæ siê go nie da. W tym momencie chcia³bym
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zacytowaæ fragment notatek z badañ jakie pozostawi³ doktor
Rybczyñski po swojej œmierci „Grzybka tego zniszczyæ móg³ dopiero w
³uku elektrycznym w temperaturze +4000 C w ci¹gu 15 min.
Wytrzymywa³ on gotowanie w najbardziej stê¿onych kwasach, bo w
wodzie królewskiej w temperaturze +180 C pod ciœnieniem.
Wytrzymywa³ nisk¹ temperaturê skroplonego powietrza zanurzony w
nim przez 24 godziny. Wytrzymywa³ naœwietlania bardzo du¿ymi
dawkami promieni Rentgena z bliska, bo z odleg³oœci 20 cm przez 3
godziny. Wytrzymywa³ dzia³anie silnych dawek radu, po³o¿onego
wprost na rosn¹cej pleœni przez 24 godziny. Zawsze po zadzia³aniu na
tego grzybka bardzo szkodliwych bodŸców zauwa¿a³o siê znacznie
szybszy i bujniejszy jego wzrost. Nie uda³o siê autorowi os³abiæ
najm³odszej wirusowej postaci pleœni Penicillium biologicznie.
Zwierzêta doœwiadczalne owce i króliki zawsze ulega³y zaka¿eniu,
nawet gdy przenoszono wielokrotnie surowicê krwi zwierzêcia
doœwiadczalnego z jednego zwierzêcia na drugie co 2 tygodnie.
Zorientowawszy siê w roku 1954, ¿e surowicy przeciwrakowej
wyprodukowaæ siê nie da, poniewa¿ niemo¿liwe by³o uzyskaæ martwy
ale chemicznie zdrowy kawa³ek tkanki grzybka Penicillium, czy
antygenu, autor poszukiwa³ innego leku który leczy³by raka. Przy
doœwiadczeniach pra¿enia zarodników pleœni Penicillium za pomoc¹
³uku elektrycznego w temperaturze +4000 C okaza³o siê, ¿e pozosta³a
resztka substancji wypalonej z grzybka by³a czystym krzemem.
Stwierdzi³ on to analiz¹ widmow¹. Otrzymany w ten sposób krzem
rozciera³ na proszek i wstrzykiwa³ w p³ynie znieczulaj¹cym zaka¿onym
zwierzêtom oraz ludziom chorym na nowotwory, bêd¹cym w stanie
beznadziejnym. Poprawia³o to zdrowie zwierz¹t i ludzi. Sk³oni³o go to
do badañ nad leczeniem nowotworów za pomoc¹ aktywnego krzemu. Z
opisanych doœwiadczeñ doktora Rybczyñskiego w monografii pt.
„Nowe pogl¹dy na etiologiê choroby raka i choroby AIDS, i zasady
przyczynowego ich leczenia” wynika, ¿e komórka nowotworowa nie
mo¿e byæ zniszczona przez organizm zwierzêcy, poniewa¿ sk³ada siê
ona z po³¹czenia bia³ka z krzemem co stanowi bardzo silny zwi¹zek
chemiczny. Doktor Rybczyñski szukaj¹c skutecznej metody eliminacji
tej wrogiej struktury bia³kowo-krzemowej opracowa³ eksperymentalnie
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homeopatyczny roztwór
jonów krzemu, który w podstêpny i
inteligentny sposób uderza w komponenta krzemowego grzyba,
komponent bia³kowy grzyba jako obca imunologicznie, eliminowana
jest przez system odpornoœciowy zaatakowanego organizmu. Po
wprowadzeniu do organizmu w bardzo ma³ych iloœciach roztwór jonów
krzemu, dzia³a jak katalizator chemiczny, powoduj¹c odruchowe
niszczenie przez bia³e cia³ka krwi dowolnego ¿ywego organizmu,
niszczenie wprowadzonego krzemu, jak te¿ i krzemu znajduj¹cego siê
w komórkach nowotworowych. Pozbawione tego pierwiastka komórki
nowotworowe s¹ niszczone przez si³y obronne chorego organizmu.
Wygl¹da to tak jakby pozbawiæ konstrukcji ¿elbetonowej betonu
okrywaj¹cego stalow¹ konstrukcjê i umo¿liwiæ warunkom
zewnêtrznym (rdzy) na jej zniszczenie. Opracowany i wyprodukowany
przez doktora Anatola Rybczyñskiego preparat o nazwie „ANRYT” jest
jedynym preparatem, który drog¹ poœredni¹ po za¿yciu przez chorego
niszczy tkankê rakow¹.

Jest on bowiem substancj¹ czynn¹ krzemu rozcieñczon¹ wod¹
destylowan¹ o stê¿eniu 100.000.000 (sto milionów!). Jak siê pañstwo
domyœlacie rozcieñczenie w takim stopniu jonów krzemu, jak wynika
te¿ z literatury jak¹ na ten temat przeczyta³am, by³oby trudne do
wykrycia okreœlonego pierwiastka, nawet dla dobrze wyposa¿onego
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laboratorium chemicznego. Ale czy, tak naprawdê chodzi tu o
szkodliwoœæ preparatu „ANRYT” i zawartego w nim krzemu, który jest
niezbêdny i nieszkodliwy dla organizmu, czy te¿ o coœ innego. Preparat
po wielu proœbach i naciskach zosta³ dopuszczony do u¿ytku przez
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, ale do dzisiaj nie jest
produkowany na skalê przemys³ow¹. Lek ten jest super
homeopatycznym roztworem alkoholowym aktywnego krzemu i w
zwi¹zku z tym nie jest potrzebne zezwolenie Ministerstwa Zdrowia na
jego produkcjê. To tak jakby by³o potrzebne zezwolenie z Ministerstwa
Zdrowia na picie i sprzeda¿ najczystszej wody pitnej. Czy ktoœ z nas
zdaje sobie sprawê ¿e np. zjedzenie jednej tabletki, umycie zêbów,
w³o¿enie œwie¿o wypranego ubrania wprowadza do organizmu wiêcej
toksyn ni¿ preparat „ANRYT” wypity jednorazowo. Odpowiedzmy
sobie sami, o co tu chodzi, czy¿by doktor Rybczyñski nie by³ z tego
œwiata i nie wiedzia³, jak siê rozmawia z ludŸmi u „góry”.
Zainteresowanych na ten temat odsy³am do biografii doktora Anatola
Rybczyñskiego w której mo¿na znaleŸæ jego bieg przez „p³otki”. Czy
mo¿na znaleŸæ prostszy i inteligentniejszy sposób na zniszczenie
choroby ni¿ znalaz³ doktor Rybczyñski, bo gdy pozbawimy roœlinê
ziemi spod korzeni (grzybnia grzyba penicillium) i ods³onimy korzenie
to paso¿yty (bia³e cia³ka krwi) bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ zniszczyæ roœlinê
której chcemy siê pozbyæ. Tak to dzia³a skutecznie i bezpiecznie dla
naszego organizmu. Zastanawia³em siê nie raz nad zas³yszanymi od
ludzi historiami na temat wyleczenia raka, a w szczególnoœci nad
przypadkiem który pokaza³a polska telewizja w jednym z programów.
Osoba o której mi opowiadano w towarzyskiej rozmowie, potrafi³a
zahamowaæ rozwój raka. Pan ten móg³ mieæ ca³kowit¹ racjê, gdy¿ zio³a
lub roœliny które zbiera³ w okolicy mog³y byæ roœlinami
krzemionkowymi. Œwiadomie czy te¿ nie stworzy³ mieszaninê, która
wyhamowa³a rozwój choroby nowotworowej. Do roœlin takich nale¿¹
znane i stosowane w wielu chorobach od czasów staro¿ytnoœci zio³a
takie jak np. kozieradka, skrzyp, poziomka, konopie, miodunka. Ma
racjê tak¿e doktor Huldy Clark, ¿e nalewka z czarnego orzecha
wyhamuje prze¿uty raka, gdy¿ zabija przywrê ludzk¹, przyczynê
przerzutów guzów nowotworowych. Czarny orzech jest roœlin¹ silnie
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bakteriobójcz¹ i zabija wiele ró¿nych bakterii np. paciorkowców,
gronkowców, bakterie duru brzusznego, czerwonki i innych czêsto
trudnych do zniszczenia paso¿ytów. Przyczyn¹ tej niezwyk³ej
skutecznoœci jest toksyna juglon, która kojarzy siê nam z br¹zowymi
d³oñmi, gdy weŸmiemy orzechy i spróbujemy je wy³uskaæ z ³upin.
Roœlina ta charakteryzuje siê tym, ¿e w promieniu kilku lub kilkunastu
metrów niemal nic nie roœnie. Problemem w najbli¿szej przysz³oœci
mo¿e byæ fakt, ¿e przemys³ farmaceutyczny znaj¹c w³aœciwoœci wielu
zió³ bêdzie d¹¿y³ do uznania ich jako leki i zabroni ich u¿ytkowania,
wprowadzaj¹c ró¿nymi sposobami przepisy uznaj¹ce wszelkie zio³a za
leki. Jest to celowe i przemyœlane dzia³anie koncernów
farmaceutycznych. Bojê siê, ¿e je¿eli nie ulegnie zmianie ludzka
mentalnoœæ, to nied³ugo bêdziemy p³acili podatki nawet od kwiatów
trzymanych w domu i ogródkach. Producent preparatu „ANRYT”
PULVA-CHEMIA 54-109 Wroc³aw ul. Braniewska 33 tel. (071)
3968190.
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Pomimo, ¿e metoda leczenia doktora Anatola Rybczyñskiego jest
niemal doskona³¹ ze wzglêdu na mo¿liwoœæ odbudowania matrycy
krzemowo-energetycznej organizmu, oraz ca³kowicie bezpieczna dla
zdrowia pacjenta, to jak zawsze bywa z odkryciem czegoœ nowego,
znajduj¹ siê inni którzy zauwa¿aj¹ i znajduj¹ nie zauwa¿one przez
autora s³absze ogniwa. W metodzie doktora Rybczyñskiego
najs³abszym ogniwem jakie zauwa¿y³em po zapoznaniu siê z jego
metod¹ jest to, ¿e pacjent bêd¹cy w stanie czêstokroæ ju¿ bardzo
ciê¿kim nie ma zbyt wiele czasu gdy¿, licz¹ siê czêsto dni lub tygodnie
jakie mu pozosta³y. Po za¿yciu preparatu potrzebny jest pewien czas na
pokonanie i rozpuszczenie guza nowotworowego, uwolnienie i
usuniêcie przez w¹trobê wytworzonych przez niego toksyn oraz
odbudowanie matrycy krzemowo-energetycznej. Przy bardzo ciê¿kim
stanie zdrowia pacjenta nie mo¿na tego procesu przyspieszyæ ze
wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci jakie ma w¹troba. Zbyt szybkie
rozpuszczenie guza nowotworowego du¿¹ dawk¹ preparatu i
uwolnienie ogromnej iloœci toksyn zabi³yby pacjenta. Proces ten musi
odbywaæ siê powoli. W tym czasie trwa jednak dalsza inwazja i rozwój
choroby w naszym ca³ym organizmie, a¿ do czasu gdy stan chorobowy
ustabilizuje siê. Wed³ug informacji jakie uzyska³em jest to minimum 6
tygodni, w zale¿noœci od stanu zaawansowania choroby i stanu
psychofizycznego (stan za³amania
psychicznego i strach przed
œmierci¹ spowalnia proces zdrowienia). Po oko³o 6 tygodniach u
niektórych pacjentów mo¿na zauwa¿yæ ju¿ pierwsze pozytywne zmiany
(Ÿród³a informacji dla wiadomoœci autora). W tym czasie choroba mo¿e
spowodowaæ jeszcze sporo szkód w organizmie, gdy¿ jak dobrze
zauwa¿y³a doktor Huldy Clark przenosz¹ca j¹ przywra ludzka zara¿ona
grzybkiem pleœni penicillium przenosi j¹ wraz z krwi¹ we wszystkie
zakamarki cia³a pacjenta powoduj¹c przerzuty choroby. Jak ju¿ wiemy
pr¹d elektryczny dzia³a na wszystkie ¿ywe organizmy, jest nie
wybiórczy i zabija wszystko co jest w jego zasiêgu. Je¿eli po³¹czymy te
dwie bardzo skuteczne, bezpieczne i nieszkodliwe metody ze sob¹ to
efektem tego bêdzie to, ¿e w przeci¹gu kilku minut pod wp³ywem
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rezonansu elektrycznego zgin¹ wszystkie robaki, bakterie i grzyby
znajduj¹ce siê w naszym organizmie, oraz zaczniemy odbudowywaæ
system krzemowo-energetyczny po podaniu preparatu „ANRYT”.
U¿ywaj¹c aparatu „Zapper” dwa razy dziennie nie dopuœcimy do
namna¿ania siê czynników chorobotwórczych (tj. robaków, bakterii,
grzybów i pleœni) w naszym krwiobiegu i pozosta³ych dostêpnych dla
pr¹du miejscach, a co za tym idzie odci¹¿ymy obci¹¿enie w¹troby i
utrzymamy cia³o w stanie wzglêdnej czystoœci z bakterii, pleœni,
grzybów. Guz stanie siê jakby odrêbnym elementem odizolowanym od
naszego cia³a. Dostarczony krzem zacznie rozpuszczaæ tkankê rakow¹ i
j¹ usuwaæ bez zbêdnych obci¹¿eñ z zewn¹trz. Przez dostarczanie w
d³u¿szym okresie czasu jonów krzemu automatycznie zostanie
odbudowana matryca krzemowo-energetyczna (mogê j¹ porównaæ do
centrali steruj¹cej du¿ym zautomatyzowanym zak³adem pracy) co
pozwoli na prawid³owy i niezak³ócony przep³yw informacji pomiêdzy
komórkami (poszczególne wydzia³y zak³adu). W ten sposób choroba
cofnie siê, a system immunologiczny bêdzie funkcjonowa³ jak u
normalnego zdrowego cz³owieka. Obserwujê obecnie tak¹ próbê na
osobie która jest nieuleczalnie chora na guza mózgu bez mo¿liwoœci
jego usuniêcia, a która dobrowolnie podjê³a siê sprawdzenia jak w
powi¹zaniu dzia³aj¹ te dwie metody. Do tej pory nie zauwa¿y³em
¿adnych zmian, ani jakichkolwiek czynników niezgodnych we
wspólnym dzia³aniu po³¹czonych metod leczenia, a co ze tym idzie
wzajemnie siê nie wykluczaj¹. We wspó³czesnym cywilizowanym
œwiecie rezonans elektromagnetyczny jest wszêdobylski, wytwarzaj¹ go
niemal wszystkie urz¹dzenia w naszym otoczeniu, jesteœmy w nim
jakby zanurzeni, ale jak do tej pory nie s³ysza³em o kimœ kto bada jego
wp³yw na organizm ludzki i jego szkodliwoœæ. Trudno te¿ by³oby
znaleŸæ skutki ujemne jakie wywo³uje na nasz organizm gitara lub
fortepian na koncercie muzycznym. Dlatego te¿ aparat „Zapper” mo¿na
uwa¿aæ za urz¹dzenie bezpieczne dla organizmu gdy¿ zakres jego
dzia³ania mieœci siê od 77 do 900 kHz, w którym to zakresie niszczone
s¹ robaki, bakterie i grzyby. Jest to dla nich czêstotliwoœæ œmiertelna.
Dodam jeszcze, ¿e czêstotliwoœæ ludzi mieœci siê w zakresie od 1520 do
9460 kHz. Dlatego te¿ przeprowadzana elektroterapia nie ma
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najmniejszego wp³ywu na organizm cz³owieka. Jest to spowodowane
ró¿nicami masy cia³a poszczególnych organizmów.
Omówienie tej metody muszê zacz¹æ od cytatu, gdy¿ nie sposób
go omin¹æ ze wzglêdu na wo³aj¹cy o ratunek g³os autora tekstu, cyt.
„Medycyna XXI wieku przechwala siê szeregiem terapii, które s¹ w
rzeczywistoœci nie mniej niebezpieczne dla cz³owieka ni¿ dla raka.
Oby to krótkie doniesienie dotar³o do tysiêcy ludzi, którzy s¹ w tej
chwili poddawani konwencjonalnej kuracji przeciwrakowej. Oby
dotar³o równie¿ do lekarzy, pielêgniarek i pielêgniarzy, którzy
ka¿dego dnia bezwiednie czyni¹ krzywdê pod szyldem
konwencjonalnych metod leczenia raka. Zacznijmy zatem odliczanie.
Niech siê to wreszcie skoñczy. Uœmiercanie przez leczenie. Ka¿dego
roku w Wielkiej Brytanii u 200.000 wykrywa siê raka i 152.000 ludzi
umiera na tê chorobê. W Stanach Zjednoczonych roczna œmiertelnoœæ w
wyniku tej choroby wynosi 547.000.Zgony te s¹ rejestrowane jako
zgony spowodowane rakiem, lecz ile tych zgonów naprawdê mo¿na
przypisaæ tej chorobie a na ilu nagrobkach nale¿y napisaæ „ Zmar³ w
wyniku leczenia”? Kiedy weŸmiemy pod uwagê fakt ¿e
konwencjonalne leczenie tej choroby to g³ównie napromieniowanie,
chemioterapia i d³ugotrwa³e stosowanie bardzo toksycznych leków,
czyli terapie, których œmiercionoœne efekty uboczne s¹ dobrze znane to
pytanie staje siê jeszcze bardziej uzasadnione. Chemioterapia jest
opisywana na przyk³ad w nastêpuj¹cy sposób: Wiêkszoœæ pacjentów
cierpi¹cych na raka w tym kraju umiera z powodu chemioterapii.
Chemioterapia nie eliminuje raka piersi, okrê¿nicy i p³uc. Fakt ten
jest udokumentowany ju¿ od 10 lat, a mimo to lekarze stosuj¹ j¹ w
leczeniu tych guzów”. Pomijaj¹c konwencjonalne œrodki leczenia,
które s¹ bardzo drogie, niebezpieczne, (wprost zabójcze) i o bardzo
niskim stopniu wyleczenia zajmê siê, terapiami niekonwencjonalnymi.
W ogromnym wachlarzu dostêpnych w chwili obecnej terapii
antyrakowych, chcia³bym zwróciæ uwagê na naturalny ale bardzo
skuteczny sposób oparty o witaminê B17 wspomaganej przez
Witaminê C oraz odpowiedni¹ optymaln¹ dietê o ma³ej iloœci
wêglowodanów. Nale¿y pamiêtaæ ¿e: stosowanie diety o ma³ej
zawartoœci wêglowodanów hamuje proces rozwoju nowotworów
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szczególnie witamina B17, a dok³adniej zawarty w niej letril przyci¹ga
ostatnio uwag¹ i to wbrew protestom establishmentu naukowego na
ca³ym œwiecie, który stara siê zataiæ b¹dŸ zniekszta³ciæ dane o
pozytywnych skutkach jej dzia³ania. I tu muszê zacytowaæ nastêpny
fragment z tekstu „Czy powinniœmy siê jednak dziwiæ? W koñcu nie
jest sekretem ¿e przy globalnych wydatkach na konwencjonalne
leczenie id¹cych w setki miliardów funtów i dolarów rocznie,
jakakolwiek wiadomoœæ o skutecznej terapii przeciwrakowej która
jest oparta na bazie ekstraktu ze zwyk³ej pestki moreli, mo¿e byæ
przyczyn¹ powa¿nych ubytków w dobrach potê¿nej firmy Cencer
Inc”. Odpowiem krótko na w/w cytat. Tak! Gdy¿ chciwoœæ i egoizm
firm farmaceutycznych, nie ma wiêkszej wartoœci, ni¿ œmieræ milionów
niewinnych ludzi! Tylko barbarzyñcy, bez sumienia s¹ w stanie
œwiadomie zabijaæ ludzi, ¿eby zaspokoiæ chciwoœæ i napêdzaæ system
gospodarczy œwiata. Dotyczy to tak¿e polityków, którzy zezwalaj¹ i
wprowadzaj¹ przepisy pod dyktando korporacji farmaceutycznych i
innych. Prosz¹ zadaæ sobie pytanie: Czy Hitler i jego system nie
postêpowa³ z ¿ydami podobnie traktuj¹c jako surowiec do czerpania
zysków z ich œmierci? Jak widzê narody nie wyci¹gnê³y zbyt wiele
nauk z II wojny œwiatowej, a szkoda. Problemem sta³a siê ludzka
œwiadomoœæ. Dopóki ludzie nie zmieni¹ swojej œwiadomoœci, dopóty
wiara w „boga medycynê” bêdzie rz¹dzi³a ich prawem do ¿ycia! Tym
którzy zmieni¹ œwiadomoœæ i uwierz¹ ¿e rak nie jest „kar¹ bosk¹” lecz
skutkiem naszego postêpowania, chcê przekazaæ informacjê na temat
witaminy B17 zawartej w pestkach moreli (najwiêksza iloœæ letrilu).
Wystêpuje tak¿e w pestkach wiœni, jab³ek, migda³ach, oraz warzywach.
Tak naprawdê to wyleczenie raka, nie kosztuje prawie nic. Ale w tym
rozdziale podam tylko informacjê na temat witaminy B17 i naturalnego
leku o nazwie Amigdalina, która jest ju¿ produkowana na œwiecie i
mo¿na j¹ ju¿ kupiæ w Polsce. Nie jest moim celem reklamowanie i
napêdzanie czyjegoœ interesu ale chêæ pomocy ludziom którzy nie maj¹
ju¿ czasu na szukanie. Moim celem jest stworzenie ³añcucha ¿ycia i
brzmi „Pomó¿ nastêpnemu!” gdy¿ nie ma wartoœci wiêkszej ni¿
ludzkie ¿ycie! Nie otrzyma³em zezwolenia ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo, podania adresu do publicznej wiadomoœci, ale osob¹
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które do mnie zadzwoni¹ takiej informacji udzielê. Informacjê tak¹
mo¿na znaleŸæ w Internecie. Czym jest preparat AMIGDALINA, dziêki
któremu mo¿na osi¹gn¹æ niesamowite efekty leczenia terapeutycznego,
przy zachowaniu pewnych zasad i regu³. Witamina B17 ma tak du¿y
potencja³, ¿e mog³aby zast¹piæ niszcz¹c¹ zdrowie chemioterapiê i
radioterapiê. Ale nale¿y pamiêtaæ ¿e ka¿da metoda nawet najlepsza
ma swoj¹ s³ab¹ stronê, i trzeba j¹ wspomóc aby uzyskaæ lepszy efekt.
Ale ten temat, chcia³bym poruszyæ w innym rozdziale. Istniej¹ ju¿
opracowane procedury terapii z wykorzystaniem Amigdaliny, co daje
bardzo wysok¹ skutecznoœæ dochodz¹c¹ do 90%. Tak wysoki odsetek
uzyskuj¹ osoby które nie bra³y chemioterapii lub jej wzi¹æ nie mog¹. W
przypadku takim dzia³a ona bardzo szybko, jak podaje ulotka, w
przeci¹gu 4-ch miesiêcy (przy raku prostaty) czynnik PSA spad³ z 500
do 7 jednostek. Nale¿y tak¿e dodaæ i¿ osoba ta mia³a przerzuty na p³uca
i guzy na klatce piersiowej, które po pewnym czasie siê wch³onê³y. S¹
jednak sytuacje w których nie ma mo¿liwoœci dzia³ania, gdy¿
„zag³uszany” jest przez stosowanie w tym czasie chemioterapii,
pozbawiaj¹c j¹ pozytywnego dzia³ania, gdy¿ chemioterapia zatruwa
ca³y organizm i uszkadza system immunologiczny. Z informacji
pochodz¹cych z Meksyku, gdzie leczonych jest w szpitalach corocznie
tysi¹ce pacjentów, wynika i¿ po zakoñczeniu terapii konwencjonalnej,
dobrze jest wzmocniæ organizm Amigdalin¹. Wiêkszoœæ badaczy
zajmuj¹cych siê komórkami nowotworowymi, dobrze wie ¿e poziom
betaglukozydazy jest bardzo wysoki i przekracza w porównaniu ze
zdrow¹ nawet 3000 razy. W momencie gdy Amigdalina znajdzie siê
wewn¹trz takiej komórki, rozpocznie siê proces zatrzymania siê
metabolizmu, gdy¿ enzym betaglukozydazy wytr¹ca z Amigdaliny
substancje niszcz¹ce komórkê nowotworow¹, wtedy komórka
obumiera. Enzym ten jest jedyn¹ substancj¹ w ludzkim organizmie,
zdolnym do rozbicia moleku³y Amigdaliny tak aby wytr¹ciæ z niej
substancjê niszcz¹c¹ komórki rakowe. Najistotniejsze jest to, i¿ proces
ten przebiega tylko wewn¹trz komórki nowotworowej i nie dotyczy
komórek zdrowych. Z kolei ka¿da zdrowa komórka zawiera du¿o
enzymu rodanezy, który rozk³ada Amigdalinê na czynniki ca³kowicie
nieszkodliwe dla naszego organizmu, miêdzy innymi glukozê, która
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zasila komórki zdrowe, a tym samym podnosi poziom energii w
organizmie (naturalne zabezpieczenie przez uwalnianiem siê substancji
niszcz¹cych w obrêbie komórek zdrowych). Reasumuj¹c mo¿na
stwierdziæ i¿ Amigdalina jest preparatem o bardzo silnym dzia³aniu
przeciwnowotworowym i ca³kowicie bezpieczna. Amigdalina jest
suplementem w 100% naturalnym przynosz¹cym wiele korzyœci dla
ludzkiego organizmu. Przyjmowanie jej przez osoby zdrowe wzmacnia
organizm i wspomaga jego czynnoœci. W krajach gdzie spo¿ywa siê
du¿o witaminy B17 czêstotliwoœæ zachorowalnoœci na nowotwory jest
bardzo niska. Czy ktokolwiek z pañstwa jest w stanie udowodniæ ¿e,
jedzenie takich owoców jak morele, wiœnie, jab³ka zawieraj¹cych t¹
witaminê w znacznych iloœciach zaszkodzi³o na zdrowiu.
Efektem dzia³ania witaminy B17 jest:
·

usuniêcie komórek nowotworowych

·

obni¿enia ciœnienia krwi

·

zwiêkszenie hemoglobiny i liczby czerwonych krwinek

·

eliminacja lub mocne ograniczenie bólu

·

wzmocnienie organizmu na pozosta³e choroby.

Za efekty uboczne mo¿na uwa¿aæ:
·

obni¿enie ciœnienia krwi

·

wzrost apetytu

Elementami wspomagaj¹cymi terapiê s¹:
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·

sok Tahitian NONI, wobenzym, DETOX, N-TENSE, IMMUNE
Raintree Nutrition

·

przyjmowanie wysokich dawek witaminy C, z naturalnych Ÿróde³
np. Ester C

·

witamina A, witamina B15 i E, lub chrz¹stka rekina

·

picie du¿ych iloœci wody

·

dieta zgodna z
wêglowodanów.

grup¹

krwi,

z

jak

najmniejsz¹

iloœci¹

Osobiœcie polecam zastosowanie preparatu zio³owego Liß- 52 w celu
oczyszczenia w¹troby.

Amigdalina jest wytworzona w tabletkach i zastrzykach
- cena 100 tabletek - 155 z³, minimalne
zamówienie to 3 szt. £¹cznie (465 z³) jest to dawka potrzebna do
„wyleczenia” a nie „leczenia”
- zastrzyki 3 g/10 fiolek w cenie 495 z³
Lecznicze dzia³anie Amigdaliny jest naukowo potwierdzone przez
doktora Burke’a kierownika dzia³u Cytochemii w National Cencer
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Institute USA. Jest substancj¹ kompatybiln¹ z biologi¹ cz³owieka
niszcz¹c¹ komórki rakowe przy jednoczesnym wzmacnianiu komórek
zdrowych. Z wypowiedzi Burke’a wynika, ¿e cytat „kiedy dodamy
amigdalinê do kultury komórek rakowych, to widzimy pod
mikroskopem ¿e komórki rakowe wymieraj¹ „jak muchy”.
Chcia³bym od siebie dodaæ, ¿e dla osób które nie staæ na tak¹ kuracjê
mog¹ zastosowaæ jeszcze tañsz¹ procedurê, aby powstrzymaæ rozwój
nowotworu. Wystarczy spo¿ywaæ oko³o 40 – 50 pestek moreli, a tak¿e
du¿e iloœci witaminy C zawartej w nieprzetworzonych owocach i
warzywach. Je¿eli do tego dodamy roœliny krzemionkowe np. wywar
lub napar ze skrzypu, poziomki, kozieradki, konopi czy miodunki.,
uzyskacie bardzo wysoki stopieñ skutecznoœci leczenia.
Wa¿n¹ rolê w leczeniu chorób nowotworowych, jest stan w¹troby
która jest odpowiedzialna za usuwanie toksyn z rozpadaj¹cego siê guza.
Je¿eli zosta³a bardzo mocno uszkodzona, poprzez np. chemioterapiê,
osoba taka straci³a szansê na wyleczenie, gdy¿ toksyny pozbawione
mo¿liwoœci usuniêcia mog¹ zabiæ chor¹ osobê. Medycyna ludowa od
dawna zna odpowiedzi na wyleczenie wielu chorób i zna ich prostotê
powstawania i leczenia. Tylko my wspó³czeœni, przez pychê i
ignorancjê komplikujemy proste odpowiedzi próbuj¹c je zagmatwaæ.
¯adna choroba nie jest „gniewem bo¿ym” i nie bierze siê z kosmosu.
My stwarzamy je sami, ¿yj¹c niezgodnie z prawami natury, które
staramy siê sobie podporz¹dkowaæ.
Skoro jestem przy witaminie B17 to chcia³bym opowiedzieæ
krótkie zdarzenie z mojego ¿ycia jakie wydarzy³o siê w 2003 roku
kiedy by³em w S³ubicach u pewnej znajomej, gdzie spotka³em jej
znajomego. Po krótkiej rozmowie wspomnia³em o witaminie B17. Pan
ten ostro stwierdzi³, ¿e takiej witaminy nie ma gdy¿ jest farmaceut¹ z
25 letni¹ praktyk¹ i nigdy nie s³ysza³ o istnieniu takiej witaminy czy
letrilu. Kiedy próbowa³em mu wyt³umaczyæ, ¿e coœ takiego istnieje,
wpad³ w z³oœæ i o ma³o nie dosz³o do rêkoczynu. Stwierdzi³ ¿e takie
„nieuki” jak ja nie powinni zajmowaæ siê sprawami na których siê nie
znaj¹. Mam cich¹ nadziejê ¿e pan ten i wielu innych farmaceutów
dowie siê od „nieuka” coœ na temat witaminy B17 i preparacie
przeciwrakowym Amigdalina. Przera¿a mnie fakt og³upienia
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œrodowiska medycznego przez ludzi kieruj¹cych tym biznesem, którzy
ucz¹ siê regu³ek zawartych w „m¹drych ksiêgach” aby zdobyæ „tytu³y”,
bez wzglêdu na to, co zosta³o w nich zawarte, ukryte lub sfa³szowane.
Poszukuj¹c informacji na temat witaminy B17 doszed³em do wniosku,
¿e komuœ bardzo zale¿a³o na tym aby taka informacja nie dotar³a na
ni¿sze szczeble medycznej drabiny. Albo nie mówi siê o niej wcale,
albo zaznaczone jest tylko ¿e nale¿y do grupy witamin B i nic poza
tym. Myœlê, ¿e niektórzy przedstawiciele œrodowiska medycznego w
których jest odrobina cz³owieczeñstwa, zweryfikuj¹ swoje pogl¹dy na
temat choroby nowotworowej i odst¹pi¹ od chemioterapii czy innych
szkodliwych sposobów. Organizm cz³owieka jest najlepszym lekarzem
i uleczy siê sam, tylko trzeba mu pomóc, a nie dobijaæ go jeszcze
bardziej. Niech pañstwo zawsze pamiêtaj¹, bez wzglêdu na us³yszane
negatywne opinie na temat tej witaminy. Pamiêtajcie Rak to intratny
interes zaœ wiedza na temat terapii które przynosz¹ dochody oraz tych
które ich nie przynosz¹, nigdy nie jest neutralna. Cyt.:
„Konwencjonalne metody leczenia raka (leki) oraz badania raka
(laboratoria, urz¹dzenia) s¹ licencj¹ na drukowanie pieniêdzy. Grupy
i instytucje zaanga¿owane w promocji konwencjonalnych metod
leczenia z ca³¹ pewnoœci¹ sprzysiêg³y siê w bezwstydnym skierowanym
przeciwko witaminie B17 procesie „tworzenia faktów”. Nie jestem w
stanie przytoczyæ wszystkich faktów mówi¹cych
o próbach
oœmieszenia witaminy B17, gdy¿ ksi¹¿ka uros³aby o nastêpnych
kilkaset stron. Cytujê jeden fragment: „Zagro¿enie rakowego biznesu ze
strony efektywnych sposobów leczenia by³o traktowane bardzo
powa¿nie od samego pocz¹tku. W latach czterdziestych Syndykat mia³
na swoich listach „konowa³ów” 300.000 nazwisk. Witamina B17
stanowi¹ca unikalny lek co wynika z prostoty jej stosowania, œci¹ga³a
na siebie wiêcej ataków ni¿ wszystkie pozosta³e niekonwencjonalne
metody leczenia, razem wziête, które przyjmowa³y postaæ fa³szowania
wyników testów, pikiet z transparentami przed klinikami, fa³szywych
zespo³ów oceniaj¹cych, morderstw medialnych, zwolnieñ niepokornych
pracowników etc. FDA [Food and Drug Administration – Urz¹d do
spraw ¯ywnoœci i Leków] który dyryguje, szturmem wyda³ ponad
10.000 plakatów i setki tysiêcy broszurek ostrzegaj¹cych przed
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zagro¿eniami wynikaj¹cymi z toksycznoœci tej nietoksycznej
substancji. Co ciekawe Biuro Ksiêgowe Kongresu USA odkry³o
wczeœniej, ¿e 350 pracowników FDA ma w przemyœle
farmaceutycznym udzia³y, których nie ujawni³o. Skoro wiemy o co
chodzi to wybierzmy intuicyjnie jak mamy siê leczyæ. A teraz
chcia³bym zaapelowaæ do rolników „obsadŸcie drzewami morelowymi
swoje sady i róbcie soki i nalewki z ich pestek, bo jak siê ca³a sprawa
rozniesie, to bêdzie to intratny interes”. Mam nadziejê ¿e przemys³
farmaceutyczny nie bêdzie w stanie opodatkowaæ waszych zbiorów. W
ten sposób wyleczycie „S³u¿bê Zdrowia” i oddzia³y onkologiczne
sprzedaj¹ce „œmieræ”. Nastêpnym lekiem skutecznym przy leczeniu
AIDS i raka jest 714X i dostêpny na rynku Kanadyjskim a wynaleziony
przez Gastona Nacssena mieszkaj¹cego w Quebecu. Odkrycie tego
francuskiego biologa, wewn¹trz komórkowych form biologicznych
które nazwa³ somatydami wstrz¹snê³o œwiatem medycznym, gdy¿
ortobiologia somatydowa jest nauk¹ burz¹c¹ para dogmaty, biolodzy
nie bêd¹ musieli przerabiaæ swoich podrêczników lecz po prostu
wyrzuciæ (osobiœcie myœlê ¿e chodzi tu o odkryte wczeœniej przez
Wilhelma Reicha „biony”). Preparat 714X jest zaprojektowanym i
unikatowym preparatem który ma zdolnoœæ stabilizowania a nawet
odwracania objawów chorobowych u ludzi chorych na raka i AIDS, a
tak¿e innych przewlek³ych chorób. Ze wzglêdu na trudnoœci jakie mog¹
byæ z zakupieniem tego preparatu oraz braku dok³adnych informacji o
producencie nie bêdê opisywa³ metod leczenia preparatem 714X oraz
jego dzia³ania. Materia³y które posiadam s¹ doœæ trudne do zrozumienia
dla przeciêtnego czytelnika, a s¹ dostêpne w internecie:
www.ralphmoss.com. Wspomnê tylko ¿e jego odkrycia w zakresie
biologii s¹ atakowane i oœmieszane przez œrodowiska medyczne (tych
którzy nie doroœli do jego poziomu) próbuj¹c wyciszyæ ca³¹ sprawê.
Podobn¹ drogê krzy¿ow¹ odby³a pani Rene Caisse i jej zio³owy
preparat przekazany jej przez kobietê, która mieszkaj¹c wraz z mê¿em
bêd¹cym zbieraczem z³ota nauczy³a siê go wytwarzaæ dziêki
Indianinowi który uratowa³ j¹ przed rakiem piersi. Chc¹c pomóc swojej
ciê¿ko chorej na raka ciotce Rene zrobi³a recepturê zgodnie z
indiañskim przepisem i ju¿ po dwóch miesi¹cach chora zaczê³a wracaæ
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do zdrowia. ¯y³a jeszcze 20 lat. W³aœciwoœci tego zio³owego preparatu
by³y niesamowite, gdy¿ „Essiac” powodowa³ w jakiœ sposób powrót
komórek rakowych do ich pierwotnego stadium nastêpnie ich
kurczenie siê i wydalanie przez organizm, czêsto tak, by ju¿ nigdy nie
powróci³y do stanu chorobowego. Czêsto po kilku dawkach pacjenci
odnotowywali powiêkszenie siê i twardnienie guza po czym
nastêpowa³o jego pêkniêcie, a jeœli by³ on umiejscowiony na czêœci
organizmu, która mia³a jak¹œ drogê ujœcia na zewn¹trz, pacjent wydala³
du¿e iloœci ropy i gêstej substancji. W niektórych wypadkach, jeœli guz
nie znika³, móg³ byæ wed³ug niej usuniêty operacyjnie z niewielkim
ryzykiem przerzutów. Zastrzyk i wypicie zió³ nie trwa³o d³u¿ej ni¿
jedn¹ minutê. Tak jak ka¿dy kto odkry³ sposób na uleczenie choroby
nowotworowej pani Rene Caiss musia³a odbyæ swoj¹ gehennê z
prawem, gdy¿ jak ju¿ dobrze wiemy, stanê³a na jej drodze chciwoœæ i
bezdusznoœæ konwencjonalnej medycyny a w szczególnoœci korporacji
farmaceutycznych. Pani Rene Caisse zmar³a w 1978 r. przekazuj¹c rok
przed œmierci¹ recepturê „Essica” kanadyjskiej firmy Resperin
Corporation. Ten niegroŸny preparat zio³owy mo¿na nabyæ u
polskiego dystrybutora w firmie „VOL – MAL” w cenie 145 z³. Podajê
adres: 42-200 Czêstochowa, ul.Okólna 81A tel. (034)3610042.
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Poszukuj¹c dalszych tropów na temat powstawania chorób, a w
szczególnoœci choroby nowotworowej, natkn¹³em siê na nastêpne
ogniwo moich poszukiwañ. Ogniwem tym okaza³ siê pierœcieñ Dotta
skonstruowany przez doktora Gianni Dotta. Skonstruowane i
opracowane przez niego urz¹dzenie w kszta³cie pierœcienia jest zdolne
do wytwarzania korzystnego dla cz³owieka pola. Pierœcieñ ten ma
œrednicê 63,5 cm i jest wykonany z miedzi. Posiada stykaj¹ce siê ze
sob¹ ogrzewane i oziêbiane powierzchnie. Przy pomocy pierœcienia
uda³o mu siê odtworzyæ, w formie kompaktowej, magnetyczne
œrodowisko bêd¹ce odpowiednikiem, krainy d³ugowiecznoœci i dobrego
zdrowia ludu Hunza. Gianni odkry³, ¿e pola magnetyczne indukowane
przez cewki elektryczne i sta³e magnesy maj¹ pewien wp³yw na ludzki
organizm oraz to, ¿e wp³yw ³agodnych pól magnetycznych
wytwarzanych przez s¹siaduj¹ce ze sob¹ ciep³e i zimne obszary jest
zdecydowanie dobrotliwy na organizm cz³owieka. Mówi¹c inaczej,
nierównowaga cieplna wytwarza pole magnetyczne, które koreluje z
naturalnym polem organizmów ¿ywych. Je¿eli uzmys³owimy sobie
maleñk¹ drobinê skrêcon¹ w zwoje (kwas dezoksyrybonukleinowy
DNA) tak, ¿eby tworzy³a podwójn¹ liniê œrubow¹, DNA jest giêtkie,
elastyczne i ca³y czas jest w ruchu, jako ¿e bez przerwy wibruje w rytm
impulsów generowanych przez mózg, a nawet oddzia³ywañ z zewn¹trz.
DNA jest spolaryzowane – jeden jego koniec jest dodatni a drugi
ujemny. Zdrowe DNA odtwarza zdrowe komórki i wspomaga organizm
w walce z bakteriami oraz w eliminowaniu toksyn, zapewniaj¹c w ten
sposób zdrowie organizmu. Kiedy organizm przebywa wewn¹trz pola
wytwarzanego przez Pierœcieñ Dotta nastêpuje w³aœciwa polaryzacja
przez co DNA i jego rezonans zostaj¹ zsynchronizowane ze zdrowymi
komórkami. Badania wykaza³y ¿e EMF-y (Elektro Magnetic Field –
pola elektromagnetyczne) o bardzo ma³ym natê¿eniu oddzia³ywuj¹ na
organizmy ró¿nych gatunków. Dowodzi to koniecznoœæ nowego
podejœcia do problemu biologicznego oddzia³ywania EMF-ów, oraz
potrzeby rozwa¿enia, czy nie odgrywaj¹ one wa¿nej roli w koniecznych
do zachowania ¿ycia czynnoœciach organizmu.
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Istniej¹ trzy rodzaje biologicznej aktywnoœci EMF-ów
1. Wp³yw EMF-ów naturalnego œrodowiska na regulowanie procesów
¿yciowych.
2. Rola wewnêtrznych pól organizmu w koordynacji procesów
fizjologicznych.
3. Wzajemne oddzia³ywanie na siebie organizmów za pomoc¹ EMFów.
Energetyczny aspekt oddzia³ywania EMF-ów, na biologiczne uk³ady
nie jest jedynym, jaki nale¿y braæ pod uwagê, ale równie¿ z
informacyjnymi funkcjami tych pól w o¿ywionej przyrodzie. Kiedy w
normalnym procesie ¿yciowym zdrowego organizmu powstaje nowa
komórka, jej orbitalny elektron kr¹¿y w nowej komórce przyjmuje
kierunek przeciwny do tego w macierzystej komórce w celu
zachowania wzajemnego przyci¹gania. Rosn¹ca energia kinetyczna
elektronu nowej komórki przewy¿szy energiê elektronu komórki
macierzystej, ten ostatni zostanie zmuszony do zmiany kierunku i
nastêpuje wzajemne odpychanie. W tym procesie zapada siê ca³a
energia komórki macierzystej i ca³a jej energia zaabsorbowana przez
nowe komórki. W przypadku kiedy potencja³ energetyczny i pole
magnetyczne organizmu jest zmniejszone lub brakuje w nim
równowagi nowa komórka traci wsparcie organizmu uniemo¿liwiaj¹c
jej zwiêkszenie energii kinetycznej, a zamieraj¹ca komórka nie zmienia
kierunku obrotu elektronu. W przypadku takim zamieraj¹ca komórka
zatrzymuje doœæ energii, aby zostaæ przyci¹gniêt¹ przez now¹ komórkê
i staæ siê jej paso¿ytem. W takiej sytuacji DNA nowej komórki musi
wykonaæ podwójn¹ pracê, podtrzymywaæ now¹ komórkê i
paso¿ytnicz¹, w nastêpstwie czego okres ¿ycia nowego DNA ulega
skróceniu. Pojawiaj¹ce siê nowa DNA musi posiadaæ doœæ energii do
podtrzymanie zamieraj¹cej komórki i komórki paso¿yta. Nie mo¿e ono
ju¿ liczyæ na wsparcie ze strony organizmu w zwi¹zku z jego s³abym i
niezrównowa¿onym polem magnetycznym. Po uwolnieniu siê od
komórki – paso¿yta DNA wysy³a enzymom sygna³ gdy¿ przez
wiêkszoœæ czasu zajête s¹ one przyswajaniem przetworzonej ¿ywnoœci
przez ludzi, nastêpstwem czego jest to ¿e DNA nowa komórki musi
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teraz podtrzymywaæ paso¿yta. Kiedy ³¹czna energia komórki –
paso¿yta przewy¿szy energiê nowej komórki, wtedy DNA traci
kontrolê nad RNA w procesie formowania protein. RNA jest wówczas
tworzone na podstawie kombinowanego kodu genetycznego DNA
komórek – paso¿ytów. Ten skompletowany kod genetyczny posiada
wszystkie informacjê do podtrzymania ¿ycia lecz w z³ym porz¹dku
sekwencyjnym przez co zostaje zrodzone nowe dziwne ¿ycie. Z
powy¿szych wyjaœnieñ wynika, ¿e obumieraj¹ca komórka musi straciæ
ca³¹ swoj¹ energiê i zostaæ usuniêta przez krew lub system limfatyczny,
w przeciwnym razie organizm musi mieæ niezbêdn¹ dostawê enzymów
aby zniszczyæ komórki zanim stan¹ siê one paso¿ytami. Aby unikn¹æ
takiego zagro¿enia nale¿y utrzymaæ dwa podstawowe warunki:
·

Utrzymaæ zrównowa¿enie soli mineralnych które s¹ bardzo istotne,
gdy¿ komórka potrzebuje miedzi do zamienienia nadchodz¹cych do
mózgu impulsów pr¹du zmiennego na energiê pr¹du sta³ego, gdy¿
energia ta jest potrzebna do utrzymania DNA we w³aœciwej
czêstotliwoœci drgañ. ¯elazo jest potrzebne do akumulowania
indukcyjnej energii EMF (si³y elektromotorycznej). Najwa¿niejsze
pierwiastki, magnez i tlen s¹ konieczne do zapewnienia procesu
totalnego kolapsu ¿elaza, kiedy w j¹drze zawraca orbitalny elektron.

·

Musz¹ byæ utrzymane na odpowiednim poziomie: jednorodnoœæ i
orientacja magnetyczna w organizmie.

Nale¿y jednak pamiêtaæ ¿e si³¹ magnetyczn¹ nazywamy tu dowoln¹
energiê zdoln¹ do przyci¹gania lub odpychania materii. Urz¹dzenie
Dotta wytwarza pole termomagnetyczne znane w fizyce pod nazw¹
„Seebeka”. W pierœcieniu Dotta mo¿na zaobserwowaæ nastêpuj¹ce
zjawiska: napiêcie w granicach 25 do45 miliwatów. Taki rodzaj EMF
wytwarza 120 gausów w obwodzie pierœcienia i 10 gausów w jego
œrodku, co daje 1/5 ziemskiego pola magnetycznego. To pole
magnetyczne wystarcza do utrzymania orientacji organizmu cz³owieka
i jest jednoczeœnie dostatecznie s³abe aby nie zagroziæ orbitalnym
spinom w wi¹zaniach typu H w DNA. W Pierœcieniu Dotta EMF
przemieszcza siê od bieguna dodatniego do ujemnego w taki sam
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sposób jaki ma miejsce przy natychmiastowym ³adowaniu suchych
baterii metodami indukcyjnymi. Podobnie jak w ka¿dym obwodzie
elektrycznym energia pierœcienia regulowana jest prawem Ohma, gdzie
napiêcie wynosi 0,045 V; opór elektryczny 5x10–6; a natê¿enie w
granicach 9000 Å. Energia z pierœcienia przekazywana jest do
organizmu ludzkiego metod¹ indukcji. W czasie terapii prêdkoœæ
pierœcienia wynosi 3,8 cm na sekundê co wystarcza na przekazanie
energii z pierœcienia do ludzkiego cia³a metod¹ indukcyjn¹ lecz nie jest
tak szybka aby mog³a spowodowaæ jakiekolwiek zak³ócenia spinów
orbitalnych elektronów w wi¹zaniach typu H w ludzkim DNA. W
procesie tym paso¿ytnicze komórki s¹ ³adowane do poziomu
energetycznego zdrowych komórek, odwiedzaj¹c swoje bieguny i
wyzwalaj¹c energiê pod koniec efektu indukcyjnego. W tych
warunkach podstawy DNA odpychaj¹ siê nawzajem i DNA ulega
rozproszeniu, w ten sposób guz znika. Organizm ludzki jest czymœ w
rodzaju rotora o ogromnej liczbie biegunów, czêstotliwoœci DNA,
orientacji pól. Poprzez przy³o¿enie doñ energii wytwarzanej przez
Pierœcieñ Dotta, organizm wytwarza si³ê w nastêpstwie czego wzrasta
natê¿enie pola magnetycznego, si³a wi¹zañ H w DNA oraz orientacja
pola. Pierœcieñ przekazuje energiê do cia³a nie zmuszaj¹c go do oddania
energii poprzez zewnêtrzne pole magnetyczne, a co za tym idzie
elektrony na koñcu prêta fosforanu cukrowego i w atomie wodoru
(wi¹zania H), obecnego na koñcach podstaw (nukleoidów) maj¹
orientalne spiny o przeciwnych kierunkach, ma to na celu zapewnienie
cukrom wi¹zañ wy³¹cznie z fosforem, guaninie z cytozyn¹ czy te¿
adeninie z tynin¹. Przy tak ogromnej iloœci podstaw po³¹czonych razem
w DNA mo¿e siê zdarzyæ ¿e nowa podstawa po³¹czy siê do góry
nogami np. cukier z cukrem lub fosforan z fosforanem. Elementy takie
przyci¹gaj¹ siê nawzajem z powodu przeciwnych kierunków spinów
elektronów w wi¹zaniach wodorowych, a nie z powodu ró¿nego sk³adu
chemicznego. Wtedy DNA zostaje znowu skompletowane, lecz
niew³aœciw¹ sekwencj¹ informacji genetycznej. Przy odbudowaniu
jednorodnoœci magnetycznej orientacji DNA przy pomocy indukowania
energii, niew³aœciwa podstawa zostaje jeszcze raz odrzucona a na jej
miejsce przyci¹gniêta w³aœciwa. Sama natura wypracowa³a mechanizm,
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który pozwala roœlinie takiej jak np. morele, brzoskwinie itp., odzyskaæ
w³aœciw¹ sekwencjê DNA przy u¿yciu zawsze obecnych w pestce
owocu glikozydów. Glikozydy s¹ cia³ami sta³ymi wystêpuj¹cymi
zazwyczaj w postaci krystalicznej i charakteryzuj¹cym siê w
wiêkszoœci wypadków gorzkim smakiem. Prawd¹ jest ¿e wszystko co
zdrowe nie musi byæ smaczne. Ale czy ma to jakieœ znaczenie przy
takiej chorobie jak np. rak. Roztwór z nich ma w³asnoœci obracania
p³aszczyzny spolaryzowanego œwiat³a w lewo. Pod wp³ywem
(enzymów), naturalnie wystêpuj¹cych substancji, obecnych w
s¹siednich komórkach w iloœciach œladowych glikozydy, mog¹
rozpadaæ siê na mono i wielocukry, oraz na bezcukrowe porcje nosz¹ce
nazwê amygdaliny, które maj¹ wiêksz¹ zdolnoœæ obracania
p³aszczyzny spolaryzowanego œwiat³a w lewo ni¿ krystaliczny cukier w
prawo. Pod wp³ywem promieni ultrafioletowych pochodz¹cych ze
s³oñca p³aszczyzna polaryzacji zostaje przesuniêta w lewo, przez co
zostaje przywrócony prawid³owy kierunek orbitalnego spinu elektronu
w fosforanowej bazie. Efekt ten jest uzale¿niony i proporcjonalny do
iloœci œwiat³a ultrafioletowego jakie jest dostêpne roœlinie. Je¿eli chodzi
o organizm ludzki zastosowanie indukcyjnej energii jest bardziej
efektywne i mniej skomplikowane. Pierœcieñ Dotta jest w swojej formie
i sposobie wytwarzania energii unikalny i nie mo¿na go zast¹piæ ¿adn¹
inn¹ , procedur¹ wytworzon¹ sztucznie. Pierœcieñ ten jest generatorem
pola, które mo¿e oddzia³ywaæ na wszystkie organizmy, bêd¹cego
wytworem napiêcia, podobnego do tego jakie wystêpuj¹ w normalnych
komórkach ¿ywych, lecz o znacznie wiêkszym natê¿eniu pr¹du,
siêgaj¹cego 6000 Å. Nie bêdê wnika³ w zawi³oœci struktur DNA oraz
procesów jakie w nich zachodz¹, ale dla zrozumienia celu do jakiego
d¹¿ê muszê przedstawiæ kilka informacji na ten temat. DNA sk³ada siê
z 12 miliardów nukleotydów ustawionych naprzeciw siebie i
po³¹czonych w prost¹ liniê tworz¹c¹ podwójn¹ spiralê to znaczy kwas
dezoksyrybonukleinowy (wygl¹da jak drabina).
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Stanowi on kod genetyczny (matrycê) i ka¿da z 6,3 biliona komórek
naszego organizmu ma przynajmniej jedno. We wnêtrzu j¹dra komórki
znajduje siê osiem typów wirusów RNA (o ³adunku ujemnym) i cztery
typy DNA (o ³adunku dodatnim). Ka¿da para wirusów tworzy uk³ad
dwubiegunowy. Czyni¹ to po pierwsze aby uchroniæ siê przed
zewnêtrznymi zak³óceniami magnetycznymi, po drugie w celu
akumulacji energii. Nieaktywne wirusy s¹ w formie krystalicznej lecz
w stanie aktywnym, takim jaki ma miejsce wewn¹trz j¹dra
komórkowego – ods³aniaj¹ jeden rdzeñ RNA lub DNA pokryty
proteinami. Nawet w stanie aktywnym zachowuj¹ wszystkie w³asnoœci
kryszta³u i jako kryszta³ pozostaj¹ bardzo czu³e na wszelkiego rodzaju
dŸwiêki o wysokiej czêstotliwoœci. Przy czêstotliwoœci oko³o piêciu
megacykli dwa wirusy w sposób ci¹g³y naprê¿aj¹ siê nawzajem i w
wyniku efektu piezoelektrycznego wytwarzaj¹ energiê. Przy ultra
wysokich czêstotliwoœciach dŸwiêku przekraczaj¹cych piêæ megacykli
nieaktywny wirus mo¿e zostaæ pobudzony do zmiany temperatury i
rozpaœæ siê. DNA cz³owieka dostrojone jest od 375 do 385 megacykli.
DNA pozostaje pod ci¹g³ym wp³ywem na³adowanych jonów
przemieszczaj¹cych siê w uk³adzie nerwowym i dzia³aj¹cych jako
modulator czêstotliwoœci. Po³¹czone dzia³anie dwóch zjawisk
fizycznych zmusza DNA do emitowania dŸwiêku wysokiej
czêstotliwoœci w zakresie od 1,9 do2 megacykli, w celu wykrywania,
przy pomocy powrotnego echa, jakiego rodzaju protein brakuje w
komórce. Te czêstotliwoœci dŸwiêku s¹ potrzebne DNA nie tylko do
procesu skanowania jakiego rodzaju RNA nale¿y wyprodukowaæ, ale
równie¿ do utrzymania aktywnego wirusa w formie struktury
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dwubiegunowej przy pomocy efektu naprê¿ania. W celu kontrolowania
poziomu energii z efektu piezoelektrycznego wirus typu RNA pokrywa
siê fosforanem a wirus typu DNA cukrem. Podczas tworzenia tego
rodzaju pokrywy, wirus wytwarza produkty odpadowe. Odpady te
kumulowane s¹ w œrodku wytworzonego prêta i maj¹ nazwê adeniny,
guaniny, tyniny lub cytozyny w zale¿noœci od wirusa dwubiegunowego
prêta. Proces ten tworzony jest kosztem ³adunku elektrycznego
kumulowanego w wyniku efektu piezoelektrycznego. Podczas
wyczerpywania siê ³adunku, aby pozostaæ w stanie aktywnym grupa
wirusów usuwa swoj¹ okrywê i wystawia siê na dzia³anie dŸwiêków o
wysokiej czêstotliwoœci wytwarzanych przez DNA, rozpoczynaj¹c
proces od nowa. W wyniku tego zjawiska DNA posiada zawsze
wystarczaj¹c¹ liczbê zasad do tworzenia szczepów RNA i odtwarzania
siebie samego. Nale¿y pamiêtaæ ¿e s¹ trzy czynniki kontroluj¹ce proces
reprodukcji DNA i powstawania komórki
1. Liczba zasadowych par na jeden zwój w podwójnej spirali DNA
2. Kinetyczna energia elektronu w wi¹zaniach typu H (wodorowych)
3. Oraz energia i czêstotliwoœæ na³adowanych
przemieszczaj¹cych siê w uk³adzie nerwowym.

jonów

Aby utrzymaæ stan zdrowia organizmu i spowolniæ proces starzenia siê
nale¿y utrzymaæ na wysokim poziomie:
I.

Wysoki poziom energii kinetycznej elektronu w wi¹zaniach H
(wodorowych) przy pomocy si³ przyci¹gania protonu.

II.

Utrzymaæ rozci¹gniêcie (naprê¿enie) pomiêdzy par¹ wirusów
DNA, tak aby zwiêkszyæ liczbê par zasadowych przypadaj¹cych
na zwój, do 10 przy pomocy ruchu energii w górê i w dó³.

III.

Znalezienie sposobu na zwiêkszenie energii jonów w uk³adzie
nerwowym, za pomoc¹ np. urz¹dzeñ, æwiczeñ, czy
odpowiedniej diety. Wszystkie DNA w organizmie cz³owieka s¹
identyczne i dostrojone do tej samej czêstotliwoœci
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rezonansowej, ka¿de z nich posiada tê sam¹ sekwencjê kodu
genetycznego, a mimo to ka¿da z 6,3 biliona komórek które
zawiera DNA jest inna, a ka¿da z nich pasuje dok³adnie do
swojego miejsca i pe³nionej funkcji w organizmie cz³owieka.
Dla ³atwiejszego zrozumienia prosz¹ wyobraziæ sobie sznurek o
d³ugoœci 1 metra na którym nawlekliœmy 46 nylonowych koralików o
d³ugoœci 2,5 cm ka¿dy. Po w³o¿eniu go do elektrostatycznej rury z
orientacj¹ dwubiegunow¹, to po chwili wszystkie koraliki zostan¹
na³adowane energi¹ elektrostatyczn¹ i bêd¹ siê nawzajem odpycha³y,
two¿¹æ miêdzy sob¹ puste przestrzenie. Bêd¹ siê odpycha³y ale si³y
odpychaj¹ce nie bêd¹ takie same. Przestrzenie miêdzy statycznymi
³adunkami bêd¹ pocz¹tkowo krótsze, ale stopniowo zaczn¹ siê
zwiêkszaæ w kierunku przeciwnego do kierunku rury. Jedyn¹ czêœci¹
sznurka jak¹ bêdziemy mogli zobaczyæ bêdzie ta która nie jest zakryta
przez koraliki. Nazwijmy ten sznurek DNA a koraliki chromosomami.
Poniewa¿ chromosomy tworz¹ pewnego rodzaju os³onê jedyn¹ czêœci¹
DNA która ma mo¿liwoœæ kontrolowania konkretnej komórki jest
nieos³oniêta przestrzeñ sznurka. W przypadku ka¿dej indywidualnej
komórki przestrzeñ nie os³oniêta sznurka, bêdzie inna, wynikiem czego
natê¿enie magnetyzmu, biegunowoœci, i orientacji bêdzie tak¿e inna,
dla poszczególnej komórki organizmu. Jeœli chromosomy maj¹
niew³aœciw¹ sekwencjê przestrzeni miêdzy sob¹, wówczas mo¿liwe jest
¿e DNA wytworzy np. na rêce komórkê nale¿¹c¹ do mózgu. I takie
zjawisko nale¿y nazwaæ nowotworem. Podobnie jak w instrumencie
muzycznym dŸwiêk wytworzony przez DNA w systemie skanuj¹cym,
ma inne harmoniki odpowiadaj¹ce przerw¹ miêdzy chromosomami.
Wirus odpowiedzialny za tworzenie nukleotydów w innej grupie
komórek, o innej harmonice, zmienia równowagê potencja³ów
³adunków w siatce krystalicznej. Rozk³ad tego ciœnienia w polu
elektrycznym rz¹dzi wynikow¹ struktur¹ kryszta³u wielu czêœci
sk³adowych wirusa. Je¿eli grupa wirusów typu RNA o ostatecznej
strukturze kryszta³u, bêd¹cej wynikiem harmonicznym jednej grupy
komórek, zostaje przeniesiona w wyniku elektromagnetycznej reakcji
do innej grupy komórek, to pod wp³ywem nowych zasad
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harmonicznych zmieni temperaturê przejœcia (punktu Curie)1. Podczas
tego przejœcia straci proteinow¹ os³onê i wyzwoli zasadowe RNA do
kontroli tworzenia proteinowej okrywy nowej komórki. W wyniku
takiej reakcji zostanie utworzona nowa komórka ró¿ni¹ca siê od
komórek j¹ otaczaj¹cych, któr¹ nale¿y nazwaæ komórk¹ rakow¹.
Nale¿y pamiêtaæ ¿e czêstotliwoœæ w zakresie od1 do3 megaherców oraz
czêstotliwoœci moduluj¹cej rzêdu 80 – 200 megaherców, wnika w
ludzkie cia³o bardzo g³êboko i jest zdolne do rozerwania b³ony
komórkowej komórek rakowych, bez uszkodzenia DNA komórek
normalnych (zdrowych). Z tego te¿ powodu Pierœcieñ Dotta jest
wstêpnie dostrajany do czêstotliwoœci 1,8 MHz i czêstotliwoœci 100
MHz tak, aby uzyskaæ efekt fluktuacji pr¹du podobny do tego jaki
mo¿na uzyskaæ w tranzystorze jednoz³¹czowym. Spe³nia on tak¿e rolê
omowej anteny telewizyjnej w której ni¿sze pasmo rezonansowe jest
dostrojone do VHF (wysokie czêstotliwoœci) zaœ górne pasmo do
czêstotliwoœci rezonansowej UHF (bardzo wysokie czêstotliwoœci). Tak
wiêc zakres czêstotliwoœci górnych, utrzymuje na poziomie aktywnoœæ
normalnej komórki, podczas gdy penetruj¹ca niska czêstotliwoœæ
neutralizuje dzia³anie komórek rakowych. Wieloletnie badania
dowiod³y ¿e pierœcieñ nie ma szkodliwych skutków ubocznych. Wrêcz
przeciwnie, okaza³ siê bardzo pomocny w przypadku wielu ludzi którzy
ucierpieli w wyniku wystawienia ich na dzia³anie bomb kobaltowych,
liniowych akcelatorów i wielu innych szkodliwych dla zdrowia
czynników. Opis ten mo¿e tylko potwierdziæ skutecznoœæ dzia³ania
aparatu „Zapper” i metodê leczenia Doktor Huldy Clark. David Hudson
uwa¿a, ¿e pierwiastki monoatomowe s¹ nadprzewodnikami przez co s¹
zdolne do magazynowania energii. Uwa¿a tak¿e ¿e kiedy zostaj¹
wch³oniête do organizmu umiejscawiaj¹ siê w tkankach i wzmacniaj¹
„aurê” inaczej mówi¹c pole Kirliana, które jest jego zdaniem,
rezultatem dynamicznej nadprzewodliwoœci, lub inaczej mówi¹c
dynamiczne pole Meissnera – Ochsenfelda. Okazuje siê ¿e nowe
rozwijaj¹ce siê tkanki s¹ w rzeczywistoœci nadprzewodliwe wiêc wraz z
1

Temperatura przejœcia (transakcji) – jest to temperatura w której w materia³ach
magnetycznych nastêpuje gwa³towna zmiana w³asnoœci magnetycznych, atomy
zmieniaj¹ce siê z ferromagnetycznych na paramagnetyczne lub odwrotnie
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up³ywem czasu wch³anianie tego materia³u winno uzdrawiaæ i zmieniaæ
organizm. Tendencj¹ w naturze jest poszukiwanie równowagi a wiêc
zanurzenie cia³a w wysokoenergetycznym polu magnetycznym pr¹du
sta³ego powinno powodowaæ transfer energii, który „poci¹ga³by”
energiê w ciele za sprawê wzbogaconego t³a. W takim przypadku
mog³oby to prowadziæ do rozjaœnienia „aury” lub tzw. pola Meissnera.
Jedn¹ z najciekawszych metod leczenia raka i innych chorób, jest
metoda doktora Ryke Geerda Hamera urodzonego w 1935 roku, która
mo¿e jak podejrzewam zaszokowaæ nie jednego z czytelników. Otó¿
jak udowodni³ doktor Hamer u podstaw rozwoju raka le¿y mechanizm
szokowo-konfliktowy. Otó¿ z poœród 6.500 pacjentów z bardzo daleko
posuniêtym stadium raka 6.000 pacjentów wci¹¿ ¿y³o po okresie od
czterech do piêciu lat po leczeniu przez doktora Hamera. Daje to
odsetek udanych zabiegów siêgaj¹cy ponad 92% i jest on niemal
odwrotnoœci¹ tego, czego mo¿na siê spodziewaæ po konwencjonalnych
sposobach leczenia zaawansowanych przypadków. Pracuj¹c w klinice
onkologicznej Uniwersytetu Monachijskiego zbada³ udokumentowa³
15.000 przypadków raka i w ka¿dym z nich znalaz³ nastêpuj¹ce
charakterystyczne cechy które nazwa³ ¯elaznymi Prawami Raka.
Osobiœcie uwa¿am ¿e warto je zapamiêtaæ!
I.

Ka¿da postaæ raka oraz bêd¹ce jego pochodn¹ choroby
zaczynaj¹ siê od syndromu Dirka Hamera HDS. Jest to
powa¿ne, dramatycznie ostre i izoluj¹ce, szokowo-konfliktowe
prze¿ycie, które manifestuje siê jednoczeœnie na trzech
poziomach: psychicznym, mózgowym i organowym.

Dodam od siebie, ¿e mo¿na je zobrazowaæ jako: duszy, umys³u
i cia³a
II.

Psychiczny konflikt powoduje powstanie ogniska lub Skupiska
Hamera w mózgu oraz wyst¹pienie raka w konkretnym organie.
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III.

Przebieg psychicznego konfliktu pozostaje w zwi¹zku z
rozwijaniem siê Skupiska Hamera w mózgu oraz rozwojem raka
w danym organie.

W momencie wyst¹pienia konfliktuj¹cego szoku w okreœlonym miejscu
w mózgu, powstaje coœ w rodzaju krótkiego spiêcia. Mo¿na to
sfotografowaæ za pomoc¹ tomografii komputerowej (CT) i wygl¹da to
jak koncentryczne ko³a na powierzchni wody po wrzuceniu do niej
kamienia. Jeœli konflikt zostanie rozwi¹zany, obraz CT zmienia siê
wystêpuje obrzêk i ostateczne zbliznowacenie. Doktor Hamer potrafi
wykazaæ ¿e wraz z wyst¹pieniem uszkodzenia w mózgu, tomografia
komputerowa mo¿e wykazaæ podobne uszkodzenie w organie
docelowym w tym samym czasie. Dzieje siê to jednoczeœnie, w
momencie gdy, psychiczny szok, uderza na poziomie podœwiadomoœci,
rozpoczyna siê np. rak. Tak¿e wiele innych chorób mo¿e równie¿
powstawaæ w wyniku tego samego mechanizmu. Stopieñ ostroœci
choroby mo¿e tak¿e zale¿eæ od innych psychologicznych,
pokarmowych i energetycznych czynników, ale jej natura i lokalizacja
s¹ zawsze determinowane przez istotê konfliktowego szoku. Korelacja
miêdzy kluczowymi wydarzeniami szoku emocjonalnego, docelow¹
lokalizacj¹ w mózgu i odpowiednimi organami w ludzkim ciele
rozwinê³a siê w ewolucyjnym procesie adaptacji. Podobne zjawisko
wystêpuje równie¿ u zwierz¹t. W momencie gdy niespodziewanie
doznajemy emocjonalnego szoku, zostaje uruchomiony awaryjny
program naprawczy (program biologicznego konfliktu) którego celem
jest przywrócenie jednostki do stanu równowagi. Dotyczy to tak¿e
rodzin i wiêkszych grup ludzi lub zwierz¹t. Jak to dzia³a w naturze?
Kiedy wyobrazimy sobie ¿e lew goni antylopê. Antylopa aby przetrwaæ
musi w u³amku sekundy zmobilizowaæ swoje si³y. Dominuj¹c¹ rolê
zyskuje nerwowy uk³ad sympatyczny i dodatkowo zostaj¹
zaktywizowane okreœlone miejsca w mózgu, które stymuluj¹ z kolei
aktywnoœæ p³uc. Gdy uda jej siê uciec, zwierz¹ odpoczywa i przez
pewien czas, zaczyna dominowaæ jego para sympatyczny uk³ad
nerwowy, doprowadzaj¹c do normy dzia³anie ca³ego organizmu. Je¿eli
ktoœ ma raka, pomimo to ¿e diagnoza jest b³êdna, uczucie strach przed
œmierci¹ uruchamia ten sam program biologiczny. Poziom stresu
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gwa³townie roœnie i zostaje zaktywizowany po³¹czenie na linii mózg –
p³uca, lecz nie ma siê gdzie roz³adowaæ. Dopóki konflikt nie zostanie
rozwi¹zany co mo¿e trwaæ latami, stres bêdzie trwa³ nieprzerwanie,
podobnie jak indukowana przez mózg aktywnoœæ p³uc, która przybiera
obecnie formê zwiêkszania ich pojemnoœci poprzez nieustaj¹cy podzia³
komórek. Proces ten mo¿na powstrzymaæ jedynie "wy³¹czaj¹c" w
mózgu "wy³¹cznik" poprzez roz³adowanie konfliktuj¹cego szoku
bêd¹cego jego Ÿród³em. Proces ten mo¿na zauwa¿yæ kiedy pacjent
poddaje siê np. operacji chirurgicznej w której skutecznoœæ wierzy,
jednak ta sama kuracja u pacjenta który w¹tpi w jej skutecznoœæ
pozostawi, nie rozwi¹zany konflikt i dalszy postêp choroby. Nie jest to
ju¿ obecnie pozbawione konkretów za³o¿enie, ale potwierdzony
fakt, który mo¿na ka¿dorazowo zweryfikowaæ przy pomocy
tomografii komputerowej. Zjawisko to po raz pierwszy badali lekarze
podczas Rewolucji Francuskiej, którzy przeznaczonych na szafot trzech
arystokratów przywi¹zali do krzese³ a nastêpnie powiedzieli im ¿e bêd¹
œciêci gilotyn¹. Po zawi¹zaniu oczu skazani na œmieræ czekali na œciêcie
g³owy. S³ysz¹c szum gilotyny oraz czuj¹c podgrzany krochmal do
temperatury krwi 37oC, którym ich palono, W momencie opadniêcia
gilotyny umierali na zawa³ serca. Doœwiadczenie to mo¿e nam
uzmys³owiæ jak ogromny wp³yw ma nasz umys³ na nasze cia³o fizyczne
i nasze wewnêtrzne organy. Wybór ogniska konfliktu nastêpuje w
drodze podœwiadomej asocjacji przyk³adowo konflikty zwi¹zane z
wod¹ czy innymi p³ynami prowadz¹ do raka nerek, strach przed
œmierci¹ do raka p³uc, zaœ psychologiczne prze³ykanie wiêkszego k¹sa,
ni¿ jesteœmy zdolni strawiæ prowadzi do raka ¿o³¹dka lub jelit, w
przypadku wspó³czesnego cz³owieka mo¿e to byæ nadmierne
zobowi¹zanie finansowe któremu nie mo¿emy sprostaæ. Z kolei
docelowe miejsce lokalizacji nie jest determinowane przez samo
wydarzenie, ale raczej przez psychologiczn¹ donios³oœæ jak¹ to
wydarzenie stanowi w momencie gdy zachodzi. Mówi¹c ogólnie
beznadziejnoœæ, brak perspektyw i rozpacz powoduj¹ stan chronicznego
stresu, który uniemo¿liwia pozbycie siê raka i innych chorób, lecz te
czynniki nie s¹ przyczyn¹ choroby. Jak twierdzi doktor Hamer
rzeczywist¹ przyczyn¹ raka i innych chorób jest niespodziewany
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traumatyczny szok na który nie jesteœmy emocjonalnie przygotowani. A
wiêkszoœæ przerzutów wynika ze strach przed rakiem lub strach
przed œmierci¹, wynikaj¹cych z rozpoznania u pacjenta raka lub
niekorzystnego rokowania. Syndrom Dirka Hamera lub prze¿ycia o
charakterze konfliktuj¹cego szoku, s¹ inne od pozosta³ych
konfliktów w naszym codziennym ¿yciu, powoduje on ci¹g³y stres,
czego rezultatem s¹ zimne rêce i stopy, utrata apetytu i wagi,
bezsennoœæ i ¿ycie przez ca³y czas w napiêciu. Jeœli konflikt nie
zostaje rozwi¹zany d³ugotrwa³y stres doprowadzi do okreœlonych
objawów i rozwoju raka lub innych chorób. Kiedy konflikt zostanie
rozwi¹zany i pacjent przestaje byæ zaabsorbowany jego treœci¹ wtedy
powraca apetyt, rêce staj¹ siê ciep³e, powraca normalny sen. Mo¿e
równie¿ wyst¹piæ zmêczenie, os³abienie i potrzeba odpoczynku.
Symptomy te wskazuj¹ ¿e do g³osu doszed³ para sympatyczny uk³ad
nerwowy. Jest to pocz¹tkiem fazy zdrowienia która mo¿e byæ trudna i
d³uga. W pierwszej czêœci fazy zdrowienia ma miejsce retencja wody i
nacieki, ale guz przestaje siê powiêkszaæ. Prowadzi to w konsekwencji
do kryzysu zdrowienia (nazywany epileptycznym), poniewa¿ jego
przyczyn¹ jest obrzêk w miejscu uszkodzenia mózgowego zwanego
Skupiskiem Hamera, którego objawy s¹ unikalne w przypadku ka¿dej
choroby. Kiedy organizm zaczyna usuwaæ zakumulowan¹ wodê,
pacjent powoli odzyskuje si³y i funkcje organizmu wracaj¹ do normy.
Teraz tkanka ³¹czna (glej) rozpoczyna naprawê Skupiska Hamera.
Wed³ug obliczeñ doktora Hamera a¿ 99 wydarzeñ mózgowych takich
jak wylewy do mózgu, udary, guzy i cysty, jest zwi¹zanych ze
zdrowieniem Skupiska Hamera w zwi¹zku z tym traktuje siê je jako coœ
czasowego i samo ograniczaj¹cego. Najniebezpieczniejszy moment
pojawia siê tu¿ przed koñcem kryzysu zdrowienia, kiedy staje siê
wreszcie widoczne, czy organizm jest na tyle silny, aby pozbyæ siê
choroby. W trudnych przypadkach o silnym i d³ugotrwa³ym okresie
trwania konfliktu, mo¿e wyst¹piæ totalny obrzêk mózgu, w którym to
stosuje siê zastrzyki kortyzonu, lub w leczeniu terapiami naturalnymi
stosowany jest mocznik oraz terapie przeciwobrzêkowe. To co doktor
nazywa kryzysem epilepsji, mo¿e wyst¹piæ u pacjenta w postaci zatoru
p³uc, ataku serca, zapalenia w¹troby lub infekcji p³uc. Generalnie
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bior¹c w fazie zdrowienia pacjent bêdzie czu³ siê znacznie gorzej,
ni¿ wtedy gdy guz siê jeszcze rozwija³. Uwaga! Zjawisko to wystêpuje
i dotyczy wszystkich wymienionych metod leczenia. Spowodowane jest
to przez rozpad guza i uwalnianie siê toksyn, które uwolnione dostaj¹
siê do organizmu w du¿ych iloœciach. Jest to stan zapalny! Jak np.
grypa. Wiele osób w tym czasie rezygnuje z terapii
niekonwencjonalnych wpadaj¹c w panikê i strach, myœl¹c ¿e
terapia im zaszkodzi³a. Jest to bzdura. Jest to logiczna i prawid³owa
reakcja obronna ka¿dego organizmu, gdy¿ widz¹c zagro¿enie, organizm
uruchamia system obronny cia³a podnosz¹c temperaturê cia³a i tworzy
obrzêk w okolicy guza. Pamiêtajcie: strach i panika jest waszym
najwiêkszym wrogiem! Wiêkszoœæ tych którzy wpadli w panikê nie
zdaj¹c sobie sprawy z dzia³ania tego mechanizmu samoobrony,
rozg³asza nastêpnie ¿e terapia im nie pomog³a i jest nic nie warta.
Tylko cierpliwi otrzymuj¹ nagrodê. I tu sprawdza siê powiedzenie
pewnego m¹drego cz³owieka zwanego Jezus: „Proœcie a bêdzie wam
dane, pukajcie a bêdzie wam otworzone". Wystarczy trochê
cierpliwoœci i zrozumienia tematu a osi¹gniecie sukces. A stawk¹ jest
nasze ¿ycie! Nie znam lekarza lepszego od naszego organizmu. Tylko
mu nie przeszkadzajmy truj¹c siê toksynami, np. chemioterapia,
naœwietlanie itp. Oczywiœcie nale¿y pamiêtaæ o tych, którzy chc¹
zarobiæ na naszej naiwnoœci, a takich nie brakuje wystarczy przejrzeæ
internet. Ale wracaj¹c do tematu zacytujê co doktor Hamer ma do
powiedzenia na ten temat, cyt. „W pierwszym okresie fazy
zdrowienia, kiedy organizm uwalnia hormony zapalenia, wiêkszoœæ
problemu powstaje w wyniku retencji wody, stanu zapalnego i
obrzêku tkanek, które s¹ przyczyn¹ znacznych bólów. Dr Hamer
traktuje obrzêk, bez wzglêdu na to, czy wystêpuje on w mózgu czy
w jakimœ innym organie jako objaw pozytywny, oznakê
zdrowienia”. Czy moje wnioski jakie wy¿ej przedstawi³em ró¿ni¹ siê
tak bardzo od wniosków Dr Hamera – chyba nie, s¹ tylko w bardziej
fachowy sposób przedstawione. Po kryzysie fazy zdrowienia
gruczolakorki zostaj¹ usuniête przez grzyby i pêdraki, zaœ wirus
zapalenia w¹troby mo¿e dodatkowo wspomóc regulacjê w¹troby. W
tym stadium wirusy, bakterie i grzyby, które pomagaj¹ w zniszczeniu
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guza i naprawie zniszczonych tkanek, s¹ równie¿ przyczyn¹ zapaleñ i
podwy¿szonej temperatury. Je¿eli ktoœ uwa¿a, ¿e za³o¿enie doktora
Hamera traktuj¹ce mikroby jako czynnik dodatni i pomocny w
pozbyciu siê tkanki rakowej jest dziwne, to prosz¹ przyj¹æ do
wiadomoœci, ¿e dokona³ on jeszcze bardziej zadziwiaj¹cego odkrycia.
W swoim endogenicznym systemie guzów i równowa¿nych rakowi
chorób wyró¿nia dwa przeciwstawne procesy w fazie aktywnego
konfliktu.
W nastêpnej czêœci tej ksi¹¿ki postaram siê wykazaæ trafnoœæ tego
spostrze¿enia zaobserwowanego przez Dr Hamera i wyjaœniæ zjawisko
pomocy grzybów, bakterii i wirusów podczas zdrowienia organizmu. W
zale¿noœci od lokalizacji Skupiska Hamera w mózgu mo¿e wyst¹piæ
rozrost lub dystrukcja komórek. Pierwszy przypadek mieœci w sobie
rozrost komórek i powiêkszenie guza w czasie fazy konfliktu, a
nastêpnie usuniêcie nadmiaru komórek w fazie zdrowienia przy
pomocy mikrobów. Drugi przypadek obejmuje dystrukcjê komórek w
fazie konfliktu, co staje siê przyczyn¹ wrzodów dziur w tkankach,
martwicy np. nerek, œledziony, jajników. W momencie zdrowienia w tej
drugiej grupie nastêpuje wype³nianie dziur poprzez proliferacjê
komórek. Zanika rozp³ywanie koœci, martwica tkanek, s¹ naprawiane
przez bakterie które tworz¹ najpierw ropnie, a nastêpnie wype³niaj¹
tkankê zabliŸniaj¹c¹, tworz¹c ch³oniaki, w³ókniaki, kostniakomiêsaki i
torbiele uzdrawiaj¹ce. W fazie zdrowienia wystêpuje równie¿
zazwyczaj bia³aczka, tak jak po uszkodzeniu szpiku kostnego w
wyniku naœwietlañ, chemioterapii lub raka koœci. Doktor Hamer
twierdzi ¿e stany te maj¹ charakter samo ograniczaj¹cy i wymykaj¹
siê spod kontroli w wypadku wyst¹pienia dodatkowego szoku lub
kiedy organizm jest ju¿ stary b¹dŸ s³aby, lub w wyniku stosowania
metod medycyny konwencjonalnej, podczas gdy metody leczenia
naturalnego wspomagaj¹ organizm i umys³ w tym okresie ciê¿kiej
próby. Wiêkszoœæ procesów zdrowienia przebiega bez wiêkszych
problemów, ale w 10% przypadków istnieje potrzeba pe³nej pomocy ze
strony doœwiadczonego terapeuty a w szczególnoœci w okresie fazy
zdrowienia. Uwaga! Najwa¿niejszym zadaniem w ka¿dym
przypadku raka jest znalezienie wydarzenia bêd¹cego przyczyn¹
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szoku emocjonalnego i upewnienie siê ¿e zosta³ on wyleczony lub
jest w trakcie leczenia. W wielu przypadkach nastêpuje samoregulacja
i pacjent cierpi, ale ju¿ z powodu efektów fazy zdrowienia. Jest to
sposób samoleczenia, który nic nie kosztuje. Jak widaæ wiara i si³a woli
mo¿e pokonaæ ka¿d¹ chorobê. Problem w tym, ¿e naszej wiary nie da
siê opodatkowaæ ! Jest to w³aœnie przyczyna jej ukrycia i napiêtnowania
przez œrodowisko medyczne, które egzystuje dziêki ludzkiej niewiedzy
i ciemnocie. Przyk³adowo; je¿eli ktoœ straci³ dom na który pracowa³
ca³e ¿ycie, ale w krótkim czasie zdoby³ pieni¹dze na nowy. W
rezultacie tego wydarzenia móg³ powstaæ guz, który stopniowo
unieczynnia siê i w ostatecznoœci zanika zupe³nie. Nale¿y dodaæ, ¿e
40% guzów odkrytych podczas badañ jest guzami starymi i
nieszkodliwymi unieruchomionymi i zwapnionymi. Mog¹ siê jednak
uaktywniæ, je¿eli interwencja medyczna wywo³a konfliktuj¹cy szok
strachu przed œmierci¹, który pobudzi ten sam guz lub spowoduje
powstanie nowego. Jest to niewiarygodne ale poparte wieloletnimi
badaniami doktora Hamera. Je¿eli odkryjemy lub przypomnimy sobie
treœæ konfliktu, a wci¹¿ odczuwamy siln¹ emocjonaln¹ reakcjê,
mo¿emy byæ pewni, ¿e nie zosta³ on rozwi¹zany. O ile jest to mo¿liwe,
najlepiej jest go rozwi¹zaæ w naturalny sposób. Na przyk³ad; je¿eli
przyczyn¹ by³a utrata partnera, mo¿na postaraæ siê o nowego, je¿eli
nast¹pi³a utrata dziecka, najlepiej postaraæ siê znów zajœæ w ci¹¿e, gdy¿
ci¹¿a ma wiêkszy priorytet, lub dziecko po prostu adoptowaæ. Lecz
jednak to nie fakt posiadania nowego partnera, zajœcia w ci¹¿e czy
posiadania nowego zwierz¹tka domowego powoduje uleczenie, ale
mo¿liwoœæ pogodzenia siê ze strat¹, zaakceptowanie jej i ¿ycie dalej.
Je¿eli ktoœ nie jest do tego zdolny, nie uzyska korzyœci ze znalezienia
nowego partnera, dziecka lub domowego zwierz¹tka, to wtedy pomocy
mo¿e udzieliæ mu tylko dobry terapeuta. O ile takiej pomocy nie
mo¿emy uzyskaæ, nale¿y odtworzyæ / przypomnieæ sobie raz jeszcze to
zdarzenie i w stanie pe³nej relaksacji prze¿yæ konflikt z tak¹
wyrazistoœci¹ na jak¹ nas tylko staæ, a nastêpnie podstawiæ po¿¹dane
lub przynajmniej mo¿liwe do zaakceptowania jego zakoñczenie. Nale¿y
wrêcz stworzyæ to nowe zakoñczenie tak wyraziœcie i szczegó³owo jak
to tylko mo¿liwe. Zobaczyæ, poczuæ, a nawet us³yszeæ i pow¹chaæ.
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Prze¿ycie bêd¹ce Ÿród³em problemów mo¿e równie¿ rzutowaæ na
pewne, nie zwi¹zane z tym wspomnienia, na które mo¿emy w obecnej
chwili reagowaæ alergicznie. Nale¿y przezwyciê¿yæ ten stan w ten sam
sposób, przy pomocy sterowanych wyobra¿eñ. Je¿eli ¿adna z tych
metod nie jest mo¿liwa, poniewa¿ z jakichœ powodów mamy odczucie,
¿e musimy kontynuowaæ nasze obecne obowi¹zki lub te¿ ciê¿k¹ próbê,
wówczas pomóc mo¿e jedynie g³êbokie duchowe zrozumienie i
akceptacja. W ka¿dym z tych przypadków nale¿y pamiêtaæ o swoich
s³aboœciach, oraz unikaæ kolejnych konfliktuj¹cych szoków, o ile ju¿
jednak przydarzy siê nam jakiœ przypadkowy szok, nale¿y siê go
pozbyæ najszybciej jak to jest mo¿liwe. Doktor Hamer uwa¿a równie¿,
¿e wszystkie aktywne konflikty ulegn¹ zamkniêciu i rozpocznie siê faza
zdrowienia, je¿eli bêdziemy zdolni do uleczenia mi³oœci i
wybaczania, które wypromieniujemy na innych, zw³aszcza na tych
którzy wed³ug nas uczynili nam z³o. Jeszcze bardziej mo¿emy
z³agodziæ faz¹ zdrowienia, je¿eli bêdziemy pewni ¿e bêdzie ona krótka
i ³agodna, i doprowadzi do pe³nego wyzdrowienia. Wed³ug doktora
Hamera zjawisko to wystêpuje tak¿e u zwierz¹t tylko one rozwi¹zuj¹ to
w sposób naturalny. W przeciwieñstwie do œwiata zwierz¹t, w naszym
spo³eczeñstwie, gdzie naturalny przebieg procesu zdrowienia jest
zak³ócony, zaczynaj¹c od przyjmowania œrodków uspokajaj¹cych i
antydepresyjnych, w trakcie trwania fazy aktywnego konfliktu, co nie
pozwala nam na przeciwstawienia siê i odzyskanie naszego terytorium.
Mo¿e to doprowadziæ do diagnozy raka, która spowoduje dodatkowy
aktywny konflikt, co w sumie mo¿e skoñczyæ siê przypisaniem
morfiny, która totalnie unieczynnia reakcje organizmu prowadz¹ce do
uzdrowienia. Pomimo, ¿e doktor Hamer nie uwa¿a aby zdrowe
po¿ywienie, remedia, oczyszczanie lub higieniczny tryb ¿ycia mog³y
wyprowadziæ nas z raka, zgadza siê ca³kowicie ¿e mog¹ one byæ bardzo
pomocne w przetrwaniu gehenny etapu zdrowia. Wed³ug opinii doktora
Hamera wszystkie choroby maj¹ dwie fazy. Pocz¹tkow¹ z aktywnym
konfliktem, po której nastêpuje faza zdrowienia dziêki której
odwracany jest program aktywnego konfliktu. W rzeczywistoœci nie
nazywa ich ju¿ chorobami, ale specjalnymi biologicznymi programami.
Pracuj¹c z 31.000-mi pacjentów wykaza³, ¿e jego teorie potwierdzi³y
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siê bez wyj¹tku w ka¿dym wypadku. Wykaza³ tak¿e ¿e wspó³czesna
medycyna niekonwencjonalna odnosi sukces w 95% przy
odwracaniu procesu rakowego o ile prowadzony on jest w
idealnych warunkach, które oznaczaj¹ wczesne rozwi¹zanie
konfliktu, brak nowych konfliktów i nie wtr¹canie siê medycyny
konwencjonalnej. Poniewa¿ wielu pacjentów z zaawansowan¹
postaci¹ raka bywa niezdolnych do rozwi¹zania swoich konfliktów lub
rozwi¹zuje je zbyt póŸno, w rezultacie w tych przypadkach proces
leczenia mo¿e byæ nieudolny. Myœlê, ¿e niewielu z czytelników zdaje
sobie sprawê z ogromnej mocy jak¹ posiada nasz umys³, ale
zastanówcie siê pañstwo nad takimi historiami i zjawiskami jak
hipnoza, telekineza, telepatia, lewitacja itp. Osobiœcie uwa¿am, ¿e
powiedzenie „Wiara czyni cuda” odzwierciedla w³aœnie jego moc. Jest
to tylko kwesti¹ czasu, kiedy nauczymy siê i zrozumiemy potêgê si³y
naszej nad œwiadomoœci.
Zanim przejdê do omówienia dalszych metod leczenia raka i
innych groŸnych chorób, chcia³bym uzupe³niæ tekst kilkoma
podstawowymi informacjami na temat witamin i ich podstawowych
funkcji w prawid³owym funkcjonowaniu organizmu oraz utrzymaniu
zdrowia organizmu. Witaminy to z³o¿one zwi¹zki chemiczne, których
niewielkie iloœci s¹ niezbêdne do wielu reakcji chemicznych. Witaminy
podobnie jak substancje mineralne s¹ potrzebne do podtrzymania ¿ycia
i funkcjonowania cia³a fizycznego. Musz¹ byæ spo¿ywane wraz z
po¿ywieniem, poniewa¿ organizm ludzki nie potrafi ich syntetyzowaæ
(a przynajmniej jest tak stwierdzone przez oficjalne Ÿród³a wiedzy).
Wyj¹tek stanowi¹ witamina K i kwas foliowy, które mogê byæ
produkowane w jelicie przez bakterie. Witaminy oznaczone s¹ literami
alfabetu i dzieli siê je na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w
t³uszczach. Podczas stosowania normalnego urozmaiconego
od¿ywiania, nie nale¿y obawiaæ siê ich niedoboru. Jednak osoby pal¹ce
papierosy, spo¿ywaj¹ce alkohol oraz maj¹ce problemy z chorobami
infekcyjnymi, powinny obawiaæ siê ostrego niedoboru witamin.
Niedobór witamin mo¿e powodowaæ wiele chorób tak jak i
dolegliwoœci. W przypadku niedoboru witamin mówi siê o
hipowitaminozie, a w ciê¿kich przypadkach o awitaminozie. Niedobór
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witamin powstaje przy: - nieprawid³owym i niedostatecznym
od¿ywianiu; - podesz³ym wieku; - alkoholizmie;
- przyjmowaniu
leków; - zaburzeniach trawienia; - leczeniu antybiotykami; przewlek³ej chorobie w¹troby; - karmieniu piersi¹ u kobiet
uprawiaj¹cych sporty wyczynowe. Nadmiar witamin powstaje w
wypadku: gdy witaminy rozpuszczalne w t³uszczach gromadz¹ siê w
narz¹dach wewnêtrznych a zw³aszcza w w¹trobie, powoduj¹c
szkodliwy dla organizmu nadmiar witamin – hiperwitaminozê np.
podczas stosowania du¿ych dawek witaminy A i D. Natomiast
witaminy rozpuszczalne w wodzie wydalane s¹ przez nerki z moczem,
wiêc nie dochodzi do gromadzenia siê ich w nadmiarze. Wszystkie
witaminy z grupy B maj¹ wiele cech wspólnych i z tego wzglêdu s¹
czêsto okreœlane jako witaminy B-kompleks, s¹ one rozpuszczalne w
wodzie. Do grupy witamin B nale¿¹: tiamina (B1), ryboflawina (B2),
niacyna (kwas nikotynowy, nikotynamid, witamina B3, witamina PP),
biotyna (koenzym R, witamina H), cholina, inozytol, pirydoksyna
(adermina, witamina B6), kwas foliowy (folacyna, witamina B11, B14,
witamina M.), kobalamina (cyjanokobalemina, witamina B12), kwas
orotowy (witamina B13), kwas pangamowy (Calgam, witamina B15),
letril (witamina B17), kwas aminobenzesowy (PAB).
Witamina B1 – jest najwa¿niejszym koenzymem niektórych enzymów
uczestnicz¹cych w przemianie wêglowodanów, organizm nie potrafi jej
gromadziæ w wiêkszych iloœciach, musi byæ przyjmowana z
po¿ywieniem. Wspomaga uk³ad odpornoœciowy i nerwowy, pomaga
przy stanach stresowych. Wystêpuje w otrêbach, dro¿d¿ach, nasionach
roœlin str¹czkowych, ³uskach nasion, chlebie razowym, mleku i jajkach,
w tkankach zwierzêcych: w¹troba, serce, nerki. Wra¿liwa na wysokie
temperatury.
Witamina B2 – jest koenzymem w reakcji przenoszenia wodoru.
Bierze udzia³ u metabolizmie wêglowodanów, aminokwasów, kwasów
t³uszczowych i puryn, a tak¿e przemianach energetycznych i
metabolizmie hormonów. Wystêpuje obficie w w¹trobie wo³owej i
wieprzowej, w miêsie, jajach, mleku, szpinaku, pomidorach, orzechach,
serach, rybach, produktach zbo¿owych i kaszach.
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Witamina B6 – katalizuje przemiany aminokwasów, odgrywa wa¿n¹
rolê w produkcji naturalnych barwników i witaminy B12, oraz
substancji przekaŸnikowych uk³adu nerwowego (neuroprzekaŸnik)
odporna na ogrzewanie. Wystêpuje w ziarnach pszenicy i kukurydzy,
dro¿d¿ach, miêsie, w¹trobie, ikrze dorsza, ziemniakach, jarzynach, a
tak¿e mleku, jajkach, zielonych warzywach liœciastych.
Witamina B12 – wykorzystywana przez wszystkie komórki wp³ywaj¹ce
na zwiêkszenie aktywnoœci DNA w wytwarzaniu czerwonych cia³ek
krwi transportuj¹cych tlen co ma istotne znaczenie dla prawid³owego
rozwoju masy i si³y miêœni. Jest niezbêdna do syntezy aminokwasów,
oraz wp³ywa na metabolizm bia³ek. Jest wykorzystywana jako œrodek
przeciwanemiczny. Wystêpuje g³ównie w produktach zwierzêcych
szczególnie w w¹trobie i nerkach, w niewielkich iloœciach powstaje w
przewodzie pokarmowym tworzona przez bakterie, w mniejszych
iloœciach w mleku, serach, jajach. Nie jest wytwarzana przez roœliny.
Witamina B13 – jej cech¹ jest zdolnoœæ przetwarzania stosunkowo
ma³o wartoœciowych substancji w bardzo wartoœciowe budulce. Bierze
udzia³ w metabolizmie kwasu foliowego i witaminy B12, u³atwia
funkcjonowanie w¹troby. Tej witaminy potrzebuj¹ ludzie starsi, których
organizm gorzej przyswaja spo¿yte pokarmy. Zapobiega
przedwczesnym starzeniu siê. Wystêpuje w warzywach korzeniowych,
serwatkach i kwaœnym mleku.
Witamina PP – w organizmie cz³owieka jest prekursorem koenzymów
uczestnicz¹cych w odwracalnych reakcjach utleniania i reakcji
zwi¹zanych z transportem elektronów w ³añcuchu oddechowym.
Wystêpuje w dwóch formach, jako kwas nikotynowy i amid tego
kwasu, organizm mo¿e sam wytwarzaæ niewielkie iloœci niacyny PP
przy uwolnieniu w procesie trawienia bia³ek, wêglowodanów i
t³uszczów. Odporna na gotowanie. Wystêpuje w w¹trobie, chudym
miêsie, dro¿d¿ach, chlebie razowym, drobiu, warzywach, jarzynach, w
niewielkiej iloœci w owocach.
Witamina H – biotyna, bierze udzia³ w przemianach cukru, kwasów
t³uszczowych, wêglowodanów, aminokwasów i ogólnej przemianie
energetycznej. Jest syntezowana przez florê bakteryjn¹ jelit. Zapobiega
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siwieniu, ³ysieniu, ³agodzi bóle miêœniowe, leczy wypryski i stany
zapalne skóry. Wystêpuje w ¿ó³tkach jajek, nerkach w¹trobie wo³owej,
pomidorach, dro¿d¿ach piwnych, owocach roœlin str¹czkowych, mleku,
nie ³uskanym ry¿u, m¹ce sojowej.
B11 – kwas foliowy z grupy witamin B-kompleks. Bierze udzia³ w
produkcji puryn i kwasów nukleinowych (synteza DNA), które m.in.
zu¿ywane s¹ do budowy czerwonych krwinek. Stosowana w niektórych
typach niedokrwistoœci (niedokrwistoœæ z³oœliwa), poza tym biegunki
t³uszczowej oraz nowotworów. Jest te¿ produkowany przez bakterie
flory jelitowej. Wystêpuje w dro¿d¿ach, w¹trobie, nerkach, zielonych
warzywach, jarzynach.
Kwas pantotenowy z grupy witamin B-kompleks. Wystêpuje prawie we
wszystkich pokarmach. Jest czêœci¹ koenzymu A. Odgrywa wa¿n¹ rolê
w procesach metabolicznych. Jest on nietrwa³y i bardzo ³atwo rozk³ada
siê podczas ogrzewania. Jednak¿e du¿e iloœci tego kwasu s¹
syntetyzowane przez florê bakteryjn¹ jelit, wiêc niedobór tego kwasu u
cz³owieka jest niespotykany. Wystêpuje m.in. w produktach
zwierzêcych, w¹trobie, miêsie, jajach, oraz zielonych roœlinach,
dro¿d¿ach, je¿ynach.
Kwas Para–Aminobenzoesowy PAB z grupy witamin B-kompleks. Jest
on sk³adnikiem kwasu foliowego. PAB s¹ sulfonamidami. Wystêpuj¹ w
dro¿d¿ach i w¹trobie.
Od siebie dopiszê jeszcze witaminê B17 (letril) o której zapomnieli
dopisaæ, œwiadomie czy nie, autorzy ksi¹¿ek Biologia wyd. II
Warszawa 1991, Ma³ej Encyklopedii Medycyny wyd. pi¹te z 1989,
Encyklopedii Powszechnej w wydaniu szóstym z 1982 itd., itd.
We wszystkich podrêcznikach medycyny z której ucz¹ siê
medyczni fachowcy z tytu³ami: prof., doc, in¿., dok. O ile mo¿na coœ
znaleŸæ w lekarskich podrêcznikach, to tylko to,
¿e witamina B17
wchodzi w sk³ad kompleksu witamin B, lub nie ma jej w ¿adnej
informacji. Ciekawe, co! Mam nadziejê, ¿e panowie czy panie pisz¹cy
ksi¹¿ki skorzystaj¹ z tej informacji i dopisz¹ do swoich ksi¹¿ek coœ na
temat letrilu, który by³, jest i bêdzie w przyrodzie.
B17 (letril)
amygdalina – zawarta jest w pestkach moreli a w mniejszych iloœciach
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w pestkach migda³ów, wiœni, jab³ek. Charakteryzuje siê gorzkim
smakiem, jest bezcukrow¹ porcj¹ glikozydy. Ma wiêksz¹ zdolnoœæ
obracania p³aszczyzny spolaryzowanego œwiat³a w lewo, ni¿
krystaliczny cukier w prawo, przez co przywraca prawid³owy kierunek
orbitalnego spinu elektronu w fosforanowej bazie DNA. Ma silne
w³aœciwoœci rozpuszczania tkanek nowotworowych. Niszczy
natychmiast komórki rakowe przy jednoczesnym wzmacnianiu
komórek zdrowych. Ma w³aœciwoœci obni¿anie ciœnienia krwi, zwiêksza
iloœæ hemoglobiny i czerwonych cia³ek krwi. Ma w³aœciwoœci
przeciwbólowe. Jest nieszkodliwa dla zdrowia ze wzglêdu na naturalne
jej pochodzenie. Proszê nie rozpowszechniaæ zbyt mocno tej informacji
w swoich podrêcznikach medycznych, gdy¿ mo¿e ona w bardzo
szybkim tempie rozpuœciæ nasz¹ iluzjê na temat leczenia raka a na
pewno koncerny farmaceutyczne. Skoro ju¿ poznaliœmy „zagro¿enie”
ze strony witaminy B17 letrilu zawartej w pestkach moreli proponujê
jeszcze poznaæ inne dziwne zio³a stosowane ju¿ w staro¿ytnoœci
sporz¹dzone zgodnie ze staro¿ytn¹ receptur¹ odnalezion¹ przez
archeologów które niszcz¹ komórki raka. Wed³ug badañ prowadzonych
przez bioin¿ynierów z uniwersytetu w Waszyngtonie. Potwierdzi³y one
skutecznoœæ dzia³ania nowego leku, który niszczy komórki rakowe.
Profesor Henry Lai i prof. Narendra Singh, którzy prowadzili od lat
badania raka piersi zainteresowali siê naturalnym lekiem
produkowanym z pio³unu Artemisia annual,
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którego recepturê powtórnie odkryli archeolodzy w latach 70-tych. W
staro¿ytnych Chinach lek ten by³ stosowany przeciwgor¹czkowo w
leczeniu malarii. Jego produkcja jest du¿o ³atwiejsza od pozyskania
chininy, alkaloidu wystêpuj¹cego w korze drzewa chininowego.
Przeciwmalaryczne dzia³anie artemisininu polega na wchodzeniu w
reakcjê z ¿elazem zawartym w plasmodiach, paso¿ytniczych
pierwotniakach wywo³uj¹cych chorobê. Komórki rakowe równie¿
potrzebuj¹ du¿ej iloœci ¿elaza do reduplikacji DNA w trakcie procesu
namna¿ania. W rezultacie w komórkach rakowych wystêpuje du¿o
wiêksza koncentracja ¿elaza ni¿ w komórkach zdrowych. Kiedy
zrozumiano zasadê dzia³ania artemisininu zaczêto zastanawiaæ siê jak
mo¿na tê wiedzê zastosowaæ do zwalczania komórek rakowych.
Rozpoczêto badania wp³ywu staro¿ytnego wyci¹gu z pio³una na
pojedyncze komórki rakowe. Po zwiêkszeniu zawartoœci ¿elaza w
pobranych komórkach nowotworowych zosta³y one poddane dzia³aniu
Artemisininu, i ju¿ po 8 godzinach pozosta³o jedynie 25% komórek, a
po 16 godzinach zginê³y prawie wszystkie. Dalsze testy na zwierzêtach
da³y równie obiecuj¹ce wyniki – nowotwór koœci u badanego psa zosta³
zniszczony w ci¹gu piêciu dni. Obecnie prowadzone s¹ badania nad
dzia³aniem artemisininu na komórki rakowe cz³owieka. Wiele
milionów ludzi przyjmuj¹cy ten lek przeciwko malarii, s¹ ¿ywym
dowodem na to, ¿e Chiñczycy u¿ywali tego leku od tysiêcy lat. A my
dopiero teraz zauwa¿amy jego w³aœciwoœci w zastosowaniu. W naszych
polskich warunkach pio³un jest ³atwo dostêpny a wypicie 100 gram trzy
razy dziennie naparu lub wywaru nikomu nie zaszkodzi. Stawka jest
wysoka! Najlepiej odwiedziæ zielarza który mo¿e nam pomóc
sporz¹dziæ napar lub wywar z wprost têpionego przez ludzi chwastu,
którym jest Bylica – pio³un, a jest ich a¿ 300 gatunków rosn¹ w
Ameryce Pó³nocnej, Azji i Europie. Mo¿liwe, ¿e tak¹ recepturê mo¿na
znaleŸæ w ksi¹¿kach o tematyce zielarskiej np. „Zio³a naszych kresów”
lub „Nalewki na zdrowie” wydane przez wydawnictwo Bia³ystok. Nie
posiadam odpowiedniej wiedzy na ten temat i dlatego nie mogê podaæ
¿adnej recepty. W m³odoœci pi³em kilka razy wywar z pio³una i muszê
przyznaæ ¿e by³o to dla mnie nieprzyjemne, gdy¿ gorycz w nim zawarta
by³a trudna do zniesienia. Ale kiedy chodzi o ludzkie ¿ycie gorycz ma
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s³odki smak. Dodam, ¿e zio³o to zabija komórki rakowe w bardzo
szybkim tempie, bo ju¿ po pierwszych kilku minutach widaæ gin¹ce
komórki rakowe. Bakteriobójcze dzia³anie posiada tak¿e czarny orzech,
który w swoich metodach leczniczych wykorzystuje doktor Huldy
Clark. Koñcz¹c ten rozdzia³ ksi¹¿ki chcê opisaæ jeszcze jedn¹ bardzo
ciekaw¹ i skuteczn¹ metodê leczenia raka i innych chorób, opracowan¹
przez doktora Zbigniewa Wiœniewskiego. Wszystko by³oby w porz¹dku
gdyby nie slogan reklamowy którym siê doktor Wiœniewski pos³uguje
„Odkry³em tajemnicê raka”. Skoro doktor Wiœniewski twierdzi, ¿e
„odkry³ tajemnicê raka” to co odkryli ci, których opisa³em wczeœniej,
skoro ich skutecznoœæ leczenia nie jest mniejsza od metody doktora
Wiœniewskiego. Trochê skromnoœci nie zaszkodzi. To co odkry³ doktor
Wiœniewski odkryto ju¿ dawno temu, tylko komuœ zale¿a³o ¿ebyœmy o
tym nie wiedzieli lub zapomnieli. Metoda leczenia doktora
Wiœniewskiego jest o tyle lepsza od innych, ¿e postrzega pacjenta nie
tylko jako cia³o fizyczne ale tak¿e uwzglêdnia jego cia³o energetyczne,
jest tzw. Leczeniem holistycznym czyli ca³oœciowym. Z informacji
jakie posiadam wynika ¿e przyczyn¹ wszystkich chorób jest, cytujê
informacjê z zamieszczonej na stronie internetowej „Ludziom brakuje
witamin od urodzenia do œmierci. Jest to spowodowane oczywiœcie
niew³aœciwym od¿ywianiem. Ludzie naszych czasów jedz¹ byle co,
byle jak i byle gdzie, nie dbaj¹ o dostarczanie organizmowi
prawid³owego pokarmu, myœl¹c jedynie o wartoœciach energetycznych,
zapominaj¹ o w³aœciwoœciach od¿ywczych. Jedz¹ a nie, od¿ywiaj¹ siê.
Tymczasem powinni dostarczaæ swojemu organizmowi takie produkty
które pozwoli³yby na zregenerowanie wszystkich komórek cia³a. Testy
braku witamin w ludzkich organizmach doprowadzi³y mnie do
stwierdzenia, i¿ ma³y brak witamin to du¿e choroby, a du¿y brak
witamin to choroby tzw. nieuleczalne. Po zrobieniu kilkuset analiz
u³o¿y³em karty pacjentów wed³ug schorzeñ: ³uszczyca osobno,
cukrzyca osobno itd. To doprowadzi³o mnie do odkrycia ¿e brak
witamin zapisany od stuleci w Szyfr jest przyczyn¹ wszystkich
chorób”. Chocia¿ ca³kowicie zgadzam siê ¿e witaminy w naszym
organizmie pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w jego prawid³owym funkcjonowaniu i o
tym wiadomo jest od tysiêcy lat. A brak jednej z witamin powoduje
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zak³ócenia w prawid³owym funkcjonowaniu np. jakiegoœ organu lub
systemu. Jest to jedna z furtek prowadz¹cych do celu prawdziwej
przyczyny powstawania chorób. Dobrze siê sta³o ¿e zauwa¿y³ pan
doktor nastêpn¹. Wychodz¹c z za³o¿enia ¿e brak witamin powoduje
choroby by³oby nie ca³kiem zgodne z prawd¹. Bo jak mo¿na
wyt³umaczyæ inne metody leczenia raka, a przy okazji innych chorób,
które nie przewiduj¹ dostarczanie ich w du¿ych iloœciach lub wcale,
osobie chorej. Metodami tymi s¹ np. metoda doktor Huldy Clark,
doktora Rybczyñskiego, doktora Dotta, doktora Hamera, prof.
Wilhelma Reicha i wielu innych których nie bêdê wymienia³. A jak
powi¹zaæ niedostarczanie w ogóle witamin do organizmu przez ludzi,
którzy nie jedli przez wiele lat i nie dostarczali witamin do organizmu
tj. Teresa Neuman, Giri Bala, Maria Robin, Luize Latteau, oraz setkach
ludzi ¿yj¹cych wspó³czeœnie na ca³ym œwiecie (ok. 400) nie wspomnê o
krajach Azji, gdzie ludzi nie jedz¹ latami i nie dostarczaj¹ witamin
trudno by³oby zliczyæ. Wiêc teoria o „szyfrze” witamin stoi na
glinianych nogach, i jest podparta kijem, ale chêtnie j¹ przyjmie
medycyna konwencjonalna bo mo¿na j¹ opodatkowaæ. Pod¹¿aj¹c za
treœci¹ informacji zamieszczonych w internecie i zapoznaniu siê z tymi
nagrodami itp., itd. Poszed³em tropem doktora Wiœniewskiego do
drugiej furtki, to znaczy leczenia holistycznego. I tu musz¹ potwierdziæ
prawid³owoœæ obranego przez dr Wiœniewskiego kierunku leczenia
gdy¿ jako jeden z niewielu zauwa¿y³, ¿e cz³owiek to nie tylko fizyczne
cia³o ale i energia, i tylko w ten sposób mo¿na leczyæ ludzi. Jest to
granica której medycyna konwencjonalna boi siê przekroczyæ. A ka¿dy
kto wkroczy na ten teren staje siê wrogiem publicznym a zarazem
zagro¿eniem dla medycyny konwencjonalnej. Ale na szczêœcie zawsze
znajd¹ siê ludzie, którzy odwa¿¹ siê pójœæ o krok do przodu i za to
powinniœmy podziêkowaæ dr Wiœniewskiemu. Wykorzystuj¹c ró¿nego
rodzaju techniki takie jak: medytacje, treningi TAI CHI, akupunkturê,
terapie Zappowania, œwiecowanie uszu, masa¿e, zabiegi Reiki, czy
stymulacje elektromagnetyczne po³¹czywszy to z uzupe³nieniem
witamin w naszym organizmie, mo¿e uzyskaæ bardzo wysoki procent
wyleczeñ. Mam nadziejê, ¿e jego œladem pójd¹ inni przedstawiciele
œwiata medycyny, i w koñcu zaczniemy leczyæ najbardziej œmierteln¹
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chorobê, któr¹ nazywam system, w tym wypadku, Farmaceutyczno –
polityczny. Wykorzystanie irydologii jasnowidzenia oraz Systemu
„Aura Vision” czy przyrz¹du diagnostyczno-terapeutycznego Dr
ANDREW pozwalaj¹cego kontrolowaæ energiê Chi oraz jej
odblokowywanie, pozwala na zdiagnozowanie i wyleczenie niemal
wszystkich pacjentów. Pomimo to ¿e metoda doktora Zbigniewa
Wiœniewskiego jest bardzo dobra i uratuje wiele istnieñ ludzkich,
musimy zdaæ sobie jednak sprawê ¿e nie wszystkich jest na ni¹ staæ.
Leczenie w oœrodku „Santa Maria” wi¹¿e siê z posiadaniem wiêkszej
sumy pieniêdzy, a sytuacja finansowa wielu z nas jest czêsto bardzo
ciê¿ka. Pomimo ¿e sam preparat nie jest drogi i kosztuje na dzieñ
dzisiejszy ok. 400 z³otych i jest mieszank¹ 30 zió³, to koszty badañ i
pobyt w klinice mog¹ przekroczyæ kilka tysiêcy z³otych, co
automatycznie dyskwalifikuje wiele osób do skorzystania z takiej
szansy na prze¿ycie. Tych których staæ jest na tak¹ terapiê informujê,
Klinika znajduje siê na wyspie Wolin i jest to: Oœrodek Terapii
Naturalnej „Santa Maria” Wolin, 72-510 ul. Piaski Wielkie ; tel. 091
4526052; meil: info@santamaria.pl ; adres internetowy;
www.santamaria.pl
Przegl¹daj¹c materia³y dotycz¹ce leczenia chorób, odnalaz³em
jeszcze kilka skutecznych sposobów wyleczenia choroby
nowotworowej. Ka¿da z tych metod jest dobra, lecz jest tylko jednym z
elementów wiêkszej ca³oœci i sama w sobie nie t³umaczy przyczyny
powstawania chorób oraz ich wyleczenia. Prawdziwa odpowiedz na te
pytania le¿y na pograniczu nauki i parapsychologii.
Aby odpowiedzieæ sobie na to pytanie musimy zrobiæ krok dalej
ni¿ zrobi³ to doktor Wiœniewski. Myœlê, ¿e stwórca zadba³ o
wszystkich, o biednych i bogatych. A oto moja propozycja, któr¹
napisa³em w nastêpnych rozdzia³ach, a która prowadzi nas do
prawdziwej przyczyny naszych chorób, oraz ich powstawania.
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TRZECIE OGNIWO
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Interesuj¹c siê od wielu lat ró¿nymi niewyjaœnionymi
zjawiskami we wszystkich dziedzinach nauki, zbiera³em i gromadzi³em
ró¿ne artyku³y, które na ten temat mog³em znaleŸæ. Od samego
pocz¹tku drêczy³y mnie te same pytania, które wci¹¿ sobie zadawa³em,
a na które nie mia³em potwierdzenia ze Ÿróde³ oficjalnej nauki.
Pytaniami, które wci¹¿ sobie zadawa³em by³y:, kim jesteœmy jako istoty
ludzkie? Po co tu przybyliœmy? Czy istnieje inny œwiat oprócz naszego?
Czy istnieje darmowa energia? Dlaczego powstaj¹ ró¿ne choroby i jak
je mo¿na wyleczyæ? Oraz wiele innych pytañ, na które chcemy znaæ
odpowiedŸ.
Moja ciekawoœæ, chêæ poznawania naprowadzi³a mnie na
pierwsze œlady gdzie i jak mogê szukaæ odpowiedzi i tu potwierdzaj¹
siê s³owa Jezusa: „Szukajcie a znajdziecie, pukajcie a bêdzie wam
otworzone”. Przegl¹daj¹c wszystkie te informacje napotka³em wiele
fragmentów, które po z³o¿eniu w ca³oœæ mog³y daæ mi odpowiedz na
wiele moich pytañ. Pochodzi³y one z wielu niezale¿nych i
niepowi¹zanych ze sob¹ Ÿróde³. Przejrza³em informacje na temat wielu
niezale¿nych, niezwi¹zanych z oficjaln¹ nauk¹ ludzi takich jak
Rychnowski, B³awadzka, Basslera, Kokocza i wielu innych oraz uznane
autorytety takie jak Wilhelm Reich, Tesla, Sedlak, Mate, Ciszak,
Mazurczak, Szypow i dziesi¹tki innych osób zajmuj¹cych siê tymi
zjawiskami. Przejrza³em tak¿e informacje z zakresu archeologii i
piramidologii co w koñcu naprowadzi³o mnie na œlad, którego
szuka³em, a za razem upewni³o mnie, ¿e „komuœ” bardzo zale¿y
abyœmy nie dowiedzieli siê o zjawiskach i faktach, które mog³yby
zrewolucjonizowaæ nasz œwiat i ¿ycie. Zmiana œwiadomoœci ludzi i
zrozumienie, kim naprawdê jesteœmy pozbawi³oby „kogoœ” w³adzy i
kontroli nad nami a tak¿e odciê³a od mo¿liwoœci czerpania
niewyobra¿alnych zysków, wykorzystuj¹c nasz¹ ciemnotê i brak
wiedzy. Celowo i na ró¿ne sposoby (do mordów w³¹cznie) naprowadza
siê naukowców i oficjaln¹ naukê na fa³szywe tropy, aby nie mogli
sposobami naukowymi potwierdziæ prowadzonych przez siebie badañ
naukowych i udowodniæ doœwiadczalnie i wielokrotnie zjawisk, które
s¹ niewidoczne dla naszych zmys³ów. Dlaczego zamordowano prof.
Wilhelma Reicha? Gdzie podzia³y siê patenty Tesli (by³o ich ok. 1000),
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dlaczego prof. Szypow i jego teoria nie mo¿e znaleŸæ pos³uchu wœród
wspó³czesnej nauki? Odpowiedz jest prosta. Chciwoœæ i ¿¹dza w³adzy
panów tego œwiata. ¯eby rozwiaæ w¹tpliwoœci na temat czy istnieje coœ
oprócz œwiata materialnego nale¿y uznaæ, ¿e istnieje tak¿e œwiat
przeciwstawny, którego nasze zmys³y nie odbieraj¹, a którego oficjalna
nauka nie chce uznaæ. Je¿eli przyjmiemy, ¿e wszystko w œwiecie ma
dwie strony np. góra – dó³, jasnoœæ – ciemnoœæ, pocz¹tek – koniec,
chorobê i zdrowie, plus i minus. To musimy uznaæ te¿ za fakt, ¿e
istnieje tak¿e œwiat materialny i niematerialny. Je¿eli ktoœ z czytaj¹cych
t¹ ksi¹¿kê potrafi znaleŸæ, choæ jeden przyk³ad gdzie wystêpuje tylko
jedna strona to chêtnie otrzymam tak¹ informacjê. Nasze zmys³y
zosta³y tak zaprogramowane, ¿e odbieraj¹ bodŸce w pewnym
okreœlonym zakresie np. s³uch od 50 do 20000 Hz i nie jest w stanie
odebraæ infradŸwiêków czy ultradŸwiêków powy¿ej 20 kHz. To, ¿e ich
nie s³yszymy nie znaczy zaraz, ¿e ich nie ma, wiêc nie mo¿emy siê przy
tym upieraæ gdy¿ oficjalna nauka potwierdzi³a ju¿ dawno, ¿e istniej¹ i
potrafi³a stworzyæ narzêdzia (aparaturê do ich s³yszenia i pomiaru).
Istniej¹ tak¿e inne sposoby porozumiewania siê i przekazu informacji,
którymi pos³uguj¹ siê zwierzêta, a których nie odbieraj¹ ludzkie
zmys³y, ale to wcale nie oznacza, ¿e one nie istniej¹ np. delfin – sonar,
nietoperz – radar, mucha – ró¿nice temperatur itp. Oficjalna nauka nie
zaprzecza ju¿ tym faktom gdy¿ ju¿ je pozna³a i potrafi je wykorzystaæ.
Ju¿ od najdawniejszych czasów ludzie zawsze wierzyli w istnienie
innego œwiata, którego nie potrafili zobaczyæ i us³yszeæ, niemal ka¿da
religia na œwiecie wierzy w to, ¿e ka¿dy po œmierci przechodzi do
innego œwiata. Co ma to wspólnego z naszym samopoczuciem i
chorobami, które nas drêcz¹? Z ca³oœci wiedzy, jak¹ na ten temat
zebra³em mogê stwierdziæ, ¿e ma bardzo du¿o i dlatego podtytu³ tej
ksi¹¿ki nazwa³em „Trzecie ogniwo”. Jak ju¿ niektórzy wiedz¹ w fizyce
kwantowej zawrza³o gdy rosyjski prof. fizyki Giennadij Szypow
rozwi¹za³ problem postawiony przez Alberta Einsteina i og³osi³ teoriê
pró¿ni fizycznej, któr¹ popar³ równaniami matematycznymi i wykaza³
fizycznie jej istnienie. Ju¿ w obecnej chwili wiele doœwiadczeñ
naukowych wskazuje na to, ¿e we wszechœwiecie nic nie dzieje siê
przez przypadek, ¿e jest to tylko niepoznany przez nas obszar
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rzeczywistoœci. Teoria pró¿ni fizycznej, któr¹ opracowa³ stwierdza
istnienie Wy¿szego poziomu Rzeczywistoœci, która jest jeszcze bardziej
wysubtelnion¹ struktur¹ gdzie praktycznie nie ma ju¿ materii nawet
subtelnej. Jest to plan, wed³ug którego rodzi siê materia subtelna jak i
gêsta. Na pytanie, kto stworzy³ ten plan prof. Szypow odpowiada, ¿e
istnieje Wy¿szy Umys³, który to stworzy³; obmyœli³ i wykona³. W
naszych czasach coraz wiêcej wskazuje na to, ¿e myœl jest materialna.
Teoria pró¿ni fizycznej udowodni³a istnienie nosiciela myœli.
Nosicielem tym s¹ pierwotnie pola torsyjne. Nasze cia³o fizyczne
potrafi grupowaæ wokó³ siebie pewne struktury, które jak g³osi teoria s¹
poœrednikiem pomiêdzy poziomem idei a rzeczywistoœci¹ widzialn¹.
Mówi¹c najproœciej pola torsyjne s¹ materi¹ myœli, a nasz mózg to
idealny generator i odbiornik pól torsyjnych o bardzo subtelnej
wibracji. Podobnie myœli Emanuel Kant, który na zadane mu trzy
pytania: Czy istnieje Bóg? Czy posiadamy woln¹ wolê? Czy istnieje
¿ycie po œmierci? Odpowiedzia³ krótko trzy razy tak. Potwierdzaj¹ to
tak¿e badania instytutu Roberta Monroe, który zajmuje siê innymi
stronami œwiadomoœci oraz setki innych osób i naukowców na ca³ym
œwiecie. Z obserwacji i badañ tych, popartych wieloma mocnymi
dowodami mo¿na wywnioskowaæ, ¿e cz³owiek jako istota nie jest tylko
cia³em fizycznym, ale i czymœ wiêcej. Postêp techniczny i najnowsze
urz¹dzenia elektroniczne pozwalaj¹ na dzieñ dzisiejszy widzieæ i
zmierzyæ energiê, które go otaczaj¹.
Jednym z takich urz¹dzeñ jest aparat Kirliana, dziêki któremu
mo¿na sfotografowaæ tzw. aurê, o której jak mam nadziejê wielu
czytelników ju¿ s³ysza³o. „Cia³o astralne” jak nazwano to w ko³ach
naukowych medycyny podczas zjawiska zwanego œmierci¹ kliniczn¹ a
„dusz¹” w œrodowiskach religijnych. Wiedz¹c ju¿, ¿e cia³o fizyczne
posiada swój przeciwstawny biegun, którym jest cia³o energetyczne
sk³adaj¹ce siê z kilku warstw, (którego nasze zmys³y nie rejestruj¹)
musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e s¹ ze sob¹ silnie powi¹zane i silnie na
siebie oddzia³uj¹. Logiczne stanie siê te¿ to, ¿e to, co dzieje siê z cia³em
fizycznym automatycznie oddzia³uje na cia³o energetyczne i odwrotnie.
Ju¿ od pradawnych lat znaj¹c tê zale¿noœæ i wiedz¹c, ¿e cz³owiek ma
cia³o astralne tzw. szamani wykorzystywali t¹ wiedzê w ró¿nych celach
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miêdzy innymi do leczenia wielu chorób. Od wielu te¿ lat udoskonalali
terapiê leczenia wielu chorób takich jak samoleczenie, dŸwiêkoterapiê,
aromaterapiê, hipnozê, jogê i wiele innych, których nie ma sensu
wymieniaæ a co do skutecznoœci ich dzia³ania wielu nie ma
w¹tpliwoœci. Ich skutecznoœæ zale¿y wy³¹cznie od sposobu
zastosowania oraz wiedzy i trafnoœci postawionej diagnozy osób, które
je stosuj¹. Wszystkie te terapie niekonwencjonalne czêsto
niezrozumia³e dla wspó³czesnej medycyny i nauki maj¹ to samo
pod³o¿e dzia³ania i pos³uguj¹ siê t¹ sam¹ niewidzialn¹ dla, naszych
zmys³ów energi¹. Celem wszystkich tych terapii jest dotarcie do naszej
podœwiadomoœci a co za tym idzie doprowadzenie cia³a energetycznego
do równowagi. W³aœnie stan równowagi obu tych cia³ jest stanem
naszego fizycznego zdrowia. Gdy uœwiadomimy sobie, ¿e cia³o astralne
jest energi¹ wtedy uœwiadomimy sobie tak¿e, ¿e nasz œwiadomy umys³
mo¿e oddzia³ywaæ na nasz stan fizyczny, gdy¿ nasze cia³o fizyczne
wykonuje polecenia naszego umys³u. Jeszcze obecnie wiele osób nie
zdaje sobie sprawy, ¿e nasz umys³ jest bardzo silnym generatorem i
odbiornikiem fal, których nie chce uznaæ oficjalna nauka. ¯yj¹c w
cywilizowanym œwiecie jesteœmy w sposób bezpoœredni i poœredni
nara¿eni na wiele czynników zak³ócaj¹cych normalny stan naszego
cia³a astralnego, które maj¹ nam pomóc w naszej ziemskiej egzystencji.
Czynnikami takimi s¹ np. promieniowanie ekranu telewizyjnego,
komputera, mikrofalówki, telefonu komórkowego, g³oœna lub
niesprzyjaj¹ca dla naszego organizmu muzyka i wiele innych
czynników, bez których w obecnych czasach nie mo¿emy siê ju¿ obyæ.
Zaburzenia mog¹ powstaæ tak¿e w ciele fizycznym np. palenie
papierosów, proszki do prania, œrodki czystoœci i higieny, ró¿ne
rozpuszczalniki, meble i setki innych urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w
naszym domu i otoczeniu a uwalniaj¹ce niewidzialne dla ludzkiego oka
toksyny, które wch³aniamy na ró¿ne sposoby. Wszystkie te zagro¿enia i
ich skutki wch³anianymi przez nasz organizm doœæ dok³adnie opisa³a
pani doktor Huldy Clark w swojej ksi¹¿ce pt. „Kuracja ¿ycia”.
Zainteresowanych tym tematem zachêcam do poznania tej lektury.
Ka¿dy, kto czyta w tej chwili t¹ ksi¹¿kê na pewno zastanawia siê, do
czego zmierzam opisuj¹c rzeczy, które pozornie nie maj¹ nic
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wspólnego z medycyn¹ i chorobami, ale tak naprawdê to rzeczy, które
opisujê maj¹ z ni¹ bardzo du¿o wspólnego. Nawet najbardziej
zatwardziali lekarze wiedza o tym i czêsto siê tym pos³uguj¹ mówi¹c
pacjentom ¿eby siê nie za³amywali chorob¹. Mog¹ to mówiæ œwiadomie
lub nie, ale doskonale wiedz¹, ¿e stres wywo³any stanem chorobowym
os³abia system immunologiczny cz³owieka a pacjent gorzej znosi
chorobê i wolniej wraca do zdrowia. Nikt mi nie wmówi, ¿e „zarz¹dcy”
biznesu farmaceutyczno-medycznego nie zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e
istnieje jeszcze jakiœ czynnik wp³ywaj¹cy na stan naszego zdrowia.
Bezsensem by³oby powo³anie jako jeden z dzia³ów medycyny
psychiatrów, psychologów czy innych lekarzy lecz¹cych stan
psychiczny pacjentów gdy¿ nasza psychika nie jest materi¹, lecz
energi¹. Nie wiem jak móg³by chirurg zoperowaæ nasze myœli i stan
psychiczny, mo¿e tylko zoperowaæ mózg i materiê, z którego on jest
zbudowany. Jak wszyscy wiemy nasz mózg jest wykorzystany w
niewielkim procencie od 8-14 %. Podobnymi organami s¹ szyszynka i
przysadka mózgowa, których znaczenia i funkcji nie potrafi do koñca
wyt³umaczyæ wspó³czesna medycyna. Jak wiemy z doœwiadczenia
„matka” natura stara siê utrzymaæ wszystko w równowadze, wiêc
dlaczego nie usunê³a czêœæ zbêdn¹ (pozornie) mózgu i pozosta³ych
organów ¿eby je zast¹piæ czymœ bardziej potrzebnym. A¿ trudno
uwierzyæ, ¿e „ktoœ” na szczycie nie zdaje sobie sprawy z ich
prawdziwego przeznaczenia nie tylko jako narz¹dów np. wytwarzaj¹ce
hormony, lub jako zwyk³e „miêso”. Przecie¿ wiadomo, ¿e na „górze”
zawsze lepiej s³ychaæ, a zaufani ludzie skrupulatnie melduj¹ o ka¿dym
nowym pomyœle i patencie oraz najnowszych ciekawostkach œwiata
nauki z ró¿nych dziedzin. Mogê zapewniæ wielu z czytelników, ¿e
wielu z was, którzy poœwiêciliby trochê czasu (nawet ci, którzy nie
maj¹ nic z medycyn¹ wspólnego), odnalaz³oby, przegl¹daj¹c internet,
prasê i pisma niezwi¹zane z medycyn¹ konwencjonaln¹, skuteczny i
nieszkodliwy dla zdrowia sposób wyleczenia raka opracowuj¹c w³asn¹
metodê leczenia. Pewnie pomyœlicie, ¿e skoro poszukuje takiego
lekarstwa setki dobrze wyposa¿onych laboratoriów to nie macie
¿adnych szans w porównaniu z nimi. I to jest w³aœnie odpowiedŸ i
sposób, dlaczego nie ma takiego lekarstwa. Poniewa¿ przemys³
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farmaceutyczny nie chce go znaleŸæ. Czy domyœlacie siê pañstwo co
by siê sta³o gdyby siê takie lekarstwo znalaz³o i ujawni³o! Wracaj¹c
jednak do tematu jestem pewien, ¿e wielu czytelników tej ksi¹¿ki
s³ysza³o o tym, ¿e cz³owiek ogl¹dany przez specjalnie skonstruowane
do tego celu przyrz¹dy jest postrzegany jako skupiska nak³adaj¹cej siê
na siebie energii. Systemy „Oberon” i „Aura Vision”, aparat Kirliana
mog¹ fotografowaæ nasze biopole.

Obecnie wiemy ju¿ tak¿e, ¿e cz³owiek posiada skupiska (oœrodki)
bioenergii, których w ludzkim ciele jest szeœæ, a które nazywamy
„czakrami” siódmy z tych punktów znajduje siê nad nasz¹ g³ow¹. Jak
do tej pory nie znalaz³em dok³adnej informacji w jaki sposób energia
znajduj¹ca siê w „czakrach” zsynchronizowana jest z naszym uk³adem
nerwowym, ale Chiñczycy ju¿ w staro¿ytnoœci zdawali sobie sprawê z
jej istnienia i potrafili siê ni¹ pos³ugiwaæ w celach leczniczych.
Medycyna chiñska potrafi wskazaæ oko³o 800 takich punktów w
uk³adzie nerwowym cz³owieka i nak³uwaj¹c odpowiednimi ig³ami
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(z³ote, srebrne, stalowe) w zale¿noœci od efektu, jaki chc¹ uzyskaæ,
udra¿niaj¹ przep³ywy tej energii, co powoduje powrót pacjenta do
zdrowia. Obecnie w medycynie konwencjonalnej nazywamy to
akupunktur¹. Istniej¹ te¿ inne techniki leczenia i udra¿niania przep³ywu
energii, taka jak np. akupresura. Nie posiadam zbyt wiele wiedzy na ten
temat, wiêc zainteresowanych tymi technikami leczenia, odsy³am do
zajmuj¹cej siê tymi tematami literatury, jest jej bardzo du¿o. Jak ju¿
wszyscy wiemy bez wzglêdu na to czy medycyna konwencjonalna to
akceptuje czy nie (to tylko kwestia czasu), cz³owiek sk³ada siê z cia³a
fizycznego i energetycznego mo¿na wiêc go porównaæ do bardzo
skomplikowanej maszyny wykorzystuj¹cej nie znan¹ i nie zbadan¹
jeszcze energiê, któr¹ od lat próbuje siê ukryæ przed ludzkoœci¹.
Energia ta wystêpuje pod wieloma nazwami w ró¿nych czêœciach
œwiata. W krajach wschodu nazywa siê j¹ Ying, Yang, boska energia,
energia punktu zerowego, energia mi³oœci, bioenergia, wy¿szej
œwiadomoœci, OM. Najbardziej rozpowszechnion¹ nazw¹ w Europie i
Ameryce jest nazwa „Orgon”, któr¹ wprowadzi³ niemiecki prof.
Wilhelm Reich wraz z Nikolasem Tesl¹ i dla zbadania, której
poœwiêcili wiele lat swojego ¿ycia. Chodzi tu jednak o t¹ sam¹ energiê
wystêpuj¹c¹ pod ró¿nymi postaciami o dwóch przeciwstawnych
³adunkach, pozytywnym i negatywnym a mieszcz¹cych siê jakby w
paœmie widmowym od bia³ego do czarnego œwiat³a. W³aœciwoœci tej
energii dla osób, które siê ni¹ zajmowa³y i zajmuj¹ s¹ czêsto
zaskakuj¹ce i czêsto nie do przewidzenia, a przynajmniej trudno j¹ uj¹æ
w ramy naszego ograniczonego sposobu myœlenia. Dla u³atwienia bêdê
siê pos³ugiwa³ bli¿sz¹ dla mnie nazw¹ prof. Wilhelma Reicha „orgon”
lub czasami bioenergi¹. Ju¿ od najstarszych czasów, je¿eli przyjrzymy
siê staro¿ytnemu Egiptowi wiedziano o istnieniu tajemniczej si³y
(energii) i jej wp³ywie na biopole cz³owieka oraz stan jego zdrowia
fizycznego. W wielu odnalezionych przez archeologów mumiach
faraonów znajdowano trzymane w rêkach przez faraonów dziwne walce
wykonane z miedzi i cyny. Wielu z archeologów zastanawia³o siê,
czym one s¹, insygniami w³adzy, czy te¿ s³u¿y³y do innych nieznanych
celów.
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Spraw¹ zainteresowa³ siê rosyjski badacz i szef wydzia³u Badañ UFO i
Paleontologii Pañstwowej Akademii Bezpieczeñstwa Rosji doktor
Walery Uwarow. Po rozpoczêciu badañ w 1992 roku i otrzymaniu dwa
lata póŸniej fotokopii i opisu hrabiego Walewskiego, w której opisana
zosta³a technika wykonywania walców w staro¿ytnym Egipcie,
przyst¹pi³ do odtworzenia w/w walców. Po zebraniu dok³adnych
opisów i informacji uzyskanych z ró¿nych Ÿróde³ wyda³ w roku 1996
broszurê pt. „Cylindry faraonów”. Cylindry te nazwano ró¿d¿kami
Horusa i s¹ biostymulatorami ludzkiego organizmu. Jak wykaza³y
kilkuletnie badania nad nimi, zawieraj¹ w sobie szereg zasad i
technologicznych osi¹gniêæ z zakresu geometrii, matematyki,
astronomii, wiedzy medycznej i parapsychologii. Wieloletnie badania
nad tymi dziwnymi cylindrami zosta³y uwieñczone sukcesem, co
zaowocowa³o wydaniem w 1999 roku ksi¹¿ki pt. „Ró¿d¿ka Horusa”.
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Komplet Ró¿d¿ek Horusa datowanych na VI dynastiê, czyli lat 22782184 p.n.e. znajduje siê w Metropolitan Muzeum w Nowym Jorku, a
nale¿a³y do Faraona Pepiego II. Jak twierdzi Uwarow i jego instytut
ró¿d¿ki maj¹ harmonizuj¹cy wp³yw na BA i KA organizmu cz³owieka
tj. na przep³yw energii Ying i Yang (mêska i ¿eñska), a w³aœnie
wiêkszoœæ chorób zaczyna siê na dysharmonii miêdzy dwoma
podstawowymi biegunami energii i dlatego u¿ycie ró¿d¿ek Horusa
równowa¿y przep³yw tych energii co prowadzi do uzdrowienia
organizmu cz³owieka. Zharmonizowanie organizmu w trakcie
trzymania ró¿d¿ek potwierdzone zosta³o podczas badañ w klinicznej
pracowni biofizycznej, Instytutu Pierwszej Pomocy im. D¿ehenlidze w
St. Petersburgu w roku 1995. Ró¿d¿ki Horusa s¹ równie¿ œrodkiem
s³u¿¹cym do leczenia i zapobiegania pewnym dolegliwoœci¹, koryguj¹
okreœlone odchylenia od normy oraz poprawiaj¹ ogólny stan zdrowia,
dlatego, ¿e inicjuj¹ bardzo g³êbokie procesy fizjologiczne i
energetyczne. Cylindry s¹ narzêdziem umo¿liwiaj¹cym stopniowe
wyregulowanie potencja³u energetycznego, co pozwala na w³aœciwe
funkcjonowanie naszego organizmu. Jak wykaza³y badania
przeprowadzone przez Poliklinikê Oœrodka Medycznego Federacji
Rosyjskiej w Moskwie ju¿ po 10 minutach trzymania ró¿d¿ek
zaobserwowano, p³ynn¹ zmianê bioelektrycznej aktywnoœci kory
mózgowej, zmniejszenie asymetrii miêdzy pó³kulami w tylniej czêœci
mózgu, wiêksz¹ stabilnoœæ rytmu alfa o czêstotliwoœci 10 Hz we
wszystkich czêœciach kory mózgowej, wzrost amplitudy polimorficznej
aktywnoœci beta we wszystkich obszarach kory mózgowej.
Geometrycznie ró¿d¿ki Horusa dopasowane s¹ do g³ównego rezonansu,
czyli do czêstotliwoœci drgañ w³asnych naszej planety. Z tego powodu
nawet najs³absze wp³ywy ró¿d¿ki Horusa na psychofizyczne pole
cz³owieka i strukturê jego energii stymuluj¹ koncentracjê na
wytworzonych wewnêtrznych obrazach, intensyfikuj¹ce efekt
medytacji. Pañstwo Koszowie z Moskwy zauwa¿yli, ¿e przez
zastosowanie ró¿d¿ek Horusa uzyskuje siê synchronizacjê obu pó³kul
mózgowych, czyli zrównanie poziomów potencja³ów lewej i prawej
pó³kuli. Podobny rezultat mo¿na uzyskaæ innymi metodami np. przy
pomocy fal binauralnych przekazywanych przez s³uchawki. Badaniami
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nad tego typu technikami leczenia zajmowa³ siê ju¿ nie¿yj¹cy Robert
Monroe i jego instytut w Wirginii, który opracowa³ kilka ciekawych
technik, w tym tzw. „Hemi – Sync”. Na temat Roberta Monroe
wspomnê jeszcze w dalszej czêœci ksi¹¿ki. Ró¿d¿ki Horusa maj¹ jednak
³agodniejsze dzia³anie na pole energetyczne cz³owieka, a efekt ich
dzia³ania trwa znacznie d³u¿ej ni¿ przy zastosowaniu innych metod np.
binauralnych poprzez s³uchawki, a pole energetyczne cz³owieka
pamiêta je przez d³u¿szy czas nawet do kilku dni. Szereg
eksperymentów przeprowadzonych przez K.G. Korotkowa z Oœrodka
Energo - informacyjnego ST Petersburgu, który stosowa³ diagnostyczn¹
metodê Kirliana, dowodzi, ¿e od osób, które trzyma³y cylindry
uzyskiwano znacznie czytelniejsze informacje o chorobie, cylindry
znacznie zwiêksza³y dok³adnoœæ diagnozy. W kolejnych
eksperymentach przeprowadzonych przez dr Blanka w Instytucie
Onkologicznym Piesoczna udowodniono, ¿e cylindry Horusa
wprowadzaj¹ organizm cz³owieka w stan, w którym jest mu znacznie
³atwiej dawaæ sobie radê z w³asnymi chorobami i problemami. Dr
Blanka poleca wszystkim, którzy nara¿eni s¹ na zmêczenie wynikaj¹ce
z d³ugotrwa³ych podró¿y lub tym, którzy zmieniaj¹ czêsto strefy
czasowe a u których konflikt miêdzy wewnêtrznymi i zewnêtrznymi
rytmami powoduje ospa³oœæ, bóle g³owy spowodowane takimi
przeskokami stref czasowych. Jak podaje dr Nikulin podczas
prezentacji wyników nad zastosowaniem ró¿d¿ek Horusa w ci¹gu kilku
minut u osób trzymaj¹cych cylindry mo¿na zaobserwowaæ falê
impulsów przemieszczaj¹c¹ siê z lewej strony na praw¹, odczuwalne
jest uczucie nape³nienia naczyñ krwi¹, które nazywano „fal¹
naczyniow¹” narasta tak¿e podczerwone promieniowanie w prawej
górnej koñczynie po czym pole termalne wyrównuje siê. Wraz z
powy¿szymi zmianami w organizmie cz³owieka obserwuje siê ogólne
pobudzenie czynnoœciowe, któremu towarzyszy przyrost czêstotliwoœci
pulsu od 8 – 10 uderzeñ na minutê. W nastêpnej minucie u osoby
trzymaj¹c¹ ró¿d¿kê wystêpuje ocieplenie piersiowo-szyjnych okolic
krêgos³upa. Wzrasta równie¿ promieniowanie podczerwone. Wskazuje
to na to, ¿e do procesu tego w³¹czona zostaje ca³oœæ uk³adu
wegetatywnego, nastêpuje tak¿e energetyczna aktywacja tkanek, ca³ego

65

cia³a jak i koñczyn. Efektem tego jest ust¹pienie bólu g³owy, a ciœnienie
krwi wraca do normy. Jakie s¹ korzyœci wynikaj¹ce ze stosowania
ró¿d¿ek przez ok. dwie godziny dziennie.
- Zmniejszenie pobudliwoœci i dolegliwoœci nerwowych
- Usuniêcie problemów z ciœnieniem krwi
- Maj¹ korzystny wp³yw na krwioobieg i naczynia krwionoœne
- Normalizuj¹ czynnoœci serca w przypadku neurozy i arytmii
- Usuwaj¹ chorobê sercowo-naczyniow¹
- Normalizuj¹ dolegliwoœci uk³adu wydalniczego
- Zmniejszaj¹ bóle w stawach w przypadku dny i artretyzmu
- Zmniejszaj¹ stres, pomagaj¹ w przypadku bezsennoœci
Nie zaleca siê ich stosowania przy schorzeniach psychicznych ani
schizofrenii a tak¿e epilepsji. Ró¿d¿ki samoczynnie dostrajaj¹ siê do
wibracji indywidualnych wytwarzanych przez podwzgórzowo –
przysadkowy uk³ad cz³owieka. Jednym z g³ównych powodów
skonstruowania ró¿d¿ki przez staro¿ytnych by³o to, ¿e dzia³aj¹ one
zapobiegawczo przeciw rakowi. W rosyjskich szpitalach uzyskano
bardzo dobre wyniki w leczeniu pacjentów z zastosowaniem ró¿d¿ek
przy chorobach nowotworowych. Ustalono, ¿e stosowanie ró¿d¿ek
Horusa w czasie pewnych terapii anty rakowych takich jak
chemioterapia mo¿e czêœciowo zniwelowaæ skutki w/w terapi¹
os³abiaj¹c¹ organizm cz³owieka, co pozwala na szybszy powrót
pacjenta do zdrowia. Terapie takie jak chemioterapia
czy,naœwietlanie bardzo Ÿle wp³ywaj¹ na energetyczn¹ równowagê
organizmu, a ró¿d¿ki Horusa skutecznie j¹ przywracaj¹, co umo¿liwia
znacznie szybsze odzyskiwanie dobrego samopoczucia i szybki powrót
do zdrowia. Nie bêdê jednak opisywa³ dok³adniej budowy ró¿d¿ek
Horusa oraz ich wykonywania. Zainteresowanych tym tematem
odsy³am na strony internetowe WWW.neilos.org. Muszê jednak
wspomnieæ o najwa¿niejszych danych, które powinni znaæ czytelnicy.
Ró¿d¿ki Horusa maj¹ formê pustych cylindrów wykonywane s¹ z
miedzi i cyny. Wymiary ich nie s¹ przypadkowe i zawieraj¹ tzw. „z³oty
podzia³”, co pozwala siê im dostroiæ do czêstotliwoœci cz³owieka. W
rzeczywistoœci mo¿na dobraæ dowoln¹ d³ugoœæ cylindrów, ale nale¿y
pamiêtaæ, ¿e w staro¿ytnoœci d³ugoœæ cylindra jak i wysokoœæ piramidy
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Cheopsa nie by³a ustalona przypadkowo. Wysokoœæ Piramidy jest jedn¹
miliardow¹ odleg³oœci Ziemi od S³oñca i wynosi³a 151,4 m. Obecnie
piramida ma 146 m gdy¿ uszkodzona zosta³a jej czêœæ górna. Œrednica
cylindra zwi¹zana by³a z tzw. Cyklem „Sothis”, trwaj¹cym 1460 lat a
po podzieleniu na mniejsze jednostki wynosi 1460 dni, które stanowi³y
egipski cykl roczny. Ich d³ugoœæ powinna wynosiæ w idealnym
przypadku 151,4 mm. Œrednica jest tak dobrana, aby by³y one
dostrojone do czêstotliwoœci Ziemi, liczby 5,4 lub 54 maj¹ bezpoœredni
zwi¹zek z czêstotliwoœci¹ ziemi, która jest czynnikiem determinuj¹cym
energetyczny impuls ¿ycia na Ziemi. Œrednica ró¿d¿ek jest okreœlana
przez podzielenie 151,4 na 5,407 co siê równa 28 mm. Kontynuuj¹c
temat nieznanej nam „oficjalnie” bioenergii nale¿y cofn¹æ siê w czasie
do staro¿ytnoœci i dowiedzieæ siê, co na ten temat wiedzieli Egipcjanie i
inne zamieszkuj¹ce w tym czasie narody. Nie mo¿e byæ przypadkiem,
¿e ró¿d¿ki Horusa zosta³y skonstruowane w ten a nie inny sposób gdy¿
zawarta w nich wiedza nie mo¿e byæ przypadkowa. Proponujê teraz
zajrzeæ do wiedzy, jak¹ mog¹ ukrywaæ Piramidy, które by³y budowane
w staro¿ytnoœci, przez tzw. „ciemnych ludzi”, którym przy dzisiejszym
stanie wiedzy i techniki mielibyœmy problem dorównaæ a czêsto i
zawstydziæ. Odsuñmy, wiêc na bok nasz¹ ignorancjê i pychê i
spróbujmy siê czegoœ nauczyæ od ludzi, których jak nam wmawiaj¹
przedstawiciele oficjalnej nauki zacofanych i prymitywnych, którzy
¿yli zgodnie z prawami natury szanuj¹c j¹ i kochaj¹c. Poszukuj¹c
informacji o staro¿ytnym Egipcie natkn¹³em siê na interesuj¹ce
informacje o tematyce medycznej i kilku innych nauk
rozpowszechnionych w owych czasach. Sk¹d posiadali tak¹ wiedzê
Solon, Anaksymander, Tales, Pitagoras, Arystoteles i kilku bardziej
znanych ówczesnych uczonych. Jak siê okazuje wiedzê t¹ zdobyli z
ustnych przekazów pochodz¹cych z jeszcze starszych czasów a
pochodzi³a ona od kap³anów ¿yj¹cych setki a nawet tysi¹ce lat
wczeœniej. Wiedzê tê przekazywali sobie ustnie, (gdy¿ nie wolno jej
by³o spisywaæ na papirusach) a zna³a je niewielka grupa
wtajemniczonych, którzy utrzymywali j¹ w tajemnicy przed ludem.
Pierwszym, który z zas³yszanych fragmentów zacz¹³ spisywaæ
wszystkie docieraj¹ce do niego fragmenty przekazów na temat chemii,
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medycyny, astronomii, matematyki by³ Arystoteles, do którego wiedza
ta dotar³a dziêki Talesowi. W owych czasach Tales prawdopodobnie
nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e wiedza o tak zwanej „wodzie ¿ycia” jest
wiedz¹ o ludzkim DNA i ewolucji ¿ycia. Jak wyjaœnia Arystoteles cyt.
„Woda jest podstawow¹ zasad¹ wszelkich rzeczy, z której wszystko
powsta³o, wci¹¿ na nowo powstaje i do której tak¿e wszystko powróci.
Przemiana rzeczy wywodzi siê z zagêszczania i rozcieñczania”. Z
wiedzy tej korzysta³ niew¹tpliwie tak¿e Hermes Trismegistos, który
twierdzi³ nastêpuj¹co cyt. „Temu, co na dole odpowiada to, co na górze,
a to, co na górze odpowiada temu, co na dole, aby dokonywaæ cudów
tej jednej rzeczy. I wszystkie stworzone przez jednego Boga, rzeczy
odpowiadaj¹ wyobra¿eniu tej jednej rzeczy, wiêc z tej jednej rzeczy
zrodzi³y siê wszystkie inne na jej podobieñstwo”. Czy¿by by³a tu
opisana zasada prawybuchu czarnej dziury, kurczenie siê i ekspansja
przestrzeni. Sk¹d pochodzi³a ta wiedza o prawybuchu, przestrzeni
kosmicznej, DNA oraz praw rz¹dz¹cych wszechœwiatem, do której
teraz dopiero dochodzimy. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e równie¿ staro¿ytni
Egipcjanie cierpieli na ró¿nego rodzaju choroby. Starzeli siê, ubywa³o
im si³ i niczym siê od nas nie ró¿nili. Jednak na d³ugo przed nami
bazuj¹c na swojej wiedzy rozwinêli metody ³agodzenia chorób,
opóŸniania procesów starzenia lub wrêcz je zatrzymywali, znaj¹c
techniki uzdrawiania za pomoc¹ odpowiednio ukierunkowanych si³. Jak
wynika z najnowszych badañ prowadzonych w Egipcie a dotycz¹cych
piramid wynika, ¿e kompleks w Gizie nie by³ przeznaczony do
pochówku faraonów tylko s³u¿y³ do leczenia chorych i zdobywania
wiedzy medycznej a dopiero po œwiadomym rozebraniu jednej z
piramid w celu ukrycia prawdziwego celu jej przeznaczenia,
dokonywano pochówku faraonów. Kto i dlaczego rozebra³ jedn¹ z
piramid? Nie wiadomo, ale odnaleziono w pa³acu su³tana Hasana cokó³
okalaj¹cy piramidê Cheopsa, z którego wykonano posadzkê pa³acu a
który jest instrukcj¹ obs³ugi i przeznaczenia tego kompleksu. Piramidy
Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa tworz¹ obecnie niestabilny uk³ad ze
wzglêdu na brak rozebranej i ukrytej przeciwstawnej do piramidy
Mykerinosa. Piramida ta, by³a ustawiona pod k¹tem 45°. Wtedy te¿
uk³ad tych czterech piramid tworzy³by kompleks stabilny i zgodny by
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by³ ze wzorem matematycznym Pitagorasa, oraz opisom fizyków o
przeciwnych biegunach formu³y tworzenia
1 = 0,5 + 0,5 albo ½ + ½ albo 1 = 2 · ½ z informacji do jakich dotar³em
mogê sugerowaæ, ¿e rozebranie piramidy wi¹¿e siê z przedstawion¹ w
opisach i rzeŸbach dwunast¹ planet¹ nazywan¹ w staro¿ytnoœci Nibiru i
cywilizacj¹ zwan¹ Anunaki ujawnion¹ przez Izraelskiego uczonego
Zecharia Stichina. Istnienie tej planety zosta³o potwierdzone przez
NASA w 2002 roku.

Wtedy te¿ obie piramidy odpowiada³yby tej samej formule wielkiej
tajemnicy tworzenia. Komu zale¿a³o na tym aby ludzie nie dowiedzieli
siê o ogromnym Ÿródle energii jaki wytwarza³ taki uk³ad i usun¹³ j¹ z
miejsca przeznaczenia. Jak ju¿ wszyscy wiemy a przynajmniej
wiêkszoœæ, piramidy wytwarzaj¹ „jak¹œ” nieznan¹ nam energiê o
bardzo du¿ej mocy. Nakrycia g³owy, jakie nosili faraonowie po
dok³adnym ich siê przyjrzeniu posiadaj¹ tak¿e dziwne kszta³ty a po
przeanalizowaniu ich budowy okaza³o siê, ¿e niemal wszystkie z nich
posiadaj¹ jakby odgromniki (przewody odprowadzaj¹ce nadmiar
energii z ogolonej g³owy na doln¹ czêœæ cia³a). Faraoñskie nakrycia
g³owy by³y tak skonstruowane, ¿e pozwala³y przep³ywaæ jedynie
okreœlonym pr¹dom energii. Innymi s³owy pe³ni³y funkcje filtrów.
Zaleta tej konstrukcji jest wyraŸna: nie trzeba by³o przyjmowaæ ca³ego
³adunku elektrycznego, lecz na³adowywano siê jedynie wartoœciow¹
czêœci¹ energii, podczas gdy przed pozosta³ym ³adunkiem mia³o siê
ochronê. Rysunki póŸnego kultu Atona pokazuj¹ jak funkcjonowa³a ta
technika. Widzimy na nich, jak promienie S³oñca czêœciowo dochodz¹
do faraona a czêœciowo odbijaj¹ siê od jego g³owy – zeœlizguj¹ siê po
nim lub zostaj¹ odprowadzone. Równie¿ w Biblii poœrednio
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wspomniane s¹ te staroegipskie praktyki, kiedy to Moj¿esz zabroni³
noszenia „tonsur” na g³owach w celu unikniêcia na³adowania cia³a
niepo¿¹dan¹ energi¹, czego skutkiem ubocznym by³y krótkie zwady,
porywczoœæ oraz niewyjaœnione czyny w afekcie. Jak siê bowiem
wydaje na³adowanie wywo³ywa³o wzrost wszystkich kwalifikacji
cz³owieka w równym stopniu dobrych jak i z³ych cech jego charakteru.
Ich owiana legend¹ „Arka Przymierza” by³a niczym innym jak maszyn¹
energetyczn¹ wykonan¹ na wzór egipski. Zwyczaj noszenia przez
¯ydów „tonsur” zosta³ jeszcze do dnia dzisiejszego, ale w normalnych
warunkach nie ma on ju¿ ¿adnego wiêkszego znaczenia dla naszego
zdrowia. W celu izolacji faraonów od niepo¿¹danych Ÿróde³ energii
Egipcjanie wymyœlili korony. Noszony na g³owie z jednej strony
uniemo¿liwia³y uszkodzenie mózgu przez nag³y nap³yw energii z
drugiej zaœ dba³y o to, aby faraonowie podczas oficjalnych wyst¹pieñ
nie roz³adowywali siê za bardzo. Izolacj¹ dodatkow¹ by³y baldachimy,
krzes³a, sanda³y i ochraniacze na palce. Po uwzglêdnieniu wszystkiego,
czego siê dowiedzieliœmy mo¿emy przypuszczaæ, ¿e Egipcjanie znali i
wykorzystywali tajemnicz¹ energiê ¿yciow¹ ¿ywych istot. Nasz
wspó³czesny sposób ¿ycia napiêtnowany racjonalizmem i technik¹ a w
szczególnoœci skostnia³ymi dogmatami naukowymi musi zdaæ sobie
sprawê, ¿e œwiata nie mo¿na mierzyæ tylko „szkie³kiem i okiem”, lecz
trzeba go zacz¹æ badaæ te¿ w inny sposób. Je¿eli przyjmiemy, ¿e
cz³owiek w momencie narodzin posiada np. 5% energii ¿yciowej
(witalnoœæ), to wraz z jego wzrostem wzrasta tak¿e jego energia
¿yciowa, która w jego wieku dojrza³ym wynosi 100%. Stan ten
utrzymuje siê przez d³u¿szy okres naszego ¿ycia. W tym czasie
cz³owiek jest najsilniejszy i najbardziej odporny na warunki zewnêtrzne
otaczaj¹cego go œwiata. Wraz z wiekiem energia ¿yciowa, jak¹ posiada
zaczyna siê wyczerpywaæ i spada do bardzo niskiego poziomu np.,
20%. Gdy w koñcu umiera uwa¿amy, ¿e wszelka energia zosta³a
wyczerpana, i jest równa zeru. Badania wykaza³y jednak, ¿e tak do
koñca nie jest. Potwierdzono to i udowodniono podczas badañ nad
hologramami. Okaza³o siê, ¿e nawet po spaleniu badanej roœliny czy
zwierzêcia energia ta zachowuje pamiêæ istoty (kszta³tu), której by³a
czêœci¹ np. roœliny i dlatego mo¿na odtworzyæ jej kszta³t w hologramie.
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Wiedzieli o tym tak¿e staro¿ytni Egipcjanie, ¿e dopiero, co zmar³y
dysponuje jeszcze resztk¹ energii ¿yciowej i nale¿y mu pomóc pozbyæ
siê jej mo¿liwie szybko. W staroegipskiej Ksiêdze Zmar³ych opisane
zosta³y kszta³ty zjawiska i wady takich pozosta³oœci energetycznych. Za
ich usuwanie odpowiedzialni byli kap³ani zmar³ych. Do usuwania
resztek energetycznych wykorzystywano uk³ad dwóch obelisk lub
mniejsz¹ piramidê wzniesion¹ w miejscu redukuj¹cym energiê.
Oszczêdzono im w ten sposób cierpieñ, które nauka katolicka okreœla
dziœ mianem czyœæca. Odpowiednikiem piramidy s³u¿¹cej do usuwania
¿yciowej energii by³a w odniesieniu do cia³a-budowla, któr¹ nape³nia³o
siê energi¹ ¿ycia, a wiêc s³u¿¹c¹ odm³adzaniu i regeneracji. Jest to
zrozumia³e, ¿e odpowiednikiem piramidy Mykerinosa by³a zaginiona
czwarta piramida, s³u¿¹ca Matuzalemowi i nastêpnym pokoleniom, o
których mówi biblia do przed³u¿ania ¿ycia. Równie¿ pomiary
przeprowadzone w tym miejscu wskazuj¹ na ogromne energetyczne
Ÿród³o m³odoœci. Miejsca si³y by³y szczególnie miejscami, w których
korzystano z mocy uzdrawiaj¹cych i metod leczenia chorób a tam gdzie
uczono i praktykowano, zainstalowane by³o równie¿ instrumentarium
do ³agodzenia chorób i ich niwelowania. Myœlê, ¿e przy dzisiejszym
stanie wiedzy nie musimy d³u¿ej zadawaæ sobie pytania, sk¹d siê bierze
ta dziwna si³a zwana „si³¹ ¿yciow¹”. Ju¿ w latach 60-tych potwierdzono
wystêpowanie magnetyzmu, jaki powstaje w j¹drze Ziemi, wytwarzane
przez ¿elazne j¹dro naszej planety. Pytanie, jakie musimy sobie teraz
zadaæ jest, w których miejscach ono przenika i jaki ma wp³yw na
organizm ludzki. Z ksi¹¿ki pt. „Piramidy i ich wykorzystanie” wydanej
przez Leszka Matelê dowiadujemy siê dalszych interesuj¹cych
informacji na temat si³ wystêpuj¹cych w piramidach oraz ich
wykorzystania. Grupa niezale¿nych badaczy w sk³adzie: Bovis,
Simeneta,
Matela podjê³a próbê pomiarów promieniowania
radiostezyjnego w kompleksie piramid w Gizie. Jednostki mocy
promieniowania podawane s¹ w skali BSM (skróty nazwisk twórców)
gdy¿ skala stworzonej przez francuskiego radiestetê Antoine Bovisa nie
mieœci siê w zakresie pomiarów pola energii wystêpuj¹cych w Gizie.
Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e s³owo piramida wywodzi siê od greckiego
rzeczownika „pyro” oznaczaj¹cego ogieñ a tak¿e s³owa „amid”, co
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oznacza znajdowaæ siê w centrum. S³owo to mo¿na t³umaczyæ jako
znajduj¹cy siê w centrum ogieñ. S³owo to oddaje znakomicie, w sposób
symboliczny istotê i przeznaczenie piramidy. Skupia ona i wzmacnia w
swoim wnêtrzu potê¿n¹ energiê kosmiczn¹, która przenika wszystkie
formy ¿ycia. Jak wynika z treœci ksi¹¿ki, pomiary przeprowadzone
przez grupê: Bovis, Simeneton, Matela przy pomocy metod
radiostezyjnych we wrzeœniu 1997r. wykaza³y, ¿e si³a promieniowania
we wnêtrzu Trzeciej Piramidy (Mykerinosa) wynosi 42 000 jednostek
BSM oraz
32 000 na zewn¹trz od strony pó³nocnej. Uwaga! Promieniowanie
biopola cz³owieka to ok. 6500 jednostek mierzonych w tej skali.
BSM. Jak z tego wynika organizm cz³owieka przebywaj¹cego we
wnêtrzu tej piramidy skumulowany jest piêciokrotnie. Druga z piramid
(Chefrena) posiada pole (mierzone w œrodku) 70 000 jednostek, na
czubku 52 000 jednostek, przy podstawie od strony pó³nocnej osi¹ga 42
000 jednostek, BSM. Spoœród trzech istniej¹cych obecnie piramid,
najwiêksza jest piramida Cheopsa (wiele faktów wskazuje, ¿e powsta³a
ona du¿o wczeœniej bo ok. 11 500 lat p.n.e) i posiada w Komorze
Królewskiej 170 000 jednostek napromieniowania BSM. Dla
porównania promieniowanie zdrowego terenu wynosi 6 500
jednostek BSM. Zewnêtrzne œciany piramid posiadaj¹ w zale¿noœci od
kierunku od 50 000 strona zachodnia i wschodnia, 75000 strona
po³udniowa, do 100 000 jednostek BSM od strony pó³nocnej. O
dziwnych w³aœciwoœciach piramid na pewno s³ysza³o ju¿ wielu z
czytelników, tj. mumifikacja zw³ok, zahamowanie procesów gnilnych
w tkankach organicznych, czy ostrzeniu ¿yletek w domowych
piramidkach. Chcia³bym przytoczyæ jednak fragment ksi¹¿ki „Piramidy
i ich wykorzystanie” cyt. „Ciekawym tropem w rozszyfrowaniu funkcji
Wielkiej Piramidy mog¹ byæ wymiary sarkofagu z Komory Króla, otó¿
jego wielkoœæ odpowiada wymiarom Arki Przymierza opisanej w
Biblijnej Ksiêdze Wyjœcia 25, 10 – 21.”Opis Arki kojarzy siê wielu
osobom z ogromnym kondensatorem elektrycznym, który to jak
obliczano, na³adowany w polu elektrostatycznym Ziemi mo¿e mieæ
napiêcie siêgaj¹ce nawet 1 000 V. Przypuszczam, ¿e w sarkofagu
Komory Królewskiej gromadzono energiê kosmiczn¹ olbrzymiej mocy.
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Energiê, na której tropie byli m.in. Nikola Tesla i Wilhelm Reich. Jej
zbadanie i wykorzystanie mo¿e staæ siê punktem prze³omowym dla
dalszego rozwoju ludzkoœci. Wielka piramida s³u¿y³a tak¿e jako rodzaj
radiolatarni, poniewa¿ wysy³a³a siln¹ wi¹zkê promieniowania w
zakresie zieleni ujemnej. Dziêki temu wêdrowcy zarówno na morzu jak
i na pustyni mogli np. za pomoc¹ wahad³a zlokalizowaæ kierunek, z
którego nap³ywa promieniowanie od piramidy. Promieniowanie
Wielkiej Piramidy by³o, wiêc znakomitym punktem odniesienia w
nawigacji. W staro¿ytnym Egipcie potrafiono te¿ prawdopodobnie
przekszta³caæ i wzmacniaæ fale wysy³ane przez piramidê.
Wykorzystano do tego rezonans kszta³tu ró¿nego rodzaju ornamentów i
amuletów. Znanym rezonatorem uzdrawiaj¹cych wibracji piramidy jest
miêdzy innymi krzy¿ ¿ycia Ankh czy wahad³o Izis. Nale¿y tu tak¿e
wspomnieæ, ¿e piramida Cheopsa jest centralnym punktem na Ziemi
gdzie schodz¹ siê wszystkie (10) strefy geomanetyczne znajduj¹ce siê
na Ziemi. Strefy geomanetyczne utworzone s¹ przez niewidzialne
strumienie kosmicznej energii ci¹gn¹ce siê nierzadko na ogromnie
odleg³oœci. Strefa geomanetyczna ma zazwyczaj kilka metrów
szerokoœci a w miejscach jej przep³ywy tworz¹ siê tzw. „miejsca
mocy”. Miejsca te s¹ do dzisiaj wykorzystywane w celach
obrzêdowych (koœcio³y, meczety) lub leczniczych przez wiele
miejscowych plemion i ludów. Coraz wiêcej niezale¿nych badaczy
potwierdza wystêpowanie na Ziemi niepoznanej jeszcze energii, która
ma ogromny wp³yw na nasz stan zdrowia psychicznego i fizycznego
oraz reakcje organizmu podczas jej dzia³ania. Pomimo, ¿e w Rosji i
Stanach Zjednoczonych prowadzono wiele badañ i doœwiadczeñ przez
instytucje naukowe nieznane i nieujawnione s¹ wyniki tych badañ. Na
szczêœcie tak¿e w Polsce mo¿na znaleŸæ badaczy zajmuj¹cych siê tym
zjawiskiem a nale¿¹ do nich prof. Mazurczak, doktor Szymañski czy
te¿ doktor Kochela a tak¿e kilku mniej znanych badaczy. Na
potwierdzenie wystêpowania na Ziemi i w piramidach niezbadanej
jeszcze (przez oficjaln¹ naukê) energii ¿yciowej chcia³bym przedstawiæ
kilka opisów zawartych w ksi¹¿ce Leszka Mateli a dotycz¹cych tej
energii. Jednym z pierwszych badaczy, który odkry³ zjawisko
mumifikacji by³ Antoine Bovis – francuski radiesteta w latach 30-tych,
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który przebada³ œmieci usuniête z wnêtrza piramidy ze zdziwieniem
odkry³, ¿e cia³a myszy i innych gryzoni pustynnych nie ulegaj¹ w
piramidzie rozk³adowi pomimo wysokiej temperatury, lecz odwadniaj¹
siê i zasuszaj¹. Po serii eksperymentów dowiód³, ¿e materia o¿ywiona i
nieo¿ywiona mumifikuje siê i regeneruje. Nastêpnym odkrywc¹ by³
czeski in¿ynier Karl Drbal, skonstruowa³ piramidkê, w której ostrzy³
¿yletki potwierdzaj¹c w ten sposób zjawisko „p³ynnego zabrudzenia”
udowodni³ w ten sposób, ¿e w piramidzie nastêpuje proces
dehydratacji, dziêki czemu cz¹steczki wody usuwane s¹ z ostrz ¿yletki.
Wg rosyjskiego fizyka M. Malinowa efekt, który odkry³ Drbal da siê
wyjaœniæ zarówno za pomoc¹ pola magnetycznego jak te¿ tzw. si³
Lorentza. Na prze³omie lat 60-tych i 70-tych trzej badacze amerykañscy
podjêli badania nad piramidami. By³y to Patrick Flanagan, Bil Schyl i
Ed Pettit. Podlewaj¹c roœliny wod¹ naenergetyzowan¹ w piramidach
uzyskali znacznie bujniejszy wzrost roœlin. Wykorzystali równie¿
piramidy w przechowywaniu ¿ywnoœci. Okaza³o siê, ¿e produkty
¿ywnoœciowe przechowywane w piramidach nie tyko d³u¿ej zachowuj¹
œwie¿oœæ, ale polepszaj¹ tak¿e walory smakowe. Odkryli równie¿, ¿e w
próbkach wody wstawionych do piramidy zwiêksza siê w sposób
niewyt³umaczalny zawartoœæ pierwiastków œladowych. Dla wielu
eksperymentatorów w³aœnie energetyzacja wody w piramidach stanowi
klucz do zrozumienia dzia³ania piramid. Piramidy, bowiem dzia³aj¹ na
wodê zawart¹ w tkankach roœlinnych, zwierzêcych i ludzkich. Woda
zawarta w organizmie w tym woda komórkowa pod wp³ywem energii
piramid zmienia swoje w³aœciwoœci, co przyczynia siê do pozytywnych
efektów biologicznych. Z zebranych protoko³ów naukowych wynika, ¿e
energia piramid hamuje rozwój bakterii, zwalnia têpo rozk³adu roœlin i
surowego miêsa, natomiast przyspiesza kie³kowanie grochu i fasoli a
tak¿e przyspiesza proces krystalizacji. Ciekawe badania prowadzi³
tak¿e instytut w Sao Paulo, w którym potwierdzono pozytywny wp³yw
na ludzki organizm. Z przeprowadzonych w nim doœwiadczeñ wynika,
¿e pacjenci odczuwaj¹ przybór si³, poprawê pamiêci, normuje siê praca
serca, ustaj¹ ciê¿kie uporczywe bóle g³owy. Badania Instytutu
potwierdzaj¹ równie¿ skutecznoœæ w leczeniu reumatyzmu, bólów
krêgos³upa, miêœni, g³owy, napiêcia nerwowego oraz ogólnego
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samopoczucia. Jednym z ciekawszych fragmentów, którym chcia³bym
podzieliæ siê z czytelnikami a zawartych w ksi¹¿ce „Piramidy i ich
zastosowanie” Leszka Mateli s¹ badania dr Sergo Kinga
amerykañskiego fizyka, który wprowadzi³ do literatury termin
„neoenergia” cyt. „Jest to wg niego rodzaj energii, która dzia³a na
otoczenie poprzez ró¿nego rodzaju kszta³ty i formy”. Najbardziej znane
jest oddzia³ywanie piramidy. Termin „neoenergia” zosta³ wprowadzony
do obiegu, aby odró¿niæ ten rodzaj energii od elektrycznoœci,
magnetyzmu, œwiat³a itp. Neoenergia ma cechy pr¹du elektrycznego,
niektóre w³aœciwoœci pól magnetycznych, wiele cech œwiat³a i niektóre
w³aœciwoœci ciep³a. Posiada przy tym bardzo specyficzne w³aœciwoœci
takie jak np.:
- symulowanie aktywnoœci enzymów
- pobudzenie wszelkich procesów komórkowych
- wywo³anie wra¿eñ dotykowych (mrowienie, szczypanie, ucisk) b¹dŸ
wra¿eñ termicznych (ch³ód lub ciep³o)
- odwadnianie
- neutralizacja kwaœnoœci
- opóŸnienie utleniania
Neoenergia ma tendencjê do przep³ywu pionowego o ile innego
kierunku przep³ywu nie wymuszaj¹ przewodniki, w których p³ynie.
Bardzo istotn¹ zalet¹ neoenergii jest to, ¿e emituj¹ j¹ przedmioty
maj¹ce okreœlone kszta³ty niezale¿nie od materia³u, z którego je
wykonano. Bardzo czêsto wystarczy sam szkielet maj¹cy okreœlon¹
formê. Wg Kinga udane doœwiadczenia z oddzia³ywaniem energii
piramid na zwierzêta i roœliny wykluczaj¹ jednoznacznie mo¿liwoœæ
sugestii i potwierdzaj¹, ¿e mamy do czynienia z autentycznym
wp³ywem. Autor podkreœla jednoczeœnie koniecznoœæ dozowania
neoenergii gdy¿ mo¿na j¹ przedawkowaæ. Niemiecki badacz Ludwig
Schoen przeprowadzi³ bardzo ciekawe doœwiadczenia, które
potwierdzi³y, i¿ piramida przyczynia siê do zmniejszania
radioaktywnoœci. Okaza³o siê np., ¿e próbka uranitu, która przed
w³o¿eniem do piramidy wykazywa³a radiacjê 543 impulsy na sek. po
30-stu minutach przebywania w piramidzie zmniejszy³a j¹ do 403
impulsów na sekundê. Wynika³oby z tego, ¿e energia znajduj¹ca siê we
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wnêtrzu neutralizuje radioaktywnoœæ. Korzystaj¹c z dalszych
informacji zawartych w ksi¹¿ce Leszka Mateli mo¿emy siê dowiedzieæ
o innych bardzo ciekawych faktów dotycz¹cych „energii ¿ycia”.
Jednym z najciekawszych badaczy zajmuj¹cych siê ta dziwn¹ energi¹,
jest w Rosji Aleksander Go³od. Eksperymentuje on na piramidach z
w³ókien szklanych. Piramidy te projektowane s¹ wg proporcji z³otego
ciêcia, gdy¿ ich autor uwa¿a, ¿e w³aœnie one posiadaj¹ najsilniejsze
oddzia³ywanie. Piramidy o z³otych proporcjach nazywa „generatorami
¿ycia” a w ich oddzia³ywaniu upatruje harmonizowanie struktur
przestrzeni. Uwa¿a on, ¿e moc piramidy mo¿e byæ zwielokrotniona,
je¿eli wykonana jest z materia³u nie przewodz¹cego i nie zawiera
najmniejszej iloœci metalu. Go³odowi uda³o siê zarejestrowaæ s³up
jonów o wysokoœci kilku kilometrów generowany nad czubkiem
piramidy. Do powstania takiego s³upa jonów trzeba ogromnej energii.
Nie wystarczy³oby do tego celu nawet po³¹czenie wszystkich ziemskich
elektrowni. Aleksander Go³od odkry³ równie¿, ¿e woda w piramidzie z
w³ókien wêglowych nie zamarza nawet w temperaturze -40ºC bez
wzglêdu na to sk¹d pochodzi. Eksperymentuj¹c z roœlinami stwierdzi³,
¿e nasiona trzymane w piramidzie przez 5 dni zwiêkszy³y plony od 20100% i by³y dorodne i zdrowe. A oto kilka przyk³adów badañ energii
piramid potwierdzonych laboratoryjnie:
- nastêpuje zmiana w³aœciwoœci przewodnictwa elektrycznego ró¿nych
materia³ów np. wêgla czy krzemienia (badania prof. V. I. Kostikowa i
dr A. S. Katasonowa z Instytutu Naukowo Badawczego Grafit)
- u cz³owieka spo¿ywaj¹cego produkty energetyzowane w piramidach
zwiêksza siê zdolnoœæ do obrony przed wirusami (badania Instytutu
Wirusologii im. Iwanowskiego)
- obserwowana jest korzystna zmiana parametrów krwi u osób i
zwierz¹t, którym podawana jest do picia woda na³adowana w
piramidzie (badania w Hematologicznym Centrum Naukowym
Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych pod kierownictwem prof. W.
A. Makatowa
- spada agresja i zwiêksza siê odpornoœæ na stres u zwierz¹t pojonych i
przemywanych 10% roztworem soli warzonej energetyzowanej przez
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dobê w piramidzie (badania Instytutu Biofizyki TeoretycznoEksperymentalnej Rosyjskiej Akademii Nauk)
- u wczeœniaków i noworodków z niedowag¹ szybciej nastêpuje powrót
do normy, jeœli karmione s¹ one glukoz¹ stymulowan¹ w piramidzie jak
równie¿ k¹pie siê w wodzie destylowanej przechowywanej w
piramidzie (badania profesora A. G. Antonowa z Oddzia³u Patologii
Noworodków Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych)
- myszy przebywaj¹ce w piramidzie s¹ bardziej odporne na choroby
podobnie jak zwierzêta pojone wod¹ energetyzowan¹ w piramidzie,
wykazuj¹ wiêksz¹ odpornoœæ na choroby nowotworowe (eksperyment
prof. R. F. Jegorowa z Instytutu Naukowo-Badawczego Szczepionek
im. Miecznikowa)
- zmieniaj¹ siê parametry ropy naftowej przechowywanej w piramidzie
(badania Moskiewskiej Akademii Ropy Naftowej i Gazu).
Go³od zauwa¿y³, ¿e oddzia³ywanie piramid na cz³owieka jest
szczególnie silne na pocz¹tku okresu ich stosowania. W pierwszych 4-5
dniach nastêpuje przebudowa organizmu maj¹ca wyprowadziæ
organizm ze stanu patologicznego. W tym okresie cz³owiek mo¿e
przejœciowo czuæ siê gorzej. Jest to czas samoregulacji organizmu a
póŸniej w okresie 3-5 dni mo¿na zaobserwowaæ zdecydowan¹ poprawê.
Zdaniem Leszka Mateli energiê piramid mo¿na wykorzystaæ we
wszystkich dziedzinach naszego ¿ycia od architektury poprzez
przechowywanie ¿ywnoœci a¿ po lecznictwo, gdy¿ energia piramid
jest tym, co natura oferuje nam za darmo i dziwne by by³o
gdybyœmy nie chcieli z tego daru skorzystaæ. Dodam od siebie: nie da
siê jej opodatkowaæ. Dotychczasowe doœwiadczenia pokaza³y, i¿
energia piramid daje siê zastosowaæ do nastêpuj¹cych celów: cyt. z
ksi¹¿ki Leszka Mateli
„- do energetyzacji wody i substancji p³ynnych. Dziêki temu taka woda
dzia³a korzystnie na roœliny, zwierzêta i ludzi. Nastêpuje jednoczeœnie
pod piramid¹ proces oczyszczania wody
- do stymulacji energetycznej i wzmacniania biopola organizmów
¿ywych
- do zwiêkszania odpornoœci organizmów
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- jako pomoc w relaksacji i medytacji oraz rozwoju zdolnoœci
parapsychicznych
- do stymulacji nasion w celu uzyskania szybszego wzrostu roœlin,
wy¿szych plonów, wiêkszej odpornoœci na szkodniki, choroby i
czynniki pogodowe
- do lepszej konserwacji produktów ¿ywnoœciowych
- do polepszenia w³aœciwoœci smakowych ¿ywnoœci oraz ró¿nych
u¿ywek i alkoholu
- do uzyskania efektów hydratacji (odwadniania) np. do zasuszania
kwiatów bez zmiany ich wygl¹du
- do przywracania blasku poblad³ej bi¿uterii, sztuæców, monet i medali
- jako pomoc w usuwaniu ró¿nego rodzaju bólu
- do wzmacniania lekarstw i os³abiania efektów ubocznych ich
stosowania
- jako œrodek pomocniczy w gojeniu ran, zmia¿d¿eñ i oparzeñ
- do usuwania stanów zapalnych
- jako metoda pomocnicza przy medytacji oraz rozwijaniu intuicji i
zdolnoœci parapsychicznych
- do harmonizacji przestrzeni wokó³ piramidy np. polepszeniu poziomu
energetycznego pomieszczeñ
- do regulacji pracy organizmu. Wiêkszoœæ badaczy podkreœla, ¿e
piramidy reguluj¹ w organizmie tylko to, co w nim dzia³a
nieprawid³owo. Nic te¿ dziwnego, ¿e np. u jednej osoby obni¿a siê
ciœnienie krwi, a u drugiej wzrasta, iloœæ soków trawiennych zwiêksza
siê, ale równie dobrze mo¿e siê zmniejszyæ, gdy bêdzie taka potrzeba
- jako œrodek pomocny w terapii ró¿nych schorzeñ
- do zmniejszania dzia³ania szkodliwych substancji np. cukru, nikotyny,
czy alkoholu
- do podwy¿szania skutecznoœci kosmetyków. Lepiej np. wyg³adzaj¹
siê zmarszczki, gdy stosowany jest krem energetyzowany w piramidzie
- do ³adowania filii aluminiowej, któr¹ póŸniej mo¿na przyk³adaæ b¹dŸ
przyklejaæ do odpowiednich miejsc na ciele cz³owieka lub zwierzêcia.
Na³adowan¹ foli¹ mo¿na te¿ owijaæ ró¿ne produkty spo¿ywcze czy
nawet lekarstwa w celach energetyzacyjnych.”
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Dotychczasowe badania radiostezyjne przeprowadzone w wielu krajach
wykaza³y, ¿e w modelach i piramidach wystêpuj¹ 3 rodzaje energii:
I Energia elektryczna – jest ona generowana przez wierzcho³ek
piramidy, (dlatego stosuje siê odpowiednie kapturki)
II Energia magnetyczna, – któr¹ emituj¹ œciany boczne piramidy
III Energia mentalna, – któr¹ nazywa siê zielonym promieniowaniem
Ozyrysa. Ma ona w³aœciwoœci mumifikuj¹ce. Najwiêksze jej nasilenie
znajduje siê na 1/3 jej wysokoœci.
Sama piramida nie wytwarza energii, lecz rezonuje j¹ poprzez swój
kszta³t, ale tylko wtedy, gdy jest zestrojona z biegunami
magnetycznymi Ziemi. Sposób dzia³ania tej energii nie mo¿na
porównaæ z jak¹kolwiek inn¹ energi¹ fizyczn¹.
W fachowej literaturze zagranicznej mo¿na siê spotkaæ z hipotez¹, ¿e
piramida ma zdolnoœci poch³aniania zjonizowanego wodoru z Kosmosu
i ³¹czenia go z podczerwieni¹ s³oneczn¹, tworz¹c w ten sposób
bioenergiê (neoenergiê). Przez to jej oddzia³ywanie na organizmy ¿ywe
jest bardzo korzystne. Bioenergia trafiaj¹c do naszych centrów
energetycznych „czakramów”,(o których wspomnia³em wczeœniej)
reguluje pracê „czakramów” zapewniaj¹c cz³owiekowi powrót do
zdrowia i harmonijnego ¿ycia. Równowa¿y dzia³anie si³ zwanych w
naukach wschodu Ying i Yang, w naszym rozumieniu pozytywna i
negatywna.
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Czakram I le¿y na zakoñczeniu krêgos³upa i jest powi¹zany z
nadnerczami, które produkuj¹ adrenalinê i noradrenalinê. Zablokowanie
tego czakramu powoduje niedomagania jelit, odbytnicy i prostaty.
Czakram II jest po³o¿ony na górnej czêœci koœci krzy¿owej, powi¹zany
z organami p³ciowymi kontroluje energiê seksualn¹. Zablokowanie
powoduje m.in. problemy z narz¹dami p³ciowymi, nerkami i
pêcherzem.
Czakram III jest usytuowany w okolicy pêpka. Jest ³¹cznikiem miêdzy
cia³em fizycznym a energetycznym, przez który przep³ywaj¹ wszystkie
nasze emocje. Œciœle powi¹zany jest z trzustk¹ produkuj¹c¹ insulinê i
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enzymy trawienne. Zablokowanie tego czakramu objawia siê bólami
¿o³¹dka lub chorobami z nim zwi¹zanymi np. biegunka.
Czakram IV zwany jest czakramem serca ze wzglêdu na jego
umiejscowienie. Jest Ÿród³em mi³oœci, odpowiedzialny za nasze uczucia
po³¹czone z sercem i grasic¹ kontroluje nasz system odpornoœciowy.
Zablokowanie powoduje dolegliwoœci serca, p³uc i obni¿a odpornoœæ
organizmu.
Czakram V nazywany czakramem szyi, którego odpowiednikiem jest
tarczyca odpowiedzialna za przemianê materii a odpowiedzialna za
choroby gard³a, oskrzeli i szczêki. Umiejêtnoœæ kontroli tego czakramu
doje mo¿liwoœæ zachowania si³ m³odoœci.
Czakram VI zwany „trzecim okiem” zwi¹zany jest z wieloma
zdolnoœciami parapsychicznymi i jasnowidzenia, którego
odpowiednikiem w œwiecie fizycznym jest przysadka mózgowa,
reguluj¹ca procesy przemiany materii, oraz uszu, oczu i zatok. Przy
zablokowaniu czakramu mog¹ wystêpowaæ bóle g³owy.
Czakram VII zwany „czakramem lotosu” umiejscowiony jest na czubku
g³owy. Posiada zwi¹zek z ca³ym mózgiem a w szczególnoœci z
szyszynk¹ odpowiedzialn¹ za proces wzrostu. Jest odbiornikiem
bioenergii oraz regulatorem w zale¿noœci od potrzeb organizmu.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czas stymulacji poszczególnych czakramów
wynosi 15 – 30 minut. Biowitalnoœæ ludzi po pó³godzinnym
przebywaniu w piramidzie wzrasta od 500 do 900 jednostek w skali
Bovisa. Wzrasta te¿ energetyka pomieszczenia, w którym piramida jest
ustawiona. Badania przeprowadzone przy pomocy urz¹dzenia
„Sanotron”, niemieckiej firmy Rajonex pozwoli³y ustaliæ czêstotliwoœci
w Hz dla poszczególnych centrów energetycznych (czakramów) dla
ogólnej energetyzacji naszego organizmu wynosi 10 Hz, dla uk³adu
oddechowego 75Hz. Dla poszczególnych czakramów wynosz¹:
Czakram I – 44 Hz
Czakram II – 55 Hz
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Czakram III – 90 Hz
Czakram IV – 85 Hz
Czakram V – 70 Hz
Czakram VI – 95 Hz
Czakram VII – 100 Hz
Tym sposobem poprzez pobyt w piramidzie harmonizowana jest praca
czakramów, bêd¹cych wa¿nymi centrami subtelnej energii ¿yciowej
odpowiedzialnych za zdrowie i samopoczucie cz³owieka. W dniu
dzisiejszym stosowane s¹ ju¿ masowo, ró¿nego rodzaju piramidy przez
osoby prywatne, jak i niektóre firmy. W szczególnoœci czêste jest
wykorzystywanie energii piramid w celach rolniczych np.
energetyzacja nasion, przechowywanie produktów rolnych. Jak wynika
z treœci ksi¹¿ki ju¿ od pradawnych czasów ludzkoœæ zna³a i próbowa³a
wykorzystaæ do swoich celów nie znan¹ do koñca energiê ¿yciow¹.
Jednak przenieœmy siê teraz do bardziej wspó³czesnych nam czasów i
spróbujmy dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej w tym temacie. Jednym z
najbardziej znanych wspó³czeœnie badaczy, którzy zajmowali siê
bioenergi¹ by³ Franciszek Rychnowski, a nastêpnie jego rodak Wilhelm
Reich. Co takiego odkry³ Rychnowski? Otórz ten genialny wynalazca
odkry³ energiê, któr¹ nauczy³ siê skraplaæ i nazwa³ j¹ Eteroidem, by³o
to najwiêksze odkrycie lat trzydziestych. Wiadomo od zawsze, ¿e
zwierzêta i ludzie w momencie, gdy s¹ chore – po prostu nie jedz¹.
Znamy ju¿ rolê g³odówki w leczeniu wielu schorzeñ. Mówi siê wtedy,
¿e organizm sam „wy¿era” niepotrzebne z³ogi i oczyszcza siê. Ale co
dzieje siê, kiedy cz³owiek g³oduje nie kilka dni, ale ca³e lata. Fakty te
znane s¹ w obecnej chwili, notowane, udokumentowane, a pomimo to
nie uznawane przez wspó³czesn¹ naukê. Wspomnê tylko kilku dobrze
udokumentowanych przypadkach, takich jak Teresa Neuman z
Konnersreuth w Bawarii, która poœci³a przez 36 lat. Teresa Neuman nie
jad³a nic z wyj¹tkiem hostii jest to 22 gramy chleba i 3 gramy wody, w
której hostiê moczono, Maria Robin niejedz¹ca przez 51 lat, Giri Bala
poœci³ przez 56 lat. Luize Latteau nie pi³a i nie jad³a przez 7 lat. Tymi
dziwnymi przypadkami zainteresowa³ siê in¿. Franciszek Rychnowski
mieszkaj¹cy we Lwowie, obserwuj¹c energiê elektryczn¹ p³yn¹c¹ po
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przewodach elektrycznych izolowanych bawe³n¹, odkry³ nowy rodzaj
energii, a w³aœciwie podstawow¹ si³ê, Któr¹ nazwa³ „Eteroid”.
Emitowana ona jest przez nasze zmys³y jako œwiat³o, ciep³o,
elektrycznoœæ, grawitacja. Pod wp³ywem tego promieniowania
rozpadaj¹ siê wszystkie znajduj¹ce siê w parowym lub gazowym
stanie, po³¹czenia chemiczne na swoje zasadnicze pierwiastki
elementarne. Krzemieñ umieszczony w pró¿ni szklanego naczynia pod
wp³ywem koncentrycznego promieniowania rozgrzewa siê do
czerwonoœci. Wi¹zka promieni przechodz¹ca przez pole magnetyczne
nie tylko ulega zakrzywieniu, lecz rozszczepia siê na dwie smugi
œwietlne, zielon¹ i czerwon¹ a w miejscu rozszczepienia widaæ
ultramarynê. Zieleñ ujawnia w³asnoœci absorpcyjne a czerwieñ
emisyjne. „Odnoœna cudowna energia s³oneczna ujawnia siê w formie
elektrycznej, wymaga dla swojego pomieszczenia przestrzeni
trójwymiarowej. Ma tendencje do skraplania siê w stanie spokoju w
formie kuleczek o kolorze zielonkawo-ró¿owym, widzialnych ju¿ przy
niewielkim zaciemnieniu. Przy niewielkim nacisku wykazuje
elastyczn¹ podatnoœæ, przy silniejszym zaœ rozpryskuje siê na œwiec¹cy
py³, przypominaj¹cy rozpryskuj¹c¹ siê rtêæ. Roœliny wystawione na
stê¿one promieniowanie eteroidem przyspieszaj¹ swój wzrost i rozwój.
Ludzie odczuwaj¹ gwa³towny przyp³yw fizycznej i duchowej energii.
Ju¿ Rychnowski twierdzi³ (w oparciu o swoje wyniki badañ), ¿e
cz³owiek jako istota wy¿ej zorganizowana, od¿ywia siê eteroidem, zaœ
po¿ywienie, które spo¿ywa jest mu potrzebne do budowania anteny,
chwytnika eteroidu (cia³o fizyczne cz³owieka). Najpotê¿niejsz¹ anten¹,
jak¹ dysponujemy, jest krew. Obliczy³ on, ¿e czerwone cia³ka krwi
posiadaj¹ ³¹czn¹ powierzchnie ok. 3 500-4 000 metrów kwadratowych,
a ta p³aszczyzna w ci¹gu jednego dnia obmywa p³uca 2 880 razy, co
daje aktywnej powierzchni 11,5mln. metrów kwadratowych. Niez³e
¿agle. Dlatego in¿., Rychnowski pyta tych, „co reprezentuj¹ œwiat
m¹droœci naukowej…, którzy bez trudu i ¿mudu ograbiaj¹ ca³y ogó³
myœl¹cych i pracuj¹cych baranów”, – jakim to sposobem pompa serca,
która wytwarza 0,3 atmosfery ziemskiej jest w stanie poruszyæ tê
powierzchniê. Rychnowski zbudowa³ model uk³adu kr¹¿enia i musia³
u¿yæ do uruchomienia tego modelu pompy, która wytwarza 30
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atmosfer, przy czym t³oczy³a nie lepk¹ krew, lecz tylko czyst¹ wodê.
Skonstruowa³ równie¿ maszynê, która chwyta³a i koncentrowa³a
eteroid. Stosunkowo szybko zauwa¿y³ dobroczynny wp³yw
skoncentrowanego eteroidu na ludzki organizm i zacz¹³ leczyæ ludzi ze
wszystkich mo¿liwych chorób, od syfilisu i impotencji do raka i
gruŸlicy. Leczy³ we Lwowie, Wiedniu, Pary¿u, Londynie, o czym
szeroko pisa³y ówczesne gazety. Utworzy³ spó³kê w celu wykorzystania
jego wynalazku. Po jego œmierci wszelkie tajemnice jego wynalazku
posz³y w zapomnienie, a oficjalna nauka nie podjê³a ¿adnych
kroków w celu odtworzenia jego wynalazku gdy¿ rozpoczê³a siê w
tym czasie era panowania na œwiecie firm farmaceutycznych. Na
szczêœcie znalaz³ siê jego nastêpca, którego zainteresowa³y badania in¿.
Rychnowskiego. Tym cz³owiekiem by³ jego rodak, z Dobrzynicy w
okolicy Lwowa wystêpuj¹cy wg biografii w j. niemieckim jako
Wilhelm Reich urodzony 24 marca 1897r. Jako profesor i lekarz zdoby³
wiedzê, która wyprzedzi³a nie tylko ówczesne czasy, ale i obecne, gdy¿
dopiero w tej chwili zaczyna siê mówiæ (nieoficjalnie i z du¿ym
ryzykiem dla naukowca) o cz¹stkach zwanych „bionami”. Prof.
Wilhelm Reich posiada³ nies³ychan¹ wiedzê w wielu dziedzinach nauki,
a odkrycia, których dokona³ zagrozi³y egzystencji wielu korporacjom,
takim jak energetyczne, czy farmaceutyczne, co w konsekwencji
doprowadzi³o go do ruiny i œmierci. Pozwolê sobie teraz na krótk¹
historiê jego ¿ycia, oraz odkryæ, jakich dokona³ w ci¹gu swojego ¿ycia.
Urodzi³ siê w ukraiñskiej czêœci Austrii. Reich ju¿ w m³odoœci
interesowa³ siê biologi¹ mieszkaj¹c w gospodarstwie ojca. Po wybuchu
I wojny œwiatowej zosta³ wcielony do wojska austryjackiego. Edukacjê
rozpocz¹³ od studiowania prawa, po pewnym czasie przerzuci³ siê na
medycynê ze specjalizacj¹ w zakresie psychoanalizy. Zosta³ bliskim
wspó³pracownikiem Zygmunta Freuda w Wiedniu. Ju¿ w latach 20-tych
uwa¿ano go za spadkobiercê mistrza. W tym tak¿e czasie zacz¹³
aktywnie zajmowaæ siê polityk¹ i wtedy w³aœnie oddali³ siê od
tradycyjnych freudowskich metod psychoanalizy. Demonstrowa³
niezale¿noœæ myœlenia, której ho³dowa³ przez ca³e swoje ¿ycie. Zacz¹³
rozwijaæ w³asne systemy terapeutyczne. Od pocz¹tku lat 30-tych
pracowa³ w Berlinie i „jako przeciwnik faszyzmu wst¹pi³ do
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niemieckiej partii komunistycznej, staj¹c siê cz³onkiem komórki
skupiaj¹cej odwa¿nych pisarzy i artystów. Spotykali siê potajemnie,
gdy po ulicach maszerowali nazistowscy szturmowcy. W miarê up³ywu
czasu naziœci uzyskiwali w Niemczech coraz wiêksz¹ w³adzê, co
powodowa³o coraz wiêksze niebezpieczeñstwo ze strony hitlerowców,
poniewa¿ Reich by³ pochodzenia ¿ydowskiego. Bêd¹c psychiatr¹ i
komunist¹, skupia³ na sobie trzy cechy, których nienawidzi³ Hitler i
jego podw³adni. Prowadz¹c studia nad faszyzmem doszed³ do
konkluzji, ¿e pogorszenie sytuacji spo³ecznej wcale nie sk³ania ludzi ku
lewicowej orientacji politycznej. To raczej obawa przed wolnoœci¹
popycha ich ku osob¹ sprawuj¹cym w³adzê, które obiecuj¹ im
lepsz¹ sytuacjê materialn¹. Po powrocie z Kopenhagi do Berlina,
gdzie by³ zaproszony przez organizacjê studenck¹ w celu wyg³oszenia
wyk³adu na temat „Reforma seksualna a kryzys spo³eczny”, znalaz³ siê
w sytuacji, w której musia³ jak najszybciej opuœciæ kraj. Sta³o siê to z
powodu podpalenia Reichstagu w dniu 28 lutego, w wyniku, którego
nastêpnego dnia rano aresztowano ponad tysi¹c lewicowych
intelektualistów. Przyjaciele Reicha przeszli do podziemia, zostali
aresztowani, lub zastrzeleni. Reich przebrany za wyje¿d¿aj¹cego na
narty turystê uciek³ do Austrii. Bêd¹c niemile widziany w œrodowisku
tamtejszych psychoanalityków i ich wrogoœci wobec niego, po dwóch
miesi¹cach wyjecha³ do Danii. Pod koniec tego samego roku zosta³
wydalony z duñskiej partii komunistycznej, do której nigdy nie wst¹pi³.
Powodem tego wykluczenia by³ artyku³ na temat edukacji seksualnej,
który zrobi³ ogromn¹ furorê. Po wtóre wda³ siê w spór z w³adzami
partii, która maj¹c z za³o¿enia pomagaæ imigrantom odciê³a siê od
pewnego m³odego cz³owieka, gdy¿ nie posiada³ odpowiednich
dokumentów, co ostatecznie pchnê³o go do samobójstwa. Reich ostro
zaprotestowa³ przeciwko tak nie ludzkiemu postêpowaniu. Po trzecie
za³o¿y³ wydawnictwo bez zgody partii. A czwartym wymierzonym
przeciwko niemu zarzutem by³o uznanie jego ksi¹¿ki „Psychologia i
faszyzm” za kontrrewolucyjn¹. Pomimo tych doœwiadczeñ Reich
zachowa³ intelektualn¹ uczciwoœæ do koñca ¿ycia nie bacz¹c na
konsekwencje. W seksualnej rewolucji zak³adaj¹c¹ coraz wy¿sz¹
dojrza³oœæ ludzi, w znacznej mierze zosta³a bez jego winy zatracona, co
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rzeczywiœcie dokona³o siê w spo³eczeñstwie. Reich by³ przeciwny
pornografii z uwagi na jej perwersyjne infantylno-destrukcyjne
elementy. Reich pragn¹³ usun¹æ bariery, aby doprowadziæ do
ponownego wy³onienia ludzkiej seksualnoœci, zdolnej pog³êbiæ i
wzbogaciæ nasze ¿ycie w takim stopniu, ¿eby podró¿e do stanu
podwy¿szonej œwiadomoœci za pomoc¹ narkotyków czy innych
œrodków ku temu s³u¿¹cych sta³oby siê bezsensowne. Podczas badania
zwi¹zku, seksualnoœci z niepokojem Reich rozwin¹³ teoriê traktuj¹c¹
¿ywy organizm, a w szczególnoœci cz³owieka, w kategoriach wzrostu
powierzchniowego napiêcia elektrycznego. Ten kierunek badañ
doprowadzi³ go do obserwacji ruchów plazmy u zwierz¹t
jednokomórkowych. Stwierdzi³, ¿e u nich równie¿ wystêpowa³ rytm
siêgania na zewn¹trz do œwiata, a nastêpnie cofania siê do w³asnego
wnêtrza. W roku 1933 minister sprawiedliwoœci Danii odmówi³ mu
przed³u¿enia zgody na pobyt. By³o to wynikiem oskar¿eñ wysuwanych
pod jego adresem przez psychiatrów niezgadzaj¹cych siê z tezami jego
nieszablonowych prac. Wówczas uczony przeniós³ siê do szwedzkiego
Malmo, a wielu studentów zaczê³o p³ywaæ do niego na wyk³ady
³odziami. Wówczas dwóch kopenhadzkich psychiatrów nawi¹za³o
kontakt ze swoimi szwedzkimi kolegami i od tego momentu Reich by³
œledzony przez policjê wielu krajów. Policja szwedzka przeszuka³a jego
dom w Malmo mimo braku nakazu. Pomimo, ¿e nie wysuniêto
przeciwko niemu i jego studentom ¿adnych zarzutów, tak¿e w Szwecji
nie uzyska³ zgody na przed³u¿enie pobytu. Za namow¹ jego przyjació³
wróci³ nielegalnie do Danii. W tym czasie jego nieszablonowe pogl¹dy
podziela³a ju¿ czêœæ psychoanalityków, jednak brakowa³o im odwagi,
aby siê do tego otwarcie przyznaæ. W roku 1934 XIII Miêdzynarodowy
Kongres Psychoanalizy wykluczy³ Reicha ze swojego grona, pomimo,
¿e Zygmunt Freud uzna³ go „twórc¹ wspó³czesnej techniki
psychoanalizy”. Od po³owy lat 30-tych przebywa³ jako uchodŸca w
Norwegii, dok¹d zosta³ zaproszony przez znajomego profesora z Oslo.
Jako psychoanalityk Reich kontynuowa³ tam pracê nad rozwojem
nowych technik wyzwalania zablokowanych emocji. Zmiany potencja³u
cz³owieka i wspó³czesne terapie oparte na æwiczeniach fizycznych
wywodz¹ siê z jego prac. Przebywaj¹c w Norwegii Reich odkry³
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„biony” – mikroskopijne cz¹steczki – bêd¹ce wg niego form¹
przejœciow¹ pomiêdzy materi¹ nieo¿ywion¹ i ¿ywymi organizmami.
Spo³ecznoœæ naukowa odrzuci³a jego raporty o spontanicznym
generatorze ¿ycia, podobnie jak pogl¹d, ¿e dopóki uczeni bêd¹ badaæ
martw¹ tkankê, dopóty bêd¹ pojmowaæ ¿ywe organizmy w
ograniczonym stopniu. Do odkrycia „bionów” dosz³o dziêki temu, ¿e
przyjaciel umo¿liwi³ mu korzystanie z laboratorium Instytutu
Psychologii Uniwersytetu w Oslo. Z pomoc¹ pracuj¹cego tam asystenta
przyst¹pi³ do pomiarów elektrycznego potencja³u skóry. Chcia³ uzyskaæ
potwierdzenie swoich pomys³ów z zakresie bioelektrycznoœci. I znowu
okaza³ siê pionierem. Za pieni¹dze uzyskane z wyk³adów zbudowa³
nowy przyrz¹d wyposa¿ony w elektrody i pró¿niowe rurki, które
po³¹czy³ z oscylografem i uzyska³ potwierdzenie swojej teorii
powstawania ³adunków w wyniku napiêcia. Udowodni³ tak¿e, ¿e
organizm dzia³a jak system elektrolityczny posiadaj¹cy ci¹g³e pole
bioelektryczne wraz z pobudzeniem miêdzy oœrodkami nerwowymi
wewn¹trz cia³a i powierzchni¹ skóry. Wa¿ny by³ równie¿ holistyczny
typ tych prac, poniewa¿ po raz pierwszy naukowiec wykaza³, ¿e
organizm stanowi jedn¹ ca³oœæ, w której zaburzenia w czêœci
oddzia³ywaj¹ na ca³¹ resztê. Te bioelektryczne eksperymenty dowiod³y
istnienia jednej energii biopsychologicznej. W swoich wczesnych
pracach Reich wykaza³, ¿e energia ta jest w ciele pocz¹tkowo
gromadzona a nastêpnie wyzwalana. Obecne pomiary udowodni³y, ¿e
doznanie przyjemnoœci powoduje wzrost daj¹cego siê zmierzyæ
³adunku bioelektrycznego, natomiast doznania nieprzyjemne
poci¹gaj¹ za sob¹ jego spadek. Eksperymenty erotyczne, jakie
przeprowadza³ na sobie i swojej partnerce zak³adaj¹c mnóstwo
czujników do rejestrowania energii, która przep³ywa przez ludzkie cia³o
podczas kopulacji i orgazmu. Kiedy uwolniwszy swoj¹ partnerkê z
wiêzów przyrz¹dów, zabiera³ siê do sumowania energii. Wychodzi³y
mu zawrotne liczby. Doszed³ w koñcu do wniosku, ¿e w czasie
seksualnych uniesieñ ludzkie cia³o otwiera siê na przep³yw jakiejœ
energii, która, choæ niewidzialna jest wokó³. Og³osi³ w roku 1939 w
Oslo, ¿e odkry³ przenikaj¹c¹ ca³y wszechœwiat energiê, podstawowy
sk³adnik ¿ycia pramateriê i praenergiê zarazem. Energiê tê nazywa³
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orgonem. Przez œrodowiska naukowe zosta³ okrzykniêty „¿ydowskim
pornografem”, „seksualnym zboczeñcem”, „œwiat³e” Miêdzynarodowe
Towarzystwo Psychoanalityków odciê³o siê od niego, gdy¿ mówi³, ¿e
metafizyczna intuicja ma fizyczn¹ podstawê, Bóg i kosmiczna
energia s¹ jednym i nie ma ró¿nicy miêdzy nauk¹ i religi¹, nauk¹, a
sztuk¹, fizyk¹ i psychologi¹. Z tego wynika, ¿e spadek wagi cia³a
podczas ekstazy Teresy Neumann siêgaj¹ca kilku kilogramów nie s¹
niczym zaskakuj¹cym. Wynika z tego, ¿e g³êbsza œwiadomoœæ, jeœli jest
tylko w pe³ni o tym przekonana, mo¿e zmieniaæ wagê naszego cia³a, co
zreszt¹ nie jest ¿adn¹ rewelacj¹, gdy¿ doniesienia o lewitacjach, czy
„chodzenie po wodzie” s¹ starsze, ni¿ pisana historia ludzi. Ten
niezwykle p³odny uczony pragn¹³ zg³êbiæ jeszcze jedn¹ ga³¹Ÿ wiedzy.
Chcia³ zbadaæ procesy rozszerzania i kurczenia oraz towarzysz¹ce im
zmiany ³adunków bioelektrycznych pierwotniaków – prymitywnych
form ¿ycia. Czy pr¹dy si³ biologicznych dzia³aj¹ w ten sam sposób u
wszystkich stworzeñ? Przyjaciele pomogli Reichowi zakupiæ sprzêt do
mikrofotografii, sterylizacji i wykrywania ³adunków elektrycznych oraz
zatrudnili do pomocy asystentów. W tych czasach fotografowanie
pierwotniaków w pewnych odstêpach czasu by³o pomys³em zupe³nie
nowatorskim. Jego krytycy nie mogli poj¹æ, do czego móg³
potrzebowaæ mikroskopów o wielkim powiêkszeniu skoro istnia³a
górna granica, powy¿ej której obiekt stawa³ siê zamazany. Reichowi
zale¿a³o tymczasem na œledzeniu ruchu wewn¹trz pierwotniaków a nie
na wychwytywaniu drobnych szczegó³ów ich budowy. Ci¹g zdarzeñ w
procesach badawczych doprowadzi³ do zdumiewaj¹cego odkrycia,
ruchomych, przypominaj¹cych ¿ywe organizmy form zdolnych do
wzrostu w kulturach i rozwijaj¹cych siê ró¿nych nieo¿ywionych
materia³ów umieszczonych w roztworach powoduj¹cych wzrost
mikroskopijnych cz¹steczek. Sztucznie stworzone drobne, niebieskozielone pêcherzyki (torebki) ochrzczone przez Reicha „bionami” ros³y
w wysterylizowanych preparatach takich materia³ów jak wêgiel lub
piasek. Przy znacznym powiêkszeniu widaæ by³o, ¿e pêcherzyki te
otwiera³y siê, pulsowa³y, wirowa³y i kurczy³y. Kontrolowane
doœwiadczenia potwierdza³y, ¿e biony nie mog³y powstaæ z
wytworzonej infekcji powietrza. Obserwuj¹c kulturê bionów pod
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mikroskopem, dostrzeg³ emanowane przez nie promieniowanie, które
nie mia³o charakteru nuklearnego i które znalaz³ równie¿ póŸniej w
atmosferze. By³ to typ promieniowania nieznany w fizyce. Zdawa³ siê
odpowiadaæ hinduskiej koncepcji prany lub chiñskiej chi. Reich nazwa³
j¹ orgonem – energi¹ organizmu, to promieniowanie biologiczne, a nie
elektromagnetyczne. Potwierdzi³ to radiolog z Oslo i stwierdzi³, ¿e w
kulturze bionów wystêpowa³o standardowe promieniowanie nuklearne.
W ciemnoœci kultury te œwieci³y przyæmionym szaro-b³êkitnym
œwiat³em. Reich ogl¹da³ równie¿ w powiêkszeniu tkankê nowotworow¹
i pokaza³ wiod¹cemu badaczowi w tej dziedzinie powielanie siê
komórki rakowej. Badacz zabra³ próbkê tkanki do swojego
laboratorium i potraktowa³ j¹ wg standardowej procedury, zabijaj¹c
komórki w procesie suszenia i barwienia. Potem najspokojniej na
œwiecie napisa³, ¿e „kontrol powtórzy³” i ustali³, ¿e jego biony to
„jedynie gronkowce”. Problem w tym, ¿e nie powtórzy³ procedur
stosowanych przez Reicha. Œwiadczy to o typowej ignorancji i g³upocie
œrodowiska naukowego lub ich celowym dzia³aniu. Reich przyst¹pi³
tymczasem do badañ nad patologi¹ raka, zaœ grupa wp³ywowych
Norwegów rozpoczê³a kampaniê prasow¹ wymierzon¹ przeciwko jego
wszystkim badaniom naukowym. Po raz kolejny wp³ywowi psychiatrzy
oraz grupa ich popleczników zaczêli naciskaæ na rz¹d, domagaj¹c siê
wydalenia Reicha z Norwegii – tym razem poprzez zmianê przepisów
licencyjnych. Obecna nagonka nie mia³a nic wspólnego z jego
wczeœniejszymi sk³onnoœciami do socjalizmu, lecz by³a spowodowana
strachem œrodowiska naukowego przed zawaleniem siê
obowi¹zuj¹cych dogmatów naukowych oraz zmianami pogl¹dów na
temat istnienia i funkcjonowania œwiata. Gdy Reich dostrzeg³
prawdziwe oblê¿enie atak na jego osobê sta³ siê zdeklarowanym
antykomunist¹. I tu sprowadza siê stare przys³owie, „jeœli dosta³eœ siê w
stado wron MUSISZ! Krakaæ tak jak one.” W samym œrodku
intensywnych badañ nad bionami musia³ pospiesznie spakowaæ ca³e
laboratorium i na pok³adzie ostatniego statku, który opuœci³ Norwegiê
przed wybuchem II wojny œwiatowej, uda³ siê do USA, gdzie mieszka³
wraz z trzeci¹ ¿on¹ na Long Island w Nowym Jorku. Piwnicê swojego
domu przerobi³ na salê eksperymentaln¹, jadalniê na laboratorium, a
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pokój s³u¿¹cej na biuro i pracowniê przygotowuj¹c¹ kultury
laboratoryjne. Do zajêæ z psychoterapii s³u¿y³a mu dodatkowa
sypialnia. Do roku 1941 Wilhelm Reich zarabia³ na ¿ycie wyk³adami w
New Schol for Social Research jako prof. i wyk³adowca psychologii
medycznej. W ci¹gu tych lat zainteresowania jego skoncentrowa³y siê
na raku, oraz w³aœciwoœciach promieniowania bionów. Aby siê
upewniæ, ¿e widz¹ je inni, Kaza³ asystentom staæ w ciemnoœciach i
wybieraæ probówki wydzielaj¹ce b³êkitn¹ poœwiatê, w³aœciw¹
promieniuj¹cym kulturom bionów. Dziêki incydentowi z gumow¹
rêkawic¹ przypadkowo odkry³ substancje organiczne, które wch³aniaj¹
to promieniowanie. Jego kolejny eksperyment polega³ na
zaprojektowaniu metalowego pojemnika zapobiegaj¹cego rozproszeniu
promieniowania kultur. Eksperymentalne pude³ko ok³ada³ od zewn¹trz
materia³ami organicznymi – bawe³n¹ lub drewnem. W eksperymentach
u¿ywano kontrolnie identycznego metalowego pojemnika bez kultury
bionów w œrodku. Ku swojemu zaskoczeniu odkry³, ¿e kontrolna
(pusta) skrzynka œwieci³a tak samo jak pojemniki zawieraj¹ca
promieniuj¹ce kultury. Oznacza³o to, ¿e przyci¹ga³a identyczne
promieniowanie wprost z powietrza. Nastêpnym krokiem by³o
odkrycie, ¿e w pojemnikach tych koncentrowa³o siê ciep³o, któremu
towarzyszy³o mrowienie podobne do tego, jakie wywo³ywa³a próbka
bionów umieszczona na skórze. Nastêpnie ustali³, ¿e metal przyci¹ga to
niezwyk³e promieniowanie, a nastêpnie odbija³, natomiast materia³y
organiczne poch³ania³y je. Wtedy zaprojektowa³ akumulator ze
szklanym wizjerem, za którym mo¿na by³o umieœciæ termometr.
Identyczny termometr zamocowany na takiej samej wysokoœci na
zewn¹trz skrzynki, który wskazywa³ temperaturê pomieszczenia. Reich
stwierdzi³, ¿e temperatura w skrzynce by³a zawsze o 0,5ºC wy¿sza, ni¿
temperatura otaczaj¹cego j¹ powietrza. Oznacza³o to, ¿e ¿yciowa si³a,
któr¹ najpierw znalaz³ w bionach, mog³a byæ gromadzona wprost z
atmosfery w akumulatorze orgonowym. W najprostszej
jednowarstwowej wersji jest to drewniana skrzynka ob³o¿ona blach¹.
Taki akumulator dzia³a jako jednokierunkowy chwytnik wychwytuj¹cy
orgon (energiê) podobnie jak szklarnia, gdzie promieniowanie bez
przeszkód wnika do wnêtrza, po czym wiêksza jego czêœæ ulega odbiciu
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do wewn¹trz, ni¿ przedostaje siê na zewn¹trz, powoduj¹c wzrost jego
koncentracji. Reich i jego wspó³pracownicy przekonali siê, ¿e, siedz¹c
wewn¹trz tej skrzynki, wch³aniali wiêksz¹ iloœæ energii ¿yciowej ni¿
poza ni¹ na zewn¹trz, dziêki czemu stan ich zdrowia ulega³
poprawie. Jedno z doœwiadczeñ wykaza³o, ¿e w akumulatorze
elektroskop roz³adowuje siê wolniej ni¿ poza nim. Zjawisko to da siê
wyt³umaczyæ przy pomocy aktualnej teorii dotycz¹cej elektrycznoœci
atmosferycznej. Inny eksperyment potwierdza, ¿e temperatura ca³a
ludzi przebywaj¹cych w akumulatorze ulega³a wyraŸnemu
podwy¿szeniu. Badania kontrolne wykluczy³y wszystkie standardowe
wyjaœnienia tego faktu. Reich twierdzi³, ¿e jeœli jakiœ uczony zechce
pójœæ w jego œlady musi odrzuciæ ca³y intelektualny baga¿ zwi¹zany z
drugim prawem termodynamiki, (dogmaty myœlenia œwiata nauki). Z
tego wynika, ¿e nie sprawdza siê w tym przypadku przyjêta zasada
„szkie³kiem i okiem”, ho³dowana obecnie przez œwiat naukowy. W
przeciwnym razie „nie zrozumie tej ró¿nicy temperatur i bêdzie
usi³owa³ t³umaczyæ j¹ wy³¹cznie poprzez konwekcjê ciepln¹ i nie zdo³a
uchwyciæ jej aspektu organicznego, atmosferycznego.” Zwolennicy
hipotezy pustej przestrzeni ( pró¿ni) tak¿e nie zrozumiej¹ jego zdaniem,
¿e pró¿nia mo¿e œwieciæ i ¿e efekt ten mo¿e siê zmieniaæ wraz ze
zmianami pogody. W akumulatorze orgonowym, wyjaœni³ Reich, ciep³o
nie wytwarza siê z niczego, to jedynie przep³ywaj¹cy przez œcianki
wewnêtrzne akumulatora orgon, który jest w nim zatrzymywany i
manifestuje siê w postaci ciep³a. Reich kontynuowa³ swoje
doœwiadczenia z bionami, w jednym z nich promieniowanie bionów
wywo³a³o zaæmienie kliszy rentgenowskiej. W ci¹gu nastêpnych lat
pacjenci Reicha donosili, ¿e akumulator orgonowy okaza³ siê
pomocny w leczeniu wielu ciê¿kich chorób m.in. artretyzmu a
zw³aszcza raka. Reich nigdy nie twierdzi³, ¿e jest to lekarstwo na raka,
jednak powszechnie siê utar³o, ¿e coœ takiego rozg³asza. Po pewnym
czasie przeniós³ siê do miasteczka w regionie Maine, gdzie za³o¿y³
instytut Orgononem. W latach 40-tych prowadzi³ badania nad orgonem.
Równolegle utrzymywa³ praktykê i wydawa³ w³asne czasopismo The
International of Sex Economy and Orgon Research. Doniós³ równie¿ o
wynalezieniu silnika. Utrzymywa³, ¿e w akumulatorze orgonowym

91

gromadzi siê doœæ energii, aby zapewniæ napêd silnikowi
elektrycznemu wielkoœci pomarañczy. Plany tego silnika nigdy nie
zosta³y opublikowane, poniewa¿ ludzkoœæ nie by³a jeszcze jego
zdaniem na to gotowa. Podobnie jak wszystko, co wi¹za³o siê z
orgonem, dzia³anie silnika orgonowego zmienia³o siê wraz z pogod¹. W
muzeum Wilhelma Reicha znajduje siê film ukazuj¹cy jego dzia³anie.
Dzieje orgonu przybra³y niepokoj¹cy obrót, kiedy w 1954r. Reich
podj¹³ próbê umieszczenia w akumulatorze niewielkiej iloœci materia³u
radioaktywnego – radu. Jego hipoteza zak³ada³a, ¿e potê¿ny orgon
usunie wszystkie niekorzystne efekty promieniowania j¹drowego.
Niestety, by³ w b³êdzie. Jakaœ nieznana si³a, potê¿niejsza ni¿ sam
materia³ radioaktywny, rozszala³a siê ze straszn¹ si³¹. Reakcja obszaru
na³adowanego orgonem z materia³em rozszczepialnym (radem)
wywo³a³a lokaln¹ katastrofê. Eksperyment z oranurem doprowadzi³ do
ska¿enia laboratorium, spowodowa³ œmieræ doœwiadczalnych myszy i
pogorszenia stanu zdrowia wszystkich obecnych w nim osób (sam
Reich kilkakrotnie zemdla³). Jeden z pracowników po w³o¿eniu g³owy
do akumulatora by³ bliski œmierci. Kamienie w obudowie kominka w
tajemniczy sposób pokruszy³y siê, a oddalone o kilka metrów od domu
granitowe g³azy wyraŸnie poczernia³y. Przez wiele dni nad okolic¹
wisia³y ciê¿kie ciemne chmury. Wydawa³y siê byæ zwi¹zane z efektem
anty ¿yciowym, a zdrowie wielu ludzi uleg³o pogorszeniu. Przez kilka
tygodni poziom promieniowania mierzony za pomoc¹ licznika Geigera
w promieniu 300 mil od Orgononu by³ znacznie podwy¿szony. Reich
dokona³ wszelkich starañ, ¿eby zdezynfekowaæ budynek wraz z
przyleg³ym terenem, musia³o jednak up³yn¹æ sporo czasu zanim
wszystko wróci³o do normy. Katastrofa poci¹gnê³a za sob¹ pewien
efekt uboczny. W trakcie prób rozproszenia zalegaj¹cych nad miastem
przygnêbiaj¹cych chmur Reich wynalaz³ urz¹dzenie, któremu nada³
póŸniej nazwê „zaklinacza chmur”.
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Jego budowa jest niezwykle prosta, jest to wi¹zka pustych w œrodku
metalowych rur jednym koñcem wymierzonych skoœnie w niebo,
drugim zanurzonych w p³yn¹cej wodzie, poniewa¿ woda przyci¹ga si³y
¿yciowe. Wi¹zka rur ma wyci¹gaæ z nieba orgon. Dlaczego Reich
chcia³ to zrobiæ? Zarówno on jak i jego wspó³pracownicy odpowiadali,
¿e radioaktywny opad a tak¿e inne zanieczyszczenia przekszta³ci³y
¿ywy, naturalny orgon w nieruchom¹ martw¹ formê, której nadali
nazwê DOR (Deadl Orgone Radiation – Œmiertelne Promieniowanie
Orgonowe). Wg Reicha DOR jest czynnikiem wywo³uj¹cym suszê
poprzez powstrzymywanie deszczu i formowanie siê chmur. Jedna z
jego teorii g³osi, ¿e wyci¹gaj¹c DOR z powietrza za pomoc¹ zaklinacza
chmur i odblokowuj¹c tym samym przep³yw zdrowego orgonu pomaga
siê atmosferze powróciæ do naturalnych cyklów a wiêc i opadów.
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Teoria ta zosta³a potwierdzona w chwili obecnej przez niezale¿ne grupy
badaczy zajmuj¹cych siê geofizyk¹ i zjawiskami meteorologicznymi.
Przez kilka lat bada³, jak przy u¿yciu „zaklinacza chmur” zmieniaæ
pogodê i na koniec oœwiadczy³, ¿e wie, w jaki sposób podnieœæ poziom
energetyczny otaczaj¹cej atmosfery zamiast go obni¿aæ. Dziennik
podró¿y z roku 1954 zawiera zapisy ujawniaj¹ce jego niezwyk³e
zdolnoœci wyczuwania naturalnego krajobrazu oraz jego nastroju
zbli¿one do wra¿liwoœci Aborygenów. Reich uwa¿a³ wytwarzanie
chmur za dzia³alnoœæ pozytywn¹. W styczniu 1955r. wywo³a³ deszcz na
po³udniowym-zachodzie Stanów Zjednoczonych, któregoœ ranka w
Tueson opady by³y tak intensywne, ¿e na miejscowym lotnisku nie
mog³y l¹dowaæ samoloty. Natomiast w nastêpnych tygodniach pustynia
okry³a siê preriow¹ traw¹, czego nawet najstarsi ludzie nie pamiêtali.
Eksperyment ten nie zosta³ dok³adnie udokumentowany, byæ mo¿e,
dlatego, ¿e w³aœnie zaczê³y siê jego k³opoty z agentami rz¹dowymi. W
miêdzyczasie Urz¹d ds. ¯ywnoœci i Leków (FDA) zacz¹³ gromadziæ
materia³y przeciwko stosowaniu akumulatora orgonowego w
lecznictwie. FDA i lekarze nie wierzyli, ¿e to urz¹dzenie dzia³a z góry
uznaj¹c je za oszustwo. W 1954 roku FDA nakaza³o wycofaæ z obiegu
wszystkie ksi¹¿ki prof. Reicha w twardej oprawie, a publikacje w
oprawie miêkkiej, w tym wszystkie czasopisma, spaliæ. Ponadto
zakazano wytwarzania i dystrybucji akumulatorów orgonowych.
Za naruszenie zakazu publikacji Reich zosta³ skazany na 2 lata
wiêzienia. Zosta³ zamordowany przez agentów rz¹dowych 1957 roku
na krótko przed zwolnieniem warunkowym. Oficjalna wersja to zawa³
serca. Federalni agenci dzia³ali z zapa³em mœcicieli, kiedy otrzymali
polecenie zniszczenia pracy naukowca. W s¹dowym orzeczeniu z 1956
roku stwierdzono, ¿e materia³y znalezione w laboratorium wygl¹dem
przypominaj¹ skrzynkê akumulatora orgonowego z wyj¹tkiem p³yt
celotexu, które agenci roztrzaskali na kawa³ki. Nowojorscy
wspó³pracownicy Reicha Michael Silrert i dr Vietor Sobej zostali
zmuszeni do zebrania ca³ej literatury znajduj¹cej siê w laboratorium i
za³adowania jej do ciê¿arówki, która pojecha³a, stamt¹d prosto do
spalarni na dolnym Manhatanie, gdzie wszystkie papiery spalono
zgodnie z poleceniem Urzêdu ds. ¯ywnoœci i Leków FDA.
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Amerykañski Zwi¹zek Swobód Obywatelskich przyst¹pi³ do dzia³anie,
gdy by³o ju¿ za póŸno. W wydanym przez siebie oœwiadczeniu dla
prasy, ¿e nakaz s¹du by³ bezprawny i stanowi³ pogwa³cenie wolnoœci
s³owa, poniewa¿ kilka z poœród spalonych ksi¹¿ek mog³a byæ uznana za
mat eria³ promuj¹cy b¹dŸ wyjaœniaj¹cy zasady dzia³ania
kontrowersyjnego akumulatora orgonowego. Orgon to nazwa nadana
przez Reicha, ¿yciowej sile, która przenika i otacza wszystkie ¿ywe
organizmy, nie wy³¹czaj¹c Ziemi. W oœwiadczeniu tym mo¿na by³o
przeczytaæ m.in.:, „Która agencja rz¹du wykorzystuje tak w¹tpliwe
preteksty do t³umaczenia wiedzy bez wzglêdu na to, jak bardzo jest ona
ekscentryczna czy niepopularna, stanowi to powa¿ne zagro¿enie dla
wolnoœci prasy oraz zabrania wolnej myœli, na jakich opiera siê nasz
demokratyczny ustrój”. A tym czasem media patrzy³y w inn¹ stronê,
gdy¿ ¿adna z wiêkszych gazet nie opublikowa³a tego oœwiadczenia.
Ponadto 6-ciu uczonych wystosowa³o do wszystkich wiêkszych gazet
Anglii protest przeciwko paleniu ksi¹¿ek i skazaniu Reicha. Wszystkie
gazety bez wyj¹tku zachowa³y jednak milczenie. O co chodzi³o tak
naprawdê w zniszczeniu naukowej pracy Reicha? Bez w¹tpienia coœ
wiêcej ni¿ o odpowiedzialnoœæ FDA, za ochronê naiwnych
konsumentów przed wydawaniem pieniêdzy na zupe³nie bezu¿yteczne
zdaniem FDA urz¹dzenie. Wilhelm Reicha trafi³ do wiêzienia,
poniewa¿ inny lekarz przewióz³ akumulatory orgonowe jego
konstrukcji przez granicê stanu wbrew federalnemu zarz¹dzeniu FDA.
Reich by³ przekonany, ¿e rz¹d nie mia³ kompetencji, aby zajmowaæ siê
podstawowymi badaniami naukowymi, ani te¿ nakazaæ mu zniszczenie
dzie³a ca³ego ¿ycia. Wróci³, wiêc do laboratorium i kontynuowa³ pracê.
W rezultacie takiego zachowania zosta³ ukarany wysok¹ grzywn¹ za
obrazê s¹du, skazany na 2 lata i 4 miesi¹ce wiêzienia. Jak dot¹d historia
ta jest zrozumia³a nawet przy ca³ym swoim tragizmie. Dlaczego jeszcze
dziœ pisarze pomijaj¹ milczeniem najwa¿niejsze odkrycia Reich
zwi¹zane z kosmiczn¹ si³¹ ¿yciow¹, kontrol¹ przyrody, czy
demonstracj¹ niebezpiecznych efektów promieniowania
atomowego? Nawet mieni¹cy siê badaczami uczeni, pisz¹c o Reichu
dopuszczaj¹ siê zniekszta³ceñ jego idei. Biografowie Reicha Edward
Mann i Edward Holfman wspominaj¹ o wydanym w roku 1980
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podrêczniku, w którym na dwóch stronach poœwiêconych Reichowi
znajduje siê 16 powa¿nych b³êdów merytorycznych. Wiêkszoœæ z nich
to z³oœliwe przeinaczenia… maj¹ce na celu wywo³anie wra¿enia, ¿e
Reich by³ szarlatanem lub pomyleñcem. Czy na przyk³ad Kopernika nie
uwa¿ano za kogoœ podobnego, skoro ziemia by³a uwa¿ana za p³ask¹.
Jego dobrze znane prace z zakresu potencja³u orgazmu (pomiar
bioelektrycznego ³adunku w zwi¹zku z emocjami relacjonowanymi
przez pacjentów) stanowi³y zaledwie niewielki od³amek na drodze
ewolucji, jakiej uleg³y zainteresowania tego badacza. Ka¿dy etap jego
kariery od pozycji najbardziej obiecuj¹cego ucznia Zygmunta Freuda
ustalaj¹cego, w jaki sposób w ludzkim ciele ujawniaj¹ siê neurony,
poprzez ods³oniêcie patologii faszyzmu i odkrycie po mikroskopem
form stanowi¹cych ogniwo poœrednie miêdzy œwiatem o¿ywionym i
nieo¿ywionym, wiód³ go do szeregu odkryæ zwi¹zanych z pierwotnym
substratem, który nazwa³, orgonem. Dostrzeg³ jego ruchy w ¿ywych
organizmach i wokó³ nich, widzia³ jak pulsuje, w „bionach” pod
mikroskopem, obserwowa³ jak w ciemnoœciach lœni orgonowy
akumulator. W wolnych od zanieczyszczeñ oceanach oraz atmosferze,
energia ta skrzy siê ¿ywym b³êkitnym kolorem. Przyci¹ga j¹ woda
natomiast cofa siê przed pewnymi czynnikami wywo³anymi przez
cz³owieka. Jego póŸniejsze odkrycia w zakresie pro atomowego
atmosferycznego substratu, a zw³aszcza jego wp³ywu na zdrowie i
œrodowisko, zaæmiewaj¹ ca³y jego wczeœniejszy dorobek. Obok pytania
o to, dlaczego jego przeciwnicy wci¹¿ usi³uj¹ pomniejszyæ jego
znaczenie, rodzi siê nastêpne, nie mniej niepokoj¹ce: dlaczego rz¹d
Stanów Zjednoczonych spali³ hurtem wszystkie nale¿¹ce do niego
ksi¹¿ki oraz notatki, zniszczy³ mnóstwo egzemplarzy jego dwudziestu
ksi¹¿ek. Dzie³o jego ¿ycia pakowano do skrzyñ, gdziekolwiek
natrafiono na jego œlad i wrzucano do pieca. Roczniki naukowe
czasopism, prace z zakresu polityki, psychiatrii, edukacji, socjologii,
seksuologii, mikrobiologii, meteorologii, oraz innych dziedzin
obrócono w popió³. Kto czu³ siê zagro¿ony i dlaczego tak panicznie
siê wystraszy³, ¿e próbowa³ wszelkimi sposobami wymazaæ
Wilhelma Reicha oraz jego odkrycia z historii ludzkoœci? Wielu
zastanawia siê czy zszargana reputacja i zniszczony dorobek naukowy
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tego ponadczasowego odkrywcy nie pozostaj¹ w zwi¹zku z
wynalezieniem przezeñ urz¹dzenia do wytwarzania bezp³atnej
energii. Profesor Reich twierdzi³, ¿e jest w stanie zasilaæ silnik
elektryczny skoncentrowan¹ energi¹ atmosferyczn¹. Czy¿by krêgi
ekonomiczne chcia³y zapobiec takiej ewentualnoœci? A mo¿e s³usznie
dostrzeg³ opór przed bardziej psychologicznym sposobem ¿ycia –
odruchow¹ reakcj¹ obronn¹ ludzi, których okreœla³ mianem
„uzbrojonych przeciwników ¿ycia” (armia), którym zale¿a³o na
zaprzeczeniu jego afirmuj¹cym ¿ycie odkryciom? Czy bêd¹cy u w³adzy
ludzie o mechanicznych umys³ach bali siê, ¿e ktoœ uka¿e im, i¿ ca³¹
ziemiê i wszechœwiat przenikaj¹ strumienie wibruj¹cej, pulsuj¹cej,
niedaj¹cej siê przewidzieæ ¿yciowej si³y? Eksperymenty prof. Reicha
dowiod³y, ¿e ow¹ si³ê mo¿na mierzyæ, podobnie jak ciep³o i ruch, a
zdrowie organizmu zale¿y od jej wielkoœæ. Okaza³o siê równie¿, ¿e
ów ¿yciodajny substrat jest wra¿liwy na obecnoœæ sieci wysokiego
napiêcia, a ju¿ szczególnie zaburzenia wywo³ane nienaturalnym
poziomem radioaktywnoœci. Trzeci¹ ewentualnoœci¹ tego
bezprecedensowego oporu jest ortodoksyjna spo³ecznoœæ medyczna.
Akumulator orgonowy pomimo jego k³opotów z prawem jest prostym
aparatem leczniczym koncentruj¹cym nieznan¹ dotychczas energiê
¿yciow¹ dziêki odpowiedniemu uk³adowi warstw organicznej
substancji poch³aniaj¹cej tê energiê oraz nieorganicznych materia³ów
odbijaj¹cych. Eksperymenty prowadzone przez Wilhelma Reicha
wykaza³y nienormalny wzrost temperatury wewn¹trz skrzynki, czego
na w³asnej osobie doœwiadczy³ A. Einstein kieruj¹c siê wskazówkami
Reicha. Pomimo, ¿e Reich nigdy nie twierdzi³, ¿e akumulator orgonu
leczy raka, pacjenci i lekarze utrzymywali, ¿e po pobycie w
akumulatorze b¹dŸ te¿ po kontakcie z jego mniejsz¹ wersj¹, odczuli
poprawê zdrowia w wielu schorzeniach. FDA i inni wiedzieli, ¿e
podczas testów bomb atomowych dosz³o do zak³óceñ w
eksperymentach Reicha. Pomiary dokonywane wewn¹trz
akumulatorów wykaza³y dziwne wahania, co oznacza³o wg niego
gwa³town¹ reakcjê si³ ¿yciowych Ziemi na próby j¹drowe.
Wywnioskowa³ st¹d, ¿e próby nuklearne prowadzone przez armiê
œwiata unicestwiaj¹ t¹ ¿yciow¹ energiê nieodwracalnie niszcz¹c
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nasz¹ planetê, a co za tym idzie tak¿e nasze ¿ycie. W chwili obecnej
coraz liczniejsza grupa niezale¿nych badaczy i instytucji potwierdza
istnienie „bionów” i nieznanej nam bli¿ej niewidzialnej, energii
¿yciowej, która od czasów faraonów zosta³a zapomniana lub celowo
ukryta przed ludzkoœci¹. Od d³u¿szego czasu interesuj¹c siê energi¹
orgonu próbowa³em zebraæ jak najwiêcej informacji na ten temat, Aby
dowiedzieæ siê, czym ona jest i jakie ma w³aœciwoœci. Przy okazji
dowiedzia³em siê o ludziach, którzy praktycznie potrafi¹ wykorzystaæ
jej w³aœciwoœci. W czasopiœmie „NEXUS” natrafi³em na artyku³
opracowany przez Alexa Schiffera pt. „Ogniwo Joe’ego akumulator
energii orgonalnej”, w którym opisane jest jak mo¿na napêdzaæ
samochód energi¹ orgonu. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo autor nie
ujawnia nazwiska konstruktora, mieszkaj¹cego w Australii, który
skonstruowa³ ogniwo, oraz zastosowa³ w kilku samochodach. Zasada
dzia³ania i konstrukcji tego urz¹dzenia jest niezwykle prosta, ale
zachowanie siê tej dziwnej energii jest niewyt³umaczalne dla
wspó³czesnej myœli technicznej, oraz zasad, jakie obowi¹zuj¹ we
wspó³czesnej nauce. Urz¹dzenie sk³ada siê z kilku cylindrów
wykonanych z blachy nierdzewnej, powk³adanych jeden w drugi,
odizolowanych od siebie przek³adkami z gumy laboratoryjnej, a ca³oœæ
zalana jest naenergetyzowan¹ wod¹. Dla mnie najdziwniejszy jest fakt,
¿e rurka doprowadzaj¹ca t¹ niezrozumia³¹ energiê nie musi byæ
wprowadzona do wnêtrza gaŸnika, ale wystarczy, ¿e znajduje siê w
odleg³oœci mniejszej ni¿ 5 cm od obudowy silnika, a silnik mo¿e
wykonywaæ swoj¹ pracê. Zainteresowanym polecam dwumiesiêcznik
„NEXUS” nr 2 z roku 2000 lub odsy³am pod adres (e mail:
nutech@are.net.au).
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W artykule, który wczeœniej wymieni³em podane s¹ najwa¿niejsze
cechy tej niezrozumia³ej energii, któr¹ bada³ prof. Wilhelm Reich. Cyt.
- woda w ogniwie nie zu¿ywa siê
- ogniwo nie grzeje siê
- up³ywa pewien czas, zanim silnik zasilany ogniwem podejmie pracê.
Silnik pracuje nieregularnie, z przerwami
- po wyjêciu ogniwa z samochodu up³ywa trochê czasu, zanim silnik
zasilony konwencjonalnym paliwem podejmie „normaln¹” pracê
- jeœli ogniwo jest pod³¹czone do silnika przez d³u¿szy czas, silnik
„³adujê siê” i do dalszej jego pracy ogniwo nie jest ju¿ potrzebne
- mo¿na od³¹czyæ klemy od akumulatora, a silnik mimo to bêdzie
pracowa³, dopóki cewka zap³onowa i rozdzielacz bêd¹ dzia³a³y
normalnie
- wyjœcie ogniwa nie musi byæ pod³¹czone do wejœcia silnika
bezpoœrednie zewnêtrzne po³¹czenie równie¿ wystarczy
- aby ogniwo mog³o pracowaæ woda musi byæ „³adowana”
- na³adowan¹ wodê mo¿na przelewaæ z jednego pojemnika do drugiego
bez utraty „³adunku”
- ogniwo wymaga specyficznego sposobu budowy, niezbyt
rozumianego przez wiêkszoœæ konstruktorów
- sposób budowy powsta³ w empiryczny z bardzo niewielkim, jeœli w
ogóle jakimkolwiek uzasadnieniem naukowym
- Ÿród³o mocy ogniwa i jego zastosowanie ma dla niektórych ludzi
ogromne znaczenie. Osoby te siej¹ dezinformacjê, tworz¹ aurê
tajemniczoœci i wywo³uj¹ strach wœród konstruktorów ogniwa
- obecnoœæ cz³owieka mo¿e wp³ywaæ na dzia³anie ogniwa zarówno
pozytywnie jak i negatywnie.
Istnienie takiej niezwyk³ej energii, któr¹ bada³ prof. Reich potwierdzi³
tak¿e Martin Ziegler, który w styczniu 1867 roku uzyska³ we Francji
patent nr 60986 na akumulator ¿ywej energii nieelektrycznej. W dalszej
czêœci artyku³u podane s¹ niektóre w³aœciwoœci energii orgonu, które
warto poznaæ. A oto niektóre najwa¿niejsze: cyt.
1. Jest ona wolna od masy, czyli nie posiada bezw³adnoœci,
ciê¿aru etc. Oznacza to, ¿e konwencjonalne urz¹dzenie
dzia³aj¹ce na zasadzie reakcji wymagaj¹ce do pomiaru si³y
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2.

3.

4.

5.

czegoœ co by wykonywa³o „pchniêcie” (np. gazy odrzutowe)
bêdzie w tym przypadku bezradne.
Istnieje wszêdzie, lecz jej koncentracja, co jest szczególnie
wa¿ne w odniesieniu do ogniwa Joe’ego jest zmienna, zarówno
w czasie jak i przestrzeni. Jeœli ogniwo „przecieka” i bêdzie
umieszczone w miejscu o jej niskiej koncentracji mo¿e
zaprzestaæ jej gromadzenia, a nawet zupe³nie j¹ straciæ.
Zewnêtrznymi objawami tego stanu bêdzie silnik nieosi¹gaj¹cy
pe³nej mocy lub niemog¹cy ruszyæ.
Jest w ci¹g³ym ruchu. Przemieszcza siê nierównomiernie z
zachodu na wschód z prêdkoœci¹ znacznie przekraczaj¹c¹
prêdkoœæ obrotow¹ Ziemi. Ruch tan polega na pulsacyjnym
rozszerzaniu siê i kurczeniu z przep³ywem wzd³u¿ krzywej.
Wewn¹trz akumulatora energia ta jest wydzielana w postaci
wiruj¹cej pulsuj¹cej fali. Obie jej manifestacje mo¿na w ró¿nym
stopniu zaobserwowaæ w czasie ³adowania zbiornika lub
ogniwa. Te jej objawy s¹ bardzo wa¿ne dla eksperymentatora,
jako, ¿e s¹ jego narzêdziami do okreœlenia stopnia na³adowania
ogniwa.
Przeczy prawom Entropii. Energia orgonu przep³ywa od
mniejszego stê¿enia ku wiêkszemu, co oznacza, ¿e œci¹ga
koncentracjê na siebie. Jest to normalna cecha procesu kreacji,
która dowodzi, ¿e orgon jest ¿yw¹ energi¹. Jest to bardzo
wa¿ne dla eksperymentatora szczególnie na pocz¹tkowym
etapie ³adowania. Jeœli ogniwo umieszczone jest w
nieprzyjaznym miejscu, mo¿e siê w ogóle nie na³adowaæ lub
jego ³adowanie mo¿e trwaæ bardzo d³ugo. Mia³em do czynienia
z ogniwami, których proces ³adowania trwa³ 4 tygodnie,
podczas gdy innych zaledwie kilka dni.
Tworzy materiê. W odpowiednich warunkach, które nie s¹
czymœ rzadkim lub niezwyk³ym uda³o mi siê uzyskaæ ró¿ne
minera³y z identycznych ogniw. W moim przypadku by³ to
zazwyczaj bia³y lub zielony proszek w postaci bardzo
drobnoziarnistej zawiesiny, która osiada ostatecznie na dnie
ogniwa. Nie jest to po¿¹dany proces. Gdy¿ w takim przypadku,

100

ogniwo nie bêdzie napêdza³o samochodu i trzeba je bêdzie
remontowaæ, a nastêpnie przeszlifowaæ i oczyœciæ wszystkie
czêœci. Sceptycy bêd¹ twierdziæ, ¿e ten osad wytr¹ca siê z
wody, ale to nie jest prawda.
6. Mo¿na ni¹ manipulowaæ i kontrolowaæ. Buduj¹c ogniwo
robimy to poprzez naprzemienne formowanie organicznych i
nieorganicznych „cylindrów”. Organiczne cylindry œci¹gaj¹
nieorganiczne wch³aniaj¹ orgon, zaœ metaliczne wyci¹gaj¹ go z
organicznego materia³u i wypromieniowuj¹ na zewn¹trz
akumulatora. W celu wspomo¿enia procesu formowania ogniwa
stosujemy dodatkowo elektrycznoœæ magnetyzm i elektrolizê.
7. Nap³ywa ze S³oñca w ogromnych iloœciach. Jeœli tak
rzeczywiœcie jest, oznacza to, ¿e najwiêksz¹ gêstoœæ osi¹ga ona
po po³udniu i zanika w godzinach wczesnoporannych. Wielu
zdo³a³o ju¿ odkryæ, ¿e nieszczelne ogniwo nie bêdzie dzia³aæ i
zamiera ono miêdzy godzin¹ 3 i 4 nad ranem.
8. Ma na ni¹ wp³yw pogoda. Na akumulacjê orgonu maj¹ wp³yw
takie czynniki, jak wilgotnoœæ, stopieñ zachmurzenia,
temperatura oraz pora dnia. W przypadku nieszczelnych ogniw
mo¿e to wyjaœniaæ ich dziwaczne zachowanie, kiedy to czasami
dzia³aj¹, a czasami nie. Niekiedy wymiana wody, zmiana
chemizmu, zmniejszenia lub zwiêkszenie mocy etc. mog¹
sprawiæ, ¿e zacznie ono „dzia³aæ”. To osobliwe zjawisko
wykreowa³o ca³y rytua³ zakazów i nakazów okreœlaj¹cych, co
nale¿y, a czego nie nale¿y robiæ, który dobrze oddaje
powiedzenie „wiód³ œlepy œlepego”. W tym przypadku budowa
ogniwa przez przypadkowego konstruktora jest z góry skazana
na niepowodzenie.
9. Przemieszcza siê w kierunku pola magnetycznego. W³asnoœæ
ta ma zasadnicze znaczenie dla konstruktora ogniwa i wyznacza
pozycjê i biegunowoœæ uzwojenia wewn¹trz niego, jak równie¿
iloœæ szcz¹tkowego magnetyzmu, jak¹ mo¿e posiadaæ stal, aby
ogniwo by³o zdolnego do pracy. Jest to kluczowa sprawa,
zw³aszcza, jeœli chodzi o dobór operacji ciêcia metali
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koniecznych do budowy ogniwa. Wokó³ tej sprawy naros³o
równie¿ wiele przes¹dów. Czytaj¹c opublikowane do tej pory
materia³y na ten temat mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e stal winny
ci¹æ dziewice – westalki w ciemnym borze w ksiê¿ycow¹ noc.
10. Porusza siê prostopadle do pola elektrycznego, równie¿ jest
bardzo istotne, jako ¿e warunkuje pod³¹czenie biegunów i
uzwojenia do ogniwa.
11. Jest absorbowana przez wodê. Jest to jeden z powodów
zastosowania wody w ogniwie. Aby siê nam uda³o trzeba
zastosowaæ odpowiedni rodzaj wody. Nawiasem mówi¹c
moglibyœmy u¿yæ wosku pszczelego zamiast niej, ale poniewa¿
zale¿y nam na wspomo¿eniu procesu formowania ogniwa przy
pomocy wszelkich dostêpnych metod, np. elektrolizy, wosk
uniemo¿liwi³by jej zastosowanie.
12. Jest spolaryzowana. Polaryzacja orgonu oznacza, ¿e mo¿emy
uzyskaæ dodatni¹ lub ujemn¹ si³ê, czyli mo¿liwe jest
zbudowanie dodatniego, lub ujemnego ogniwa, jeœli jednak
ogniwo zbudujemy z materia³ów dodatnich i ujemnych, jak to
czyni wiêkszoœæ ludzi, bêdzie ono nieszczelne lub wrêcz
bezu¿yteczne.
13. Przenika lub przemieszcza siê wzd³u¿ wszelkich materia³ów.
Cia³a o strukturze ci¹g³ej, s¹ jednakowo dobrymi jej
przewodnikami w metalu mo¿e ona przemieszczaæ siê na
odleg³oœæ 70 stóp (21m), a nawet wiêcej. Z uwagi na tê jej cechê
zadaniem eksperymentatora jest stworzenie takiego œrodowiska,
które bêdzie przewodnikiem, a nie klatk¹, w której bêdzie chcia³
on j¹ zamkn¹æ. Nawiasem mówi¹c ludziom uda³o siê ju¿
stworzyæ syntetyczne materia³y, które s¹ w du¿ym stopniu
nieprzepuszczalne dla orgonu. S¹ to polimery.
14. Prêdkoœæ przemieszczania siê jej w przewodniku jest
niewielka. Przebycie odleg³oœci 50 jardów (45,7 m) wzd³u¿
drutu zajmuje jej co najmniej 20 s. Oznacza to, ¿e trzeba
poczekaæ ok. 30 s. po uruchomieniu ogniwa na ci¹g³e i stabilne
dzia³anie orgonu.
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15. Ma sta³¹ tendencjê do unoszenia siê w górê. W³asnoœæ ta ma
bardzo istotne znaczenie dla budowy szczelnej instalacji w
samochodzie.
16. Nie mo¿e pozostawaæ w stali lub w wodzie d³u¿ej ni¿ przez
godzinê. Innymi s³owy, jeœli ogniwo nie jest zasilane, zamrze w
ci¹gu godziny. T³umaczy to koniecznoœæ instalowania 1,5 V
baterii w nieszczelnym ogniwie w celu podtrzymania procesu
zasilania. Po przy³o¿eniu niewielkiej ró¿nicy potencja³u
uzyskujemy bardzo powolny proces elektrolityczny, który
podtrzymuje proces zasilania, dostosowuj¹c siê do wycieku z
ogniwa.
17. Promieniuje na du¿¹ odleg³oœæ. Zasiêg promieniowania
typowego ogniwa wynosi 160 stóp (48 m). Jest to godna
zastanowienia cecha.
18. Maj¹ do niej zastosowanie prawa optyki. Ulega refrakcji przy
przechodzeniu przez pryzmat, jest odbijana przez polerowane
powierzchnie etc. T³umaczy to wymóg srebrzenia lub
starannego polerowania powierzchni niektórych czêœci ogniwa.
Zastosowanie praw optyki pozwala miêdzy innymi na
kontrolowanie wycieku.
19. Otacza siê koncentrycznie u³o¿onymi sferami o przeciwnych
znakach. W³asnoœæ ta ma zastosowanie przy okreœlaniu
rozmiarów cylindrów a w rezultacie do ustalenia rozmiarów
ogniwa w procesie optymalizacji jego dzia³ania.
20. Maj¹ na ni¹ wp³yw istoty ¿ywe. Jest to wa¿ne!, poniewa¿
eksperymentator i jego nastawienie mog¹ mieæ wp³yw na
ogniwo.
21. Mo¿na j¹ kumulowaæ tylko do okreœlonego poziomu. Jeœli
ogniwo na³adowane jest do maksimum, tak, ¿e nie mo¿e
zmieœciæ wiêcej energii, orgon zamienia siê w elektrycznoœæ i
wyzwala siê w tej postaci lub formie. Obserwuj¹c banieczki
pulsuj¹ce i napiêcie powierzchniowe mo¿emy odpowiednio
wykorzystaæ tê jego w³asnoœæ.
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22. Skrêtne pola orgonalne przenosz¹ informacje bez
przenoszenia energii i rozchodz¹ siê poprzez oœrodki fizyczne
bez wchodzenia z nimi w reakcje.
23. Wiêkszoœæ materia³ów nie ekranuje skrêtnych pól
orgonalnych, nie mniej mo¿na je ekranowaæ przy pomocy
materia³ów o okreœlonej strukturze spinowej (polimery).
24. Ka¿dy obiekt fizyczny nale¿¹cy zarówno do materii
o¿ywionej, jak i nieo¿ywionej, posiada swoje w³asne skrêtne
pole orgonalne.
25. Wszystkie sta³e magnesy posiadaj¹ charakterystyczne
skrêtne pola orgonalne.
26. Skrêtne pola orgonalne mog¹ byæ generowane poprzez
zak³ócenia geometrii fizycznej przestrzeni. Przyk³adami
mog¹ byæ piramidy, sto¿ki, cylindry, p³askie trójk¹ty,
spirale itp.
27. Aluminium mo¿e ekranowaæ skrêtne pola orgonalne. Cecha
ta pozwala na stosowanie pokrytych aluminium luster lub
mocno polerowanych powierzchni aluminium do odbijania
naszych skrêtnych pól orgonalnych.
28. Przechodzi przez wszystkie materia³y, lecz z ró¿n¹
prêdkoœci¹. Pos³uguj¹c siê podstawow¹, pierwotn¹ energi¹ tak¹,
której nie da siê ju¿ bardziej rozdzieliæ na drobniejsze sk³adniki,
nie wystêpuj¹ wtedy ¿adne produkty uboczne, a co za tym idzie
nie dochodzi do ska¿enia otaczaj¹cego nas œrodowiska. Ogniwo
Joe’ego jest napêdzane energi¹ si³y ¿ycia (orgonem), która jest
podstawowym budulcem wszechœwiata, nie ma energii bardziej
podstawowej od niej! Nale¿y tak¿e wspomnieæ, ¿e Joe’e nie
pobiera³ ¿adnych nauk, ani nie zna³ ¿adnych naukowców, nie
czyta³ zwi¹zanych z tym tematem ksi¹¿ek i nie wiedzia³, czym
jest orgon – si³a ¿yciowa naszej planety. W obecnej chwili na
naszym rynku wydawniczym czy w Internecie mo¿na ju¿
znaleŸæ du¿¹ iloœæ informacji na ten temat, który tak¿e osobiœcie
polecam. Jednym z najbardziej ciekawych postaci, ze wzgl¹du
na temat prowadzonych przez niego badañ jest Cleve Backster
cz³onek zespo³u wyk³adowców instytutu Herart Math w Boulder
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Creek zajmuj¹cy siê biokomunikacj¹ oraz technik
wariograficznych. Odkryte przez niego zjawisko nazwane
efektem Backstera dowodzi, ¿e ¿ywe komórki reaguj¹ nie tyko
na bodŸce p³yn¹ce ze œrodowiska, ale równie¿ na ludzkie myœli i
emocje. Dziêki wielu eksperymentom Backster dowiód³, ¿e
roœliny reaguj¹ na nasze emocje i zamiary, podobnie jak odciête
lub zgniecione liœcie, jajka, wyskrobiny z ust, sperma itp.
Odkry³, ¿e oralne leukocyty (bia³e cia³ka krwi pobrane z ust
cz³owieka) i umieszczone w probówce nadal reagowa³y na stan
emocjonalny swojego dawcy bez wzglêdu na to, w jakiej
odleg³oœci on siê znajdowa³, czy kilka metrów czy tysi¹ce
kilometrów. Potwierdzi³ tym samym, ¿e œwiat jest o¿ywiony i
obdarzony czuciem jak jeden wielki organizm, którego jesteœmy
ma³ym elementem. Trafnoœæ jego spostrze¿eñ potwierdza tak¿e
Rupert Sheldrake, który przeprowadza³ badania na psach. Otó¿
monitoruj¹c je przez kamery œledz¹ce psa w domu i zwi¹zan¹ z
nim osobê, uda³o mu siê ustaliæ, ¿e nawet w przypadku ludzi
wracaj¹cych o ró¿nych porach dnia do domu psy reagowa³y i
bieg³y do drzwi, w momencie, kiedy ta osoba pomyœla³a o
powrocie do domu. Backster przypuszcza, ¿e transmisja sygna³u
odbywa siê bezczasowo, lecz nie znamy jeszcze sposobu przy
zastosowaniu ziemskich pojêæ odleg³oœci sprawdzenia tego,
poniewa¿ gdyby sygna³ mia³ charakter elektromagnetyczny,
przemieszcza³by siê z prêdkoœci¹ œwiat³a, zaœ biologiczne
opóŸnienie zajê³oby wiêcej ni¿ u³amek sekundy, który
potrzebuje sygna³ na przebycie okreœlonej odleg³oœci. Jego
przekonanie, ¿e ten sygna³, nie jest zale¿ny od czasu i
odleg³oœci, znajduje wsparcie w fizyce kwantowej, w której
istnieje, tzw. teoria Bella, która g³osi, ¿e ka¿dy atom po³o¿ony
w du¿ej odleg³oœci zmienia spin, atom po³o¿ony tutaj zrobi to
równie¿ w tym samym czasie. Wszystko to przysuwa nas w
dziedzinê metafizyki i duchowoœci. Proszê zastanowiæ siê nad
mod³ami lub medytacj¹. Gdybyœmy mieli modliæ siê do Boga, a
Bóg znajdowa³by siê na drugim koñcu œwiata zaœ modlitwa
mia³aby przemierzaæ tak¹ nieograniczon¹ odleg³oœæ, to, co by
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po nas pozosta³o zanim by tam dotar³a. OdpowiedŸ jest
jednoznaczna modlitwa nie musi siê przemieszczaæ w ogóle.
Zdolnoœæ postrzegania intencji przez roœliny, wymusza
koniecznoœæ radykalnych zmian, pojêcia œwiadomoœci,
poniewa¿ roœliny nie maj¹ mózgu, nie mog¹ wg zachodniej
nauki posiadaæ œwiadomoœci. Wydaje siê, ¿e nauka przecenia
rolê mózgu w odniesieniu do œwiadomoœci. Œwiadomoœæ mo¿e
istnieæ, na zupe³nie innym poziomie, np. eterycznym. Chodzi o
to, ¿e wykonano bardzo du¿o badañ dotycz¹cych zdalnego
postrzegania, za pomoc¹, których opisywano warunki panuj¹ce
w odleg³ych miejscach. Jeszcze wiêcej wartoœciowych badañ
przeprowadzono w odniesieniu do przetrwania cia³a po œmierci.
Wszystko to wskazuje na to, ¿e œwiadomoœæ nie koniecznie
musi wi¹zaæ siê ze œwiatem fizycznym. Mózg mo¿e w jakiœ
sposób wi¹zaæ siê z pamiêci¹, choæ istniej¹ solidne argumenty
na korzyœæ tego, ¿e wiêkszoœæ pamiêci nie mieœci siê w nim. Nie
bez przyczyny opisujê w tym rozdziale tematy, które pozornie
nie maj¹ nic wspólnego z leczeniem chorób, ale tak akurat nie
jest. Je¿eli przyjmiemy do œwiadomoœci, ¿e cz³owiek jest nie
tylko cia³em fizycznym, ale posiada te¿ cia³o energetyczne
(astralne), czego nie chce zauwa¿yæ wspó³czesna nauka, to
ulegnie tak¿e zmianie nasza œwiadomoœæ. Rozwój techniki w
ostatnich latach przyspieszy³ tak bardzo, ¿e nie jest ju¿
tajemnic¹, ¿e cz³owiek ma tzw. „duszê” czy inaczej mówi¹c
„cia³o astralne”. Obecnie dziêki systemom „Oberon”, czy „Aura
Vision”, które oprócz mo¿liwoœci ogl¹dania „cia³a astralnego”
otaczaj¹cego cia³o fizyczne ukazuj¹ kolory naszej aury,
pozwalaj¹ na odnalezienia zaburzeñ przep³ywu energii oraz ich
blokad. Aparatura ta podobnie jak np. zdjêcie rentgenowskie,
pozwala no postawienie prawid³owej diagnozy dotycz¹cej cia³a
astralnego. Z informacji, jakie do mnie dotar³y dowiedzia³em
siê, ¿e dr Andrzej Frydrychowski specjalista w zakresie
chirurgii udoskonali³ urz¹dzenie Japoñczyka prof. Nakatani o
nazwie Ryodoraku, dziêki któremu mo¿na kontrolowaæ
przebiegi energii chi (nazwa chiñska) w ludzkim ciele i nazwa³
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je dr Andrew. System ten s³u¿y do pomiarów przep³ywu si³
witalnych (bioenergii) wykorzystuj¹cy do tego celu 3 elektrody.
Trzecia elektroda s³u¿y do udra¿niania i usuwania zatorów w
centrach energetycznych pacjenta. W roku 2003 natrafi³em na
og³oszenie Szko³y Wiedzy Antycznej „ród³o”, a prowadzonej
przez pani¹ Gra¿ynê Buczuk i jej syna Paw³a, zajmuj¹cych siê
odmiennymi stanami œwiadomoœci. Wykorzystuj¹c niezwykle
efektywn¹ technologiê „Hemi - Sync”, a pozwalaj¹c¹ na
synchronizacjê pó³kul mózgowych, opracowan¹ przez in¿yniera
Roberta Monroe, pioniera badañ nad ludzk¹ œwiadomoœci¹ i
OBE pomagaj¹c w ten sposób osi¹gniêcie i zrozumienie innych
stanów œwiadomoœci i celu naszej ziemskiej egzystencji.
Technika ta wykorzystuj¹ca pewne zakresy dŸwiêku
nak³adanego na kasetach pozwala na zsynchronizowanie obu
pó³kul, mózgowych, a co za tym idzie powiêksza mo¿liwoœci
zwi¹zane z jego wykorzystaniem. Pozwala to na poznanie i
odkrywanie nowych uœpionych jego mo¿liwoœci. Wykorzystuj¹c
technikê „Hemi - Sync”, mo¿na uzdrawiaæ cia³o, umys³ i ducha.
Mo¿na znaleŸæ równie¿ odpowiedzi na to, czego nieustannie
poszukujemy, kim jesteœmy, za czym têsknimy, a tak¿e pokonaæ
drêcz¹ce nas lêki i obawy. Odkryjemy te¿, ¿e ezoteryka to
wiedza, a nie nauka. Posiadaj¹c zaœ wiedzê a nie naukê sam
staniesz siê mistrzem, nikt nie mo¿e uczyniæ tego za ciebie, ani
inicjowaæ dopóki nie posi¹dziesz wiedzy. Dziêki posiadaniu
klucza, jakim jest wiedza, uzyskasz pomoc w zakresie
przekraczaj¹cym twoj¹ wyobraŸniê, mo¿na tak¿e uzyskaæ
spokój, pozbyæ siê lêków i obaw zwi¹zanych z ziemsk¹
egzystencj¹. Pokonasz tak¿e bariery stworzone przez obyczaje,
religiê i œrodowisko, w którym ¿yjesz. Dwudniowy kurs, jaki
odby³em w Karpaczu pozwoli³ mi na uzyskanie informacji, do
których nie mia³em mo¿liwoœci dotrzeæ w inny sposób i zmieni³
mój pogl¹d na otaczaj¹cy nas œwiat. Zacz¹³em zauwa¿aæ rzeczy,
na które wczeœniej nie zwraca³em uwagi. Uprawiaj¹c metodê
„Hemy - Sync” zacz¹³em rozumieæ, ¿e nie jestem tyko „kup¹
miêsa”, ale o wiele czymœ wiêcej. Zrozumia³em, ¿e jestem
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jednym z ogniw ogromnej maszyny, któr¹ jest wszechœwiat a to,
co siê ze mn¹ dzieje i w czym biorê udzia³ jest dok³adnie
zaplanowane i przemyœlane. Odnoszê wra¿enie, ¿e jestem jedn¹
z komórek naszego cia³a w ogromnej masie naszego organizmu,
które s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane i wykonuj¹ poszczególne
œciœle okreœlone czynnoœci, a tym organizmem jest, tzw. „bóg”,
którego ze swojej perspektywy nie mogê dostrzec, a jedynie
odczuæ jego obecnoœæ. Je¿eli przyjmiemy jego obecnoœæ jako
stwórcy (ogromnej istoty, której jesteœmy czêœci¹) musimy
pogodziæ siê te¿ z tym, ¿e odbieramy sygna³y jego energii
wewnêtrznej (bioenergii), które przekazuj¹ nam impulsy i
informacje utrzymuj¹ce nas przy ¿yciu. W obecnej chwili
wszyscy ju¿ wiedz¹, ¿e ka¿dy ¿ywy organizm ma duszê, a utrata
jej powoduje œmieræ cia³a fizycznego, gdy¿ „dusza” jest energi¹,
któr¹ jest te¿ stwórca (Bóg). Niewielu jednak zdaje sobie
sprawê, ¿e ludzka tzw. „aura” sk³ada siê z siedmiu warstw
energetycznych ró¿ni¹cych siê kolorem (jak cebula), a ka¿da z
tych warstw jest odpowiednikiem poszczególnych centrów
energetycznych (czakr). Zajmuj¹ one tê sam¹ przestrzeñ, ale
ró¿ni¹ siê czêstotliwoœciami. Ca³a aura mo¿e siêgaæ od 90 do
150 cm gruboœci wokó³ cia³a cz³owieka. I w³aœnie zaburzenia w
tych polach energii, tj. pêkniêcia, dziury, zaburzenia, ubytki s¹
przyczyn¹ wielu chorób naszego cia³a fizycznego. Problem
wspó³czesnej medycyny polega na tym, ¿e nie dopuszcza takiej
mo¿liwoœci lecz¹c cia³o fizyczne (miêso) nie bior¹c pod uwagê
naszego cia³a astralnego (duszy). Na do³¹czonych rysunkach
widaæ przebiegi i miejsca w których przez nasze cia³o
przep³ywa energia kosmiczna i energia Ziemi, oraz miejsca
czakr, a tak¿e aura cz³owieka.
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Jak ju¿ wspomnia³em w rozdziale pierwszym „stwórca” – zadba³ o
wszystkich, o dobrych i z³ych, o biednych i bogatych o czarnych i
bia³ych, gdy¿ ¿ycie ich wszystkich ma dla niego jednakow¹ wartoœæ.
Nie ma gorszych i lepszych dla niego, wszyscy s¹ jednym. Opisuj¹c w
rozdziale drugim kilka niezrozumia³ych dla nas do koñca zjawisk,
ukrywanych i oœmieszanych przez oficjaln¹ naukê, gdzie zasada
„szkie³ka i oka” przestaje obowi¹zywaæ, chcia³bym wskazaæ
czytelnikom na mo¿liwoœæ wykorzystania tych zjawisk. Czy to, ¿e
czegoœ nie widzimy daje nam prawo twierdziæ, ¿e tego nie ma? Ci
wszyscy, którzy odwa¿¹ siê na postawienie nastêpnego kroku, wkrocz¹
w nieznany dla nauki teren.
Badania naukowe prowadzone przez niezale¿nych badaczy,
wykorzystuj¹cych najnowsze urz¹dzenia techniczne, oraz informacje
uzyskiwane ró¿nymi sposobami. Channelling, jasnowidzenie, hipnoza
pozwalaj¹ jednak na dzieñ dzisiejszy z³o¿yæ w pewn¹ ca³oœæ uk³adankê,
która pozwala nam na zapoznanie siê z niektórymi prawami œwiata
zwanego eterem. Wiele dowodów uzyskanych przez badaczy
potwierdza istnienie œwiata niematerialnego jako przeciwstawnego do
œwiata fizycznego, w którym my ¿yjemy.
Nie ma w tym nic dziwnego, ¿e wspó³czesna oficjalna nauka nie chce
badaæ tych zjawisk, gdy¿ ujawnienie istnienia Eteru spowodowa³oby
obalenie dogmatów obowi¹zuj¹cych we wspó³czesnej nauce i zmianê
œwiadomoœci ludzi i œwiata. Zdrowo myœl¹cy cz³owiek zdaje sobie
sprawê, jakie by³yby skutki ujawnienia tego faktu dla wielu dziedzin
nauki i gospodarki œwiatowej. Dlatego œrodowisko naukowe robi
wszystko, aby utrzymaæ tak¹ informacjê w tajemnicy przed
spo³eczeñstwem wykorzystuj¹c w tym celu dezinformacjê, oœmieszanie
ludzi, którzy o tym mówi¹ zastraszaj¹c i stosuj¹c wiele innych
sposobów do mordów w³¹cznie. Chc¹c siê dowiedzieæ czegoœ wiêcej na
temat œwiata, którego nie mog³em zobaczyæ, a intuicja podpowiada³a
mi, ¿e to, co odbieraj¹ moje zmys³y, nie mo¿e byæ wszystkim, co mnie
otacza, postanowi³em zbieraæ wszystkie informacje, które mog³em
zdobyæ. I od kilku lat sta³o siê to moim hobby. Przeszukiwa³em
materia³y z zakresu, archeologii, religioznawstwa, parapsychologii,
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ezotyryki, kosmologii, techniki, itp. a¿ doprowadzi³o mnie to do
pewnoœci, ¿e nasz œwiat fizyczny, który widzimy nie mo¿e byæ
wyj¹tkiem i ¿e musi byæ jego odpowiednik. Doszed³em tak¿e do
wniosku, ¿e nie powsta³ przez przypadek, lecz jest dok³adnie
zaplanowany i podlega jakiejœ sile, która nim steruje, a nasza Ziemia
wraz z jej flor¹ i faun¹ jest tylko ma³¹ komórk¹ bêd¹c¹ czêœci¹ czegoœ
du¿o wiêkszego. Czytaj¹c kiedyœ artyku³ jakiegoœ naukowca z
dziedziny genetyki by³em zaskoczony informacj¹, jak¹ poda³. Otó¿
obliczy³ on, ¿e jeœli bia³ko mia³oby powstaæ samoczynnie jak g³osi
dogmat o pochodzeniu ¿ycia na ziemi musia³oby siê zdarzyæ oko³o
100000 zbiegów okolicznoœci (cudów), co daje rachunek
prawdopodobieñstwa równy niemal zeru. To mniej wiêcej tak jakby np.
Syriusz wyl¹dowa³ na Ziemi. Zwyk³a bzdura. To potwierdza³oby fakt,
¿e ¿ycie nie powsta³o na Ziemi, lecz zosta³o tutaj sprowadzone
potwierdza to tak¿e Michael A.Crom w ksi¹¿ce „Zakazana
Archeologia”. Podobne informacje mo¿na znaleŸæ ju¿ od czasów
staro¿ytnoœci, we wszystkich kulturach œwiata, w formie pisemnej czy
przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie. Mówi¹ o tym tak¿e
œwiête ksiêgi wszystkich religii œwiata, a tak¿e w Biblii mo¿na znaleŸæ
takie fragmenty. W ka¿dej z tych ksi¹g wspomina siê, ¿e cz³owiek ma
duszê oraz, ¿e czerpie energiê z zasobów boskich. Czy jest to tylko
przypadek, ¿e mówi siê w nich o boskiej energii jako energii ¿ycia?
Faktem te¿ jest, ¿e jakieœ „si³y” próbuj¹ ukryæ t¹ informacjê np. w III
w. n.e. wyciêto z Biblii fakt istnienia reinkarnacji przez Koœció³
katolicki, który dla w³adzy i chciwoœci pozbawi³ nas wielu informacji
zawartych wczeœniej w Biblii. O reinkarnacji mówi¹ tak¿e pozosta³e
œwiête ksiêgi a niemal ca³a wiara w Azji jest o ni¹ oparta. Potwierdzi³ j¹
tak¿e prof. Szypow w sposób doœwiadczalny i matematyczny. Istnienie
eteru i orgonu potwierdzaj¹ badania instytutu Monroe czy Wilhelma
Reicha oraz na dzieñ dzisiejszy ju¿ tysi¹ce innych osób, które próbuj¹
j¹ zrozumieæ i wykorzystaæ. Tylko zatwardziali sceptycy mog¹ siê
upieraæ, ¿e on nie istnieje. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e w chwili obecnej
istniej¹ ju¿ tysi¹ce dowodów potwierdzaj¹ce jego istnienie trzeba go
uznaæ za fakt. To w³aœnie dziêki rozwojowi telekomunikacji i
internetowi zaczynaj¹ wyp³ywaæ na œwiat³o dzienne fakty, których
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istnienie starano siê ukryæ, w celu utrzymania w³adzy i ciemnoty. W
poprzednim rozdziale stara³em siê umieœciæ informacje, które mog³yby
pomóc nam zrozumieæ w³aœciwoœci oraz mo¿liwoœci, jakie mo¿e
stworzyæ ludziom energia orgonu w najbli¿szej przysz³oœci. Pomijaj¹c
mo¿liwoœci, jakie stwarza ona przy wykorzystywaniu ich np. w
energetyce, przemyœle samochodowym czy meteorologii, przy
wytwarzaniu „darmowej energii” takiej jak ogniwo Joeego, silnik
Adama, czy pierœcienie, prof. Sarlea, wytwarzaj¹ce darmow¹ energiê.
My zajmiemy siê jej w³asnoœciami i mo¿liwoœciami w celach
leczniczych. Bioenergia lub orgon, bo tak jest najczêœciej nazywana,
jak siê okazuje jest ¿yw¹ inteligentn¹ energi¹ rz¹dz¹c¹ siê w³asnymi
prawami i nie od³¹czn¹ czêœci¹ naszego œwiata, w którym ¿yjemy, a
która utrzymuje nas przy ¿yciu. Wszystko, co dzieje siê z naszym
cia³em fizycznym i energetycznym (dusz¹) jest od niej zale¿ne ka¿de
zaburzenie w jej przep³ywie odbija siê na naszym zdrowiu fizycznym i
psychicznym. Krótko mówi¹c jest energi¹ w czystej postaci, z której
zbudowany jest wszechœwiat. Jest we wszystkim i wszêdzie. Dlatego
mówi siê, ¿e „Bóg” jest wszystkim, co jest. Fakt ten potwierdza tak¿e
cz³owiek, który nazywa³ siê Jezus. Posiada³ on ogromn¹ wiedzê na
temat budowy œwiata, dlatego te¿ naucza³ innych o zmartwychwstaniu
(reinkarnacji), oraz energii „mi³oœci”, z której wszystko jest zbudowane
(bioenergia, orgon) mówi¹c im, ¿e „jesteœmy stworzeni na wzór i
podobieñstwo Boga”. Ówczeœni jemu ludzie nie mogli go zrozumieæ ze
wzglêdu na niski poziom wiedzy, jaki wówczas posiadali. W
dzisiejszych czasach niektórzy z nas zaczynaj¹ to rozumieæ gdy¿ znamy
ju¿ cz¹steczki atomowe, biony, kwarki, pola torsyjne, mo¿emy widzieæ
nasze cia³o energetyczne (aurê) itp. Wiedzia³ on tak¿e, ¿e cz³owiek ma
cia³o energetyczne (duszê), które jest wieczne i niezniszczalne. Zdawa³
sobie sprawê, ¿e umiera tylko nasze cia³o fizyczne, które s³u¿y nam w
œwiecie materii fizycznej jako „pojazd” dla cia³a energetycznego
(duszy). Wiedz¹c o reinkarnacji, musia³ pamiêtaæ swoje wczeœniejsze
wcielenia, i chc¹c to pokazaæ ówczesnym ludziom pozwoli³ siê
ukrzy¿owaæ, aby ludzie zauwa¿yli, ¿e posiadaj¹ tak¿e cia³o
energetyczne. Czy ktoœ ma w¹tpliwoœci, ¿e znaj¹c swoj¹ przysz³oœæ i to,
¿e bêdzie zdradzony przez Judasza, o czym doskonale wiedzia³, a tak¿e,
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¿e bêdzie ukrzy¿owany nie móg³by unikn¹æ œmierci np. uciekaj¹c. Aby
móg³ byæ ukrzy¿owany wszystko musia³o uk³adaæ siê wed³ug
ustalonego ju¿ planu, który on doskonale zna³ i nie móg³ go zmieniaæ
gdy¿ nie dosz³oby do jego ukrzy¿owania. Nie móg³by ukazaæ œwiatu, ¿e
ka¿dy posiada cia³o energetyczne, a wiêc jest nierozerwaln¹ czêœci¹
stwórcy (ukaza³ to przez zmartwychwstanie). Wspó³czeœni jemu ludzie
nie zrozumieli, co chcia³ ich nauczyæ, im przekazaæ, wiêc zrobili z
niego boga. Próbowa³ przekazaæ wszystkim, ¿e w ka¿dym z nas tkwi
ogromna moc, (o której zapomnieliœmy), któr¹ mo¿na wykorzystywaæ
w ró¿nych celach w tym tak¿e do samoleczenia. Stara³ siê tak¿e
nauczaæ, ¿e ka¿dy cz³owiek j¹ posiada gdy¿ jest stworzony „na wzór i
podobieñstwo boga” i tylko od niego zale¿y czy pokona w³asny strach,
niewiarê, aby j¹ wykorzystaæ w swoich celach. Powtarza³ bardzo
czêsto, ¿e „bóg” (energia) jest tylko jeden i to dla wszystkich mieszka
w naszych sercach (czakra serca) a nie w koœcio³ach czy innych
budowlach. Mówi¹c to chcia³ uœwiadomiæ innym potêgê umys³u i
wiary. Wykorzystuj¹c wiedzê zawart¹ w parapsychologii a zwi¹zana z
przep³ywem energii chcia³bym dla lepszego zrozumienia wskazaæ na
centrum energetyczne (zwane czakr¹ serca) oraz jej funkcjê w
przep³ywie tej energii. Czy jest to tylko przypadek, ¿e Jezus mówi³, ¿e
„bóg” jest w naszych sercach? Otó¿ czakrê czwart¹ tzw. Mi³oœci i
wspólnoty, lokalizujemy po œrodku klatki piersiowej. WyobraŸmy sobie
dwa sto¿ki energii zwrócone w przeciwnych kierunkach, po³¹czone w
krêgos³upie. Zwana jest czkr¹ mi³oœci (Jezus wci¹¿ mówi³ o mi³oœci i
wybaczeniu) w idealnych warunkach uaktywnia siê, gdy anga¿ujesz siê
we wspólnotê i zwi¹zki i innymi ludŸmi. Do jej w³aœciwego
funkcjonowania potrzeba dojrza³ej indywidualizacji, która zbudowana
jest na energii trzech ni¿szych czakr. Kiedy te ostatnie funkcjonuj¹
prawid³owo, wówczas jest podstaw¹, aby byæ ca³kowicie
zindywidualizowanym cz³owiekiem, cz³owiekiem w pe³ni w³¹czonym
w zwi¹zki z innymi ludŸmi. Czwarta czakra jest miejscem, w którym
nasze cia³o energetyczne (dusza) ³¹czy siê z cia³em fizycznym.
Informacje te, o których naucza³ Jezus, oraz badania doktora Hamera,
który wykorzystuje potêgê naszego umys³u do leczenia wielu chorób
pokrywaj¹ siê doœæ dok³adnie. Nabieraj¹ tutaj tak¿e sensu inne metody
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leczenia, takie jak samoleczenie, hipnoza., leczenie metodami Reiki, a
tak¿e np. zjawiska telepatii, telekinezy, autosugestii. O istnieniu takiej
si³y i powi¹zaniach wszystkich organizmów, dziêki nieznanej nam sile
œwiadcz¹ tak¿e badania Clere, Backstera, które to zjawisko wyjaœniaj¹.
Sama przyroda dostarcza nam wiele odpowiedzi, ¿e istnieje nadrzêdna
si³a, która utrzymuje ten œwiat w równowadze. Wystarczy
poobserwowaæ np. ogromne stado ptaków, owadów, ryb, czy innych
organizmów, które np. w locie automatycznie w jednej chwili wykonuj¹
jakiœ manewr nie widz¹c siê nawzajem. Jak by to mog³o siê odbywaæ
bez wspólnej ³¹cznoœci pomiêdzy osobnikami (nazywamy to wspólnym
umys³em) pomimo, ¿e ka¿dy ptak czy owad jest pojedyncz¹ jednostk¹
to podlega pod jeden wspólny umys³, który tworz¹ poszczególne
jednostki ³¹cznie, dziêki czemu otrzymuj¹ jednoczeœnie sygna³
wytworzony przez pojedynczego osobnika. Naj³atwiej zauwa¿yæ to u
termitów, gdy¿ po uœmierceniu matki gin¹ zaraz pozosta³e osobniki. To
tak jak byœmy od³¹czyli cia³o od mózgu cz³owieka i pozbawili w ten
sposób komórek cia³a, dop³ywu bodŸców z mózgu, skutkiem tego
bêdzie obumarcie tkanek w naszym ciele, z powodu braku bodŸców
(informacji) otrzymywanych z mózgu. Podobne bodŸce otrzymuje
ka¿dy organizm ¿yj¹cy na Ziemi w tym tak¿e cz³owiek. Proszê sobie
wyobraziæ tak¹ sytuacjê, ¿e powiêkszymy komórkê ludzk¹ miliony razy
i uzyskamy obraz wielkoœci np. domu, po zajrzeniu do jej wnêtrza
mo¿emy zobaczyæ procesy trochê podobne do tych, które odbywaj¹ siê
w naszym ciele, i które znamy. Procesy pokarmowe usuwania
odpadów, procesy energetyczne. Mo¿emy je porównaæ do
zminiaturyzowanej fabryki. Ka¿da komórka mo¿e kontaktowaæ siê z
s¹siedni¹ (rozmawiaæ) tak jak robi¹ to ludzie. Gdy jednak powiêkszymy
j¹ do np. wielkoœci Ziemi, nie zobaczymy ju¿ nic wiêcej oprócz ma³ych
uk³adów planetarnych, które bêd¹ cz¹steczkami atomowymi. Z tej
perspektywy komórka nie bêdzie dla obserwatora ju¿ komórk¹, lecz
miniaturowymi uk³adami planetarnymi, tak jak my postrzegamy
kosmos z perspektywy Ziemi. Si³y utrzymuj¹ce ten uk³ad nadal bêd¹
dzia³a³y, ale obserwator nie bêdzie zdawa³ sobie sprawy, ¿e obserwuje
komórkê, ale powiêkszon¹ nieskoñczenie wiele razy. Przypuszczam, ¿e
my ludzie znajdujemy siê w podobnym uk³adzie, w jakim by³by
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obserwator komórki jakiegoœ organizmu, widz¹cego komórkê z
perspektywy, któr¹ przedstawi³em. Zdawa³by sobie sprawê z
docieraj¹cej do niego energii oraz otaczaj¹cej go struktury ¿yciowej, ale
nie wiedzia³by, ¿e jest jej czêœci¹, gdy¿ nie móg³by jej zobaczyæ.
Odzwierciedleniem tej sytuacji jest sytuacja, jak¹ odbieramy my ludzie
i nasza planeta Ziemia. S³owa, jakie wypowiedzia³ Jezus
potwierdza³yby ten tok myœlenia „Jako w niebie tak i na Ziemi”.
Wynika³oby z tego, ¿e wszystko zbudowane jest w ten sam sposób i
podlega tym samym prawom. Nie jest moim celem dochodzenie sk¹d
siê bierze bioenergia i jak powstaje. Zainteresowanych tymi tematami
odsy³am do zapoznania siê z odkryciami fizyki kwantowej, mogê
jedynie zachêciæ do przejrzenia prac Samuel P Costina, Immanuela
Velikovsky, Haltona Arpa, czy
wczeœniej wspomnianego prof.
Szypowa. Jak ju¿ wczeœniej opisa³em bioenergia (orgon) dociera do nas
ze S³oñca, i posuwa siê wzd³u¿ Ziemi z zachodu na wschód. Celowo
opisa³em jej w³aœciwoœci i odkrycia zwi¹zane z orgonem. Nie jest to
ca³oœæ informacji jakie mo¿na znaleŸæ na temat tej energii, ale
odnajdywane informacje na jej temat mog¹ byæ zniekszta³cone lub Ÿle
zrozumiane, wiêc wystarcz¹ te, które wymieni³em.
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Ci z czytelników, którzy uprawiaj¹ jakikolwiek rodzaj medytacji,
æwiczeñ relaksacyjnych, czy interesuj¹ siê parapsychologi¹, orientuj¹
siê na pewno, ¿e przez nasze cia³o przep³ywaj¹ dwa rodzaje energii.
Jednym rodzajem jest energia Ziemi, która dostrojona jest do
czêstotliwoœci Ziemi, a wiêc do 5,4 Hz. Drug¹ zaœ energi¹, która
op³ywa nasze cia³o jest energia kosmosu. Najbardziej korzystnym
stosunkiem wymieszania siê tych dwóch energii jest stosunek 1:10
tzn.10% energii Ziemi i 90% energii kosmosu. W tym to stosunku cia³o
ludzkie funkcjonuje najsprawniej. W celu lepszego zrozumienia
przyczyn naszych zaburzeñ zdrowotnych musimy pobie¿nie zapoznaæ
siê z przep³ywami w naszym ciele w/w energii oraz funkcji, jakie
spe³niaj¹ w naszym organizmie. Do wykorzystania tych obu energii
s³u¿¹ czakry (centra energetyczne). Czakry s¹ punktami subtelnej
energii (nazwijmy duchowej), w których zachodz¹ ró¿ne procesy takie
jak odbierania, przekazywania, metabolizmu i inne dodatkowe
czynnoœci zwi¹zane z wykorzystaniem tych energii, które zapewniaj¹
nam zdrowie fizyczne, duchowe i emocjonalne. Ka¿da z nich ma swój
specyficzny zakres dzia³ania, który umo¿liwia postrzeganie nam w
kategoriach parapsychicznych.
Poprzez odpowiednie techniki medytacyjne mo¿na nauczyæ siê je
widzieæ lub odczuwaæ, a postacie, jakie przybior¹ zale¿¹ wy³¹cznie od
indywidualnych osób.
Ludzki mózg jest odbiornikiem i przekaŸnikiem tej energii, któr¹
przekazuje poprzez system nerwowy do naszego organizmu
zamieniaj¹c j¹ w impulsy elektryczne. Poszczególne strefy w naszym
mózgu maj¹ odpowiedniki tych stref w poszczególnych czêœciach cia³a.
Pewne emocje uruchamiaj¹ hormony odpowiedzialne za sytuacje, w
jakiej siê znajdujemy w danej chwili. Np. emocja powagi, uruchamia
hormony stresu, których celem jest zawê¿enie uwagi i napiêcia miêœni,
przygotowuj¹c siê do ucieczki lub walki. Natomiast emocja radoœci
wyzwoli hormony, które nas rozluŸni¹ i zniweluj¹ stan napiêcia
emocjonalnego. Hormony stresu jak i radoœci s³u¿¹ celom praktycznym,
z tym jednak, ¿e hormony radoœci sprzyjaj¹ rozwojowi psychicznemu.
Potwierdzeniem tego wp³ywu psychicznego na nasz stan fizyczny jest
teoria doktora, Hamera, którego metodê leczenia wczeœniej opisa³em.
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Do wykorzystania energii Ziemi w naszym organizmie s³u¿¹ trzy dolne
czary. S¹ dynamicznymi centrami zbieraj¹cymi subteln¹ energiê
¿yciow¹, która przep³ywa przez nasz organizm i aurê. Przybiera postaæ
dwóch sto¿ków energetycznych, zwróconych do siebie czubkami,
po³¹czonych na linii
krêgos³upa, po obu jego stronach. Nasze stopy i d³onie od strony
wewnêtrznej
posiadaj¹ równie¿ czakry pozwalaj¹ce na wejœcie i wyjœcie bioenergii.

Czakra najni¿sza (pierwsza) jest czakr¹ uziemienia, przez któr¹ dostaje
siê do naszego cia³a energia Ziemi, przechodz¹c przez wewnêtrzn¹
czêœæ stóp. W zale¿noœci od p³ci czakra ta umieszczona jest u kobiet
miêdzy jajnikami a u mê¿czyzn u podstawy krêgos³upa.
Umiejscowienie tych punktów nie jest przypadkowe. Umieszczenie u
kobiet w wy¿szym punkcie cia³a, pozwala na funkcjonowanie tego
punktu na wy¿szym poziomie czêstotliwoœci ni¿ u mê¿czyzn. Powoduje
to, ¿e kobiety s¹ bardziej subtelne i wra¿liwsze od mê¿czyzn. Dostraja
ona nasz organizm do czêstotliwoœci fal Ziemi, a wiêc jak ju¿
wspomnia³em 5,4 Hz. S³u¿y tak¿e do uziemienia i usuwania nadmiaru
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przestarza³ych skupisk energii we w³asnej aurze. Nastêpnie energia
Ziemi przep³ywa do drugiej czakry umieszczonej 5 cm. poni¿ej pêpka.
Przyswaja ona potê¿n¹ energiê seksualn¹ i jest odpowiedzialna za nasz¹
seksualnoœæ, emocje i okreœlenie w³asnych granic. Jest miejscem gdzie
mo¿emy odczuwaæ energiê innych ludzi i pozwalamy im wnikaæ w
swoj¹ przestrzeñ. Po wp³yniêciu do czakry trzeciej energia ta ma
mo¿liwoœæ rozprowadzania ró¿nych rodzajów energii po naszym ciele i
aurze. Zlokalizowana jest w okolicy splotu s³onecznego poni¿ej miejsca
gdzie zrastaj¹ siê ¿ebra. Nazywana jest czêsto czakr¹ mocy lub czakra
ego. Funkcjonuj¹c prawid³owo zapewnia zrozumienie samego siebie i
innych. Dzia³a podobnie jak serce i wt³acza do naszej aury subtelne
energie. Wiêkszoœæ ludzi nadu¿ywa trzeciej czakry próbuj¹c
kontrolowaæ ¿ycie nie rozumiej¹c istoty mocy oraz naszego ego. Ego
jest nieroz³¹czn¹ czêœci¹ cz³owieka (nasz œwiadomy umys³). Z wiekiem
nasze ego przestaje d¹¿yæ do kontroli innych, koncentruj¹c siê na
poznaniu siebie. Pozwala to nam na marsz w³asn¹ drog¹ i wspó³pracê z
innymi. Czwarta czakra, któr¹ ju¿ opisa³em jest czakr¹ ³¹cz¹c¹ ducha z
cia³em fizycznym. Nazywamy j¹ czakr¹ mi³oœci i wspólnoty ze
wszystkim co nas otacza i naszym dope³nieniem. Po wp³yniêciu do
czakry pi¹tej znajduj¹cej siê u podstawy szyi uruchamia subtelne
wibracje i dŸwiêki. Sprzyja ³atwemu komunikowaniu siê, oraz
wewnêtrznej to¿samoœci i autoekspresji. Sprzyja poznaniu swojego
wy¿szego ja. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e energia Ziemi przesuwa siê ku górze
od pierwszej czakry do szóstej przedni¹ czêœci¹ cia³a ludzkiego. Szósta
czakra jest umiejscowiona w przysadce mózgowej. W naszej g³owie
znajduj¹ siê jeszcze dwie czakry, jedna nazywana trzecim okiem, druga
umieszczona w szyszynce. Szósta czakra odpowiada za nasz intelekt i
przekonania, p³yn¹ z niej umiejêtnoœci wizualizacji, myœlenie, ca³y
system przekonañ, mog¹ uruchamiaæ siê w³aœciwoœci jasnowidzenia.
Dziêki niej tworzymy struktury energii zwane obrazami wizualizacji.
Siódma czakra zwana koronn¹, jest czakr¹ o pojedynczym wirze
skierowanym szpicem w dó³ g³owy. Jest ona odpowiedzialna za nasz¹
wiedzê (nie myliæ z nauk¹, za wiedzê nie dostaje siê tytu³ów
naukowych). Poprzez tê czakrê mo¿na w jednej chwili zrozumieæ pe³ny
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cykl jakiegoœ doœwiadczenia, dlatego jest ona czyst¹ intuicj¹, wiedz¹
samoistn¹.
Wibracja, która wch³aniana jest przez czubek naszej g³owy, umo¿liwia
interakcjê ze œwiatem. W przeciwieñstwie do energii Ziemi, energia
kosmosu wp³ywa do nas od góry przez czakrê koronn¹, i p³ynie przez
ludzkie cia³o kana³ami w tylnej czêœci cia³a. Wa¿n¹ rolê w
gromadzeniu tej energii maj¹ ludzkie w³osy, które s³u¿¹ jako mini
antenki do jej kumulowania. Energia kosmiczna wystêpuje w
nieskoñczonej iloœci oraz ró¿norodnoœci kolorów. Najlepiej
uzmys³awiaæ j¹ sobie w postaci z³otego py³u opadaj¹cego na nasze
cia³o. Nale¿y j¹ uznaæ za cudown¹ otwart¹ i wra¿liw¹ energiê ze s³oñca.
Energia kosmiczna przesuwa siê w dó³ do pierwszej czakry, gdzie
miesza siê z energi¹ Ziemi, a nastêpnie rozp³ywa siê po ca³ym ciele i
aurze. Mieszanka obu tych energii mo¿e rozbudzaæ niepokojê, które
wystêpuj¹ w naszej aurze, a ich odkrycie i zbadanie dostarcza
informacji na temat, kim wolno ci byæ lub ile wolno ci wiedzieæ. S¹
dwa czynniki zak³ócaj¹ce przep³yw tej energii. Pierwszy to czynnik
zewnêtrzny, niezale¿ny od nas, drugi zaœ jest spowodowany przez nas
samych a niezauwa¿alny dla naszych œwiadomych zmys³ów. Chodzi tu
o stan psychiczny, który nazywamy neutralnoœæ. Neutralnoœæ jest
jednym z najpotê¿niejszych i najskuteczniejszych narzêdzi
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Jest subtelnym stanem, który
rodzi emocjonaln¹ otwartoœæ, umo¿liwiaj¹c nam pozbycie siê oporu i
blokad wobec doœwiadczeñ. W ten sposób ograniczamy siê po prostu
do obserwacji tocz¹cych siê wydarzeñ i pozwalamy swoim prze¿yciom
byæ tym, czym s¹. Nie oceniamy ich i nie chcemy ich zmieniaæ.
Neutralnoœæ nie jest brakiem uczuæ, lecz otwarciem siê na z³o¿onoœæ
uczuæ i doznañ ich subtelnoœci i wielowymiarowoœci. Neutralnoœæ w
subtelny sposób umo¿liwia nam odczuwanie wspó³czucia wobec siebie
i innych. Kiedy osi¹gniesz neutraln¹ perspektywê staniesz siê bardziej
zakorzeniony w teraŸniejszoœci i skuteczniejszy. Pog³êbi¹ siê twoje
zdolnoœci podejmowania decyzji i zniknie wiele problemów. Twoje
zwi¹zki z interpersonalne stan¹ siê g³êbsze i bardziej znacz¹ce,
zwiêkszaj¹c wspó³czucie dla siebie samego i innych. I znowu wtr¹cê
kilka bardzo m¹drych s³ów Jezusa „Nie oceniaj, gdy¿ nie znasz
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prawdy”. Sk¹d ten cz³owiek czerpa³ tyle m¹droœci? Otó¿ jak ju¿
wszyscy wiedz¹ nasz mózg jest silnym generatorem energii
psychicznej. Szósta, czakra, która siê w nim praktycznie znajduje
tworzy obrazy nazywane blokami energii psychicznej unieruchomionej
w czasie. Ka¿de nasze prze¿ycie natychmiast staje siê obrazem i
najlepiej jest, kiedy po zakoñczeniu ka¿dego prze¿ytego doœwiadczenia
zostaje ono podœwiadomie przetworzone i ulega rozwi¹zaniu. Wówczas
pamiêæ o nim magazynowana jest w banku pamiêci, zaœ zawarta w jego
obrazie energia zostaje uwolniona i staje siê ³atwo dostêpna. Je¿eli
jednak doœwiadczenie takie nie bêdzie w pe³ni rozwi¹zane i
przetworzona energia taka zostaje zamro¿ona i niedostêpna, tworz¹c
blokadê przez uwiêzion¹ w niej energiê. Jakaœ cz¹stka nas samych
zostaje uwiêziona w przesz³oœci. Tworzy siê blok, który zabu¿a
przep³yw energii przez aurê. Odzwierciedleniem tej sytuacji s¹ z³ogi
cholesterolu w uk³adzie krwionoœnym. Nale¿y uwolniæ energiê
uwiêzion¹ w aurze poprzez rozbicie lub zniszczenie obrazów. Istniej¹
obecnie specjalne techniki rozbijania „obrazów”, które prze³amuj¹
ograniczenia i uwalniaj¹ kreatywn¹ energiê. S¹ to bardzo skuteczne
sposoby wyzwalania siê z okowów przesz³oœci, któr¹ nazywamy
„karm¹”. Obrazy mog¹ ukazywaæ siê w aurze w postaci drobin kurzu,
kawa³ków ¿u¿lu, nieharmonijnych dŸwiêków czy pustych kart.
Pojawiaj¹ siê tak¿e w postaci przeb³ysków wydarzeñ, które tworz¹
blok. Ka¿dy z nas postrzega je w inny sposób. Nie nale¿y ich
akceptowaæ choæby by³y bardzo s³abe gdy¿ z czasem zaczn¹ siê
wzmacniaæ. Zniszczenie obrazów po prostu eliminuje zaklinowanie siê
danego prze¿ycia uwalnia energiê i sprowadza nas do teraŸniejszoœci.
Albowiem, aby zachowaæ równowagê energii, energia musi powróciæ
na swoje miejsce jako czysta pamiêæ. Zawsze mo¿na j¹ przywo³aæ z
pamiêci, nape³niæ energi¹ i odtworzyæ w postaci obrazu. Ka¿dy z nas
ma wspomnienia, które od czasu do czasu przywo³uje z pamiêci. Ale
aby jednak do nich wracaæ nie trzeba wiêziæ ich w aurze jako
zamro¿onych wersji tych wspomnieñ. Obrazy s¹ silnie
naenergetyzowanymi wspomnieniami lub problemami naszego ¿ycia.
Nasza aura posiada (wiêzi) inne energie, które w relacjach
wczeœniejszych wch³onêliœmy do naszej aury. Mog¹ to byæ energie
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cz³onków rodziny, przyjació³, by³ych kochanków, dzieci i wielu innych,
a nawet psów i kotów, z którymi mieliœmy kontakt. Jest to naturalne
prawo oraz anatomia zwi¹zków, jakie istniej¹ od niepamiêtnych czasów
na naszej planecie.
Tym wszystkim czytelnikom, których zainteresuje informacja, czym
jest energia i materia fizyczna (pomijaj¹c obowi¹zuj¹ce dogmaty
naukowe), oraz sposób, w jaki powstaje, proponujê skorzystaæ z
fragmentu ksi¹¿ki „Tajemnice Wszechœwiata”, któr¹ otrzymuj¹
cz³onkowie kursów „Hemi-Sync” instytutu Roberta Monroe.
Informacja ta pozwoli tym osob¹, dog³êbnie zrozumieæ potêgê naszego
umys³u (umieszczonego w naszym mózgu) oraz jego wp³yw na tocz¹ce
siê wokó³ nas wydarzenia, a tak¿e naszego zdrowia fizycznego. Cyt.
„Pozorna twardoœæ materii jest iluzj¹ wywo³an¹ ruchem wirowym,
który stwarza wra¿enie materialnoœci. Odkry³ to w roku 1824 prof.
Wiliam Kevin przedstawiaj¹c teoriê materii i œwiat³a, wedle, której ca³y
Wszechœwiat pojmowaæ nale¿y w kategoriach ruchu fal œwietlnych, a
materiê w ruchu wirowym. Oko³o 50 lat póŸniej fizyk J.J.Thomson
potwierdzi³, ¿e w wirach jest uwiêziona energia, a zatem nauka
stwierdzi³a, i¿ materia jest form¹ energii. Wielki uczony Albert
Einstein wykaza³ równowa¿noœæ masy (materii) i energii. Zatem
cz¹stka elementarna materii jest wirem, a wir jest energi¹. Ruch
spiralny, obrotowy wiru wokó³ punktu centralnego to zagêszczona
forma energii, czyli: materia jest form¹ energii stwarzaj¹c¹ pozory
tworzywa. Z tego pierwotnego ruchu powstaje œwiat³o i materia jako
zasadniczy budulec planu fizycznego”. Id¹c tym tokiem rozumowania
cytujê dalej „Natur¹ energii jest wibracja, ruch wirowy. Wibracja ma
swoje Ÿród³o, pierwotn¹ przyczynê w Centrum tj. w Absolucie, sk¹d
rozchodzi siê w ró¿nych kierunkach. Wiry krzy¿uj¹ siê, ³¹cz¹, lub gin¹
jedne w drugich”. Posuwaj¹c siê dalej cytujê. Pojêcie materialnoœci jest
ró¿ne od pojêcia materii. Materialnoœæ to stan materii zale¿ny od
w³aœciwoœci i rodzaju energii, czyli, si³y manifestuj¹cej siê w danym
momencie i w okreœlonym miejscu. Takie pojêcie materialnoœci jest
mo¿e trudne do uchwycenia, bo przyzwyczajeni jesteœmy myœleæ, ¿e
materia jest wszêdzie taka sama zgodnie z podanymi przez chemiê i
fizykê parametrami. Jednak wszystko w œwiecie fizycznym zale¿y od
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prêdkoœci œwiat³a, która to prêdkoœæ jest miar¹ ruchów w wirze.
Prêdkoœæ wiru w materii wiêksza od prêdkoœci œwiat³a, stworzy nowy
rodzaj energii – nadenergiê, która ma inn¹ materialnoœæ od
materialnoœci planu fizycznego, czyli stworzy ponad-fizyczn¹
rzeczywistoœæ. Formy utworzone z nadenergii s¹ poza oddzia³ywaniem
materii ziemskiej nie s¹ ¿adn¹ przeszkod¹ dla œwiat³a, s¹ niewidzialne i
nieuchwytne i s¹ poza zasiêgiem ludzkich zmys³ów. Prêdkoœæ œwiat³a
stanowi granicê fizycznego planu. Prêdkoœæ œwiat³a to próg pomiêdzy
œwiatem fizycznym a œwiatem astralnym. Przekroczenie tej granicy
nazywamy transformacj¹, jest to przejœcie czystej œwiadomoœci poza
czas i przestrzeñ. Czas p³ynie z ruchu w wirze a przestrzeñ jest
rozci¹gniêt¹ form¹ wiru (np. obraz wiru wodnego). Zatem z energii
wiru powstaje: czas, przestrzeñ i materia. S¹ to trzy ró¿ne przejawy
Jednej Rzeczywistoœci, ¿ycia cz³owieka na Ziemi, to podró¿ przez czas
i przestrzeñ. ¯ycie na wy¿szym planie, planie astralnym, to ¿ycie poza
czasem i przestrzeniom. Nie ma pustej przestrzeni ta pozorna pustka, w
której siê poruszaj¹ planety i ludzie to rozrzedzona materia. Materia zaœ
jest zagêszczon¹ przestrzeni¹. Materia jest zagêszczonym oœrodkiem
wiru, a przestrzeñ powstaje w rozrzedzonych peryferyjnych obszarach
wirów, gdzie poziom energii jest poza naszym poziomem postrzegania
zmys³owego. Powierzchnia cia³ i przedmiotów lub cieczy to zjawiska
nag³ego wzrostu potê¿nego natê¿enia energii wirów i ich zespolenie to
zjawisko nasze zmys³y przyjmuj¹ za tward¹ materiê. Zatem nasze cia³a
zajmuj¹ daleko wiêksze miejsce w przestrzeni ni¿ oceniæ to mo¿emy
wzrokiem b¹dŸ dotykiem. Jest to cia³o naszego doœwiadczenia
zjednoczone w fizycznej formie. Nasze istnienie nie zatrzymuje siê w
miejscu zetkniêcia skóry z przestrzeni¹. Nie jesteœmy tylko do
wewn¹trz skóry, istniejemy te¿ na zewn¹trz niej. Jak wspania³a jest
konstrukcja cia³a fizycznego, które odczuwamy jako trwa³¹ i solidn¹,
zauwa¿my jak specyficzne kszta³ty przybiera energia w formie
narz¹dów, komórek, atomów, elektronów. Ka¿dy kszta³t mniej fizyczny
ni¿ poprzedni, ka¿dy ³¹czy siê w tajemniczym zwi¹zku, aby stworzyæ
materiê-substancjê. Atomy wewn¹trz naszych cia³ wiruj¹, cia³o które
wydaje siê twarde, trwa³e, z³o¿one jest z szybko poruszaj¹cych siê
cz¹steczek, miêdzy którymi zachodzi wymiana energii. Trwa sta³a

123

fizyczna wymiana cz¹stek pomiêdzy konstrukcj¹ naszego cia³a a
przestrzeni¹ na zewn¹trz bez tej wymiany ¿ycie, jakie znamy nie
by³oby mo¿liwe. Tak, wiêc my wch³aniamy cz¹stki z otoczenia i
wyrzucamy inne cz¹stki do tego¿ otoczenia, dzia³amy, wp³ywamy na
otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ, tworzymy swoj¹ w³asn¹ rzeczywistoœæ,
któr¹ doœwiadczamy zarówno widzialn¹ jak i niewidzialn¹, czyli
nastrój, zdrowie, pogodê ¿ycia, dobre wspó³¿ycie w rodzinie…b¹dŸ
przykroœæ, nieprzyjemnoœæ, chorobê, biedê.
Otrzymujemy to, co sami projektujemy a wiêc sami jesteœmy
odpowiedzialni za swoje ¿ycie! Dla uzupe³nienia wiedzy, jaka jest nam
potrzebna do zrozumienia tworzenia siê i powstawania choroby
nowotworowej a tak¿e innych chorób przytoczê jeszcze dwa cytaty.
Cyt. „Pierwszym i podstawowym prawem Wszechœwiata jest prawo 3si³ zwane Prawem trzech.

Wed³ug tego prawa ka¿de dzia³anie czy te¿ zjawiska w ca³ym
Wszechœwiecie pocz¹wszy od zjawiska atomu po fenomeny kosmiczne
jest rezultatem równoczesnego spotkania i dzia³ania 3-si³: dodatniej,
czyli czynnej, ujemnej, czyli biernej i trzeciej neutralizuj¹cej. Te trzy
si³y to si³y elementarne, których ró¿ne kombinacje tworz¹ ca³¹ gamê
ró¿nych zjawisk, fenomenów.
Pierwsze dwie si³y: czynna bierna s¹ zrozumia³e, to np. dodatni i
ujemny magnetyzm, lub energia yin i yang lub pierwiastek mêski i
¿eñski. Ale te dwie si³y same z siebie nie mog¹ wywo³aæ zjawiska,
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dopiero w obecnoœci si³y neutralizuj¹cej jako trzeciej i z jej pomoc¹,
dwie pierwsze si³y mog¹ wywo³aæ to, co nazwiemy zjawiskiem. T¹
trzeci¹ si³ê neutralizuj¹c¹ jest trudno zrozumieæ i zaobserwowaæ z
powodu ograniczonego ludzkiego postrzegania zjawisk ruchu, czasu i
przestrzeni. Ta si³a dotyka „4-go wymiaru”, czyli œwiata rzeczywistego.
Dostrzegany przez nas œwiat jest œwiatem subiektywnym
zjawiskowym”.
Cytujê dalej „Materia cia³ ró¿ni siê wielkoœci¹ wibracji cz¹stek materii,
z których siê sk³ada i choæ cia³a przenikaj¹ siê wzajemnie, ka¿de z nich
rz¹dzi siê swoimi prawami. Cia³o fizyczne jest miejscem integracji cia³
ni¿szych i stanowi te¿ miejsce ewentualnego skrystalizowania siê w
formie energii cia³ wy¿szych.
Dlaczego ewentualnego? –Bo cz³owiek musi je dopiero ukszta³towaæ w
procesie ewolucji. Ewolucja jest faktem, ale sam proces ewolucji
wskazuje nam na udzia³ w niej istot o nadrzêdnej inteligencji.
Obserwujemy to np. w cz¹steczkach DNA w tych zwojach podwójnej
spirali w komórkach cia³a fizycznego.
Cz¹steczki nie tylko przenosz¹ kod genetyczny, ale równie¿ spe³niaj¹
rolê odbiorników wibracji ze sfer wy¿szych stanowi¹c tym samym
³¹cznik pomiêdzy planem fizycznym a planem nad fizycznym. Na
etapie DNA ka¿da pojedyncza
komórka cia³a jest potencjalnie
pierwotn¹ dowoln¹ komórk¹ cia³a, a jednak rozwija siê w
zró¿nicowan¹, wyspecjalizowan¹ strukturê jakiegoœ okreœlonego
narz¹du, czyli zdolna jest do realizacji programu komputerowego
sk³adaj¹cego siê z wibracji i dŸwiêków jako zbioru poleceñ, które
odbiera i wykonuje.
Ten zbiór poleceñ nazwaæ mo¿na programem ¿ycia. Proces ten
przypomina konstruowanie ogromnej i skomplikowanej maszyny o
wysokim poziomie zorganizowania na podstawie projektu-programu, za
który odpowiedzialni s¹ in¿ynierowie o Nadprzyrodzonej Inteligencji”.
Fragmenty, które powy¿ej przytoczy³em, pozwalaj¹ nam na
uzmys³owienie sobie z³o¿onoœci naszego ludzkiego cia³a oraz
wielowarstwowoœci i funkcji cia³a astralnego (duszy) jak¹ pe³ni ona w
naszym codziennym ¿yciu i utrzymania zdrowia fizycznego. Nie bêdê
opisywa³ zadañ i funkcji przeznaczenia ka¿dego oœrodka (centra), oraz

125

ich powi¹zañ i zale¿noœci miêdzy sob¹, gdy¿ zajê³oby to wiele stron i
zagmatwa³o zrozumienie i prostotê powstawania wielu chorób, do
jakiej d¹¿ê. Czy ktoœ z pañstwa zastanawia³ siê, dlaczego ulegamy
zmêczeniu, co je powoduje i dlaczego po up³ywie pewnego czasu
znowu jesteœmy sprawni i w pe³ni si³? Ka¿de dzia³anie cz³owieka, to
wszystko, co robimy w ¿yciu codziennym jest ograniczone iloœci¹
energii, wytwarzanej przez ludzki organizm. Ka¿da emocja, wysi³ek
fizyczny, myœl wymaga pewnej okreœlonej energii, inaczej mówi¹c
pewnej okreœlonej substancji. Normalny, przeciêtny zdrowy cz³owiek
ma doœæ energii, jednak jej ubytek powinien kontrolowaæ i nie traciæ na
niepotrzebne i nierozwa¿ne nawyki, np. nieprzyjemne emocje,
gadulstwo, z³e nastroje, nerwowoœæ, gonitwê myœli, z³oœæ, a tak¿e
niepotrzebny wysi³ek fizyczny (sporty si³owe). Najwiêcej energii
poch³ania nam z³oœæ, nienawiœæ, strach. Cia³o astralne (dusza), aby siê
rozwijaæ te¿ musi mieæ odpowiedni¹ iloœæ odpowiedniej iloœci
„pokarmu” w formie delikatnej energii t.z. Bioenergii – orgonu. Jako
ciekawostkê dodam, ¿e cz³owiek bez jedzenia mo¿e ¿yæ doœæ d³ugo,
bez wody kilka dni, bez powietrza kilka minut i umiera.
Bez wra¿eñ cz³owiek nie mo¿e ¿yæ ani chwili – pozbawienie cz³owieka
mo¿liwoœci odbioru wra¿eñ powoduje jego natychmiastow¹ œmieræ.
Motorem dop³ywu energii, wra¿eñ jest otaczaj¹ca nas przyroda, bez tej
energii praca ludzkiej maszyny jest natychmiast zatrzyman¹. Oœrodki
pracuj¹ na ró¿nych czêstotliwoœciach, co wp³ywa na ró¿nicê ich pracy.
Jest to potwierdzenie tego, ¿e procesy psychiczne równie¿ s¹ materialne
i ¿e zu¿ywaj¹ pewn¹ iloœæ substancji (energii). Praca oœrodków musi
byæ zrównowa¿ona, albowiem kontroluj¹ one podstawowe funkcje tj.
emocje, myœli, ruch, instynkt czy seks, – czyli ca³a nasza aktywnoœæ
kontrolowana jest przez oœrodki (centra). Oœrodki spe³niaj¹ równie¿
rolê aparatów odbiorczych, ró¿nych zewnêtrznych bodŸców i
wp³ywów. Spróbujmy teraz dowiedzieæ siê jak zasilane s¹ nasze centra,
oœrodki oraz jak funkcjonuje system ich zasilania.
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W pobli¿u ka¿dego poni¿ej umieszczonego oœrodka znajduj¹ siê dwa
ma³e zbiorniki wype³nione energi¹ potrzebn¹ do pracy ka¿dego
oœrodka. Te ma³e zbiorniki – akumulatorki energii (A,B) po³¹czone ze
sob¹ i z oœrodkiem, do którego przynale¿¹ z jednej strony, a z drugiej
strony pod³¹czone s¹ do jednego du¿ego zbiornika. Ka¿dy z tych
akumulatorów po uruchomieniu odpowiedniego centra, które w danej
chwili wykorzystujemy dostarcz¹ odpowiedni¹ iloœæ energii, dla danego
centra (oœrodka) a¿ do momentu wyczerpania siê w nim ca³ego zapasu,
jednoczeœnie siê do³adowuj¹c z g³ównego zbiornika energii. Je¿eli nasz
wysi³ek psychiczny czy fizyczny wyczerpie zgromadzon¹ w nim
energiê oraz jego mo¿liwoœci do³adowywania czerpi¹c z g³ównego
zbiornika, cz³owiek zacznie opadaæ z si³ i nie bêdzie w stanie
funkcjonowaæ. Po up³ywie krótkiego czasu i ponownym uzupe³nieniu
wyczerpanego akumulatorka, cz³owiek powróci do normalnego stanu.
Typowym przyk³adem jest np. szybki bieg na jakimœ odcinku i im
d³u¿szy jest odcinek tym cz³owiek stajê siê s³abszy, a¿ do momentu
przewrócenia siê z wyczerpania. Jednak¿e proces ten powróci do normy
po na³adowaniu siê akumulatorków do swojego pierwotnego stanu.
G³ówny zbiornik, w którym zbiera siê energia nazywa siê HARA, i w
nim zmagazynowana jest energia wytworzona przez ludzki organizm z
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surowców, jakim jest pokarm fizyczny, powietrze i wra¿enia. W
skrajnym wypadku mo¿e byæ ca³kowite opró¿nienie zbiornika z jego
zasobów energetycznych i wtedy organizm umrze. Wzglêdnie
harmonijn¹ pracê ma³ych zbiorniczków utrzymuj¹ takie zjawiska jak
œmiech i ziewanie. Te czynnoœci czy te¿ nazwijmy to funkcje maj¹
bezpoœredni zwi¹zek z zasobem energii w oœrodkach i pe³ni¹ w nich
wa¿n¹ rolê. Gdy jesteœmy zmêczeni – ziewamy, i w tym momencie
nastêpuje przepompowanie energii do ma³ych zbiorników i oœrodków.
Natomiast œmiech spe³nia rolê przeciwn¹, i energia ze zbiorniczków jest
wypompowywana. W ten sposób zbiorniki pozbywaj¹ siê nadmiaru
niepotrzebnej energii, która zgromadzi³a siê w nadmiarze, gdy¿ zosta³a
niewykorzystana. Pamiêtajmy!, ¿e jeden porz¹dny atak z³oœci,
poczucie krzywdy, strachu, irytacji b¹dŸ inna gwa³towna emocja –
po¿re ca³y zapas energii czasem nawet w parê minut – pozostawiaj¹c
cz³owieka pustym wewnêtrznie. Tak du¿a iloœæ energii uwolniona w
ci¹gu krótkiego czasu i wys³ana w jakiœ punkt naszego cia³a za pomoc¹
naszego mózgu wytworzy „skupisko Hamera” wytwarzaj¹c coœ w
rodzaju obrazu, w którym uwiêzione s¹ cz¹steczki energii (a dok³adniej
mówi¹c bioenergii) tworz¹c w tym miejscu blokadê dla normalnego jej
przep³ywu. Dla zrozumienia proszê sobie wyobraziæ sytuacjê, jak¹
znamy z kina. Je¿eli obraz utworzony przez projektor o du¿ym
natê¿eniu œwiat³a rzucimy na ekran kinowy, to inne projektory, które
maj¹ mniejsze Ÿród³a œwiat³a (s³absze ¿arówki) nie bêd¹ w stanie
wyœwietliæ nam obrazu, a co za tym idzie nie bêdziemy mogli zobaczyæ
obrazów z tych projektorów. Dopiero po wy³¹czeniu projektora o du¿ej
mocy (œwiat³a) ekran zostanie uwolniony z obrazu, jaki on daje, a co za
tym idzie bêdzie mo¿liwe ogl¹danie filmu z projektorów o ma³ej mocy.
Aby uwolniæ ekran z obrazu na nim („skupisko Hamera” – wywo³ane
wstrz¹sem) i mieæ mo¿liwoœæ ogl¹dania filmów z innych projektorów
(normalny stan bez blokady przep³ywu energii) musimy wy³¹czyæ
projektor o du¿ej mocy (blokadê w mózgu). Je¿eli odnajdziemy
zdarzenie, które spowodowa³o w³¹czenie du¿ego projektora (stres,
strach itp.) mo¿emy wy³¹czyæ go i uwolniæ ekran od rzucanego nañ
obrazu Zablokowanie przep³ywu bioenergii w tym skupisku stwarza
miejsce podatne na rozwój drobnoustrojów, gdy¿ postrzegaj¹ one
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to miejsce jako tkankê obumar³¹, któr¹ nale¿y roz³o¿yæ. Z badañ,
jakie by³y prowadzone na temat biowitalnoœci wynika, ¿e poziom ten
dla otoczenia (œrodowiska) wynosi ok. 6500 jednostek Bovisa i jest te¿
norm¹ dla zdrowego cz³owieka. Maksymalne napromieniowanie, jakie
cz³owiek mo¿e posiadaæ to nawet 8500 jednostek, Bovisa. Je¿eli spada
natê¿enie tego pola poni¿ej 3500 jednostek Bovisa w jakimkolwiek
organizmie uruchamia to naturalny proces, w którym bakterie,
grzyby i pleœnie postrzegaj¹ organizm jako obumar³y, który nale¿y
roz³o¿yæ na czynniki pierwsze. Jest to naturalny i logiczny sposób
usuwania odpadów i rozk³adania ich na czynniki pierwsze, stworzony
przez naturê. Czy ktoœ z pañstwa wyobra¿a sobie ¿ycie wœród
wielometrowej warstwy nie roz³o¿onych cia³ ró¿nych organizmów? Bo
ja nie! I tu ujawnia siê ludzka ignorancja a zarazem g³upota. Zamiast
wspó³¿yæ z natur¹ zaczynamy j¹ zwalczaæ. Têpimy u¿ywaj¹c
najwymyœlniejszych trucizn, toksyn itp. w postaci œrodków czystoœci,
stosuj¹c ró¿nego rodzaju chemikalia w walce z drobnoustrojami, bo
ktoœ nam wmówi³, ¿e drobnoustroje s¹ niebezpieczne. Czy ktoœ z
pañstwa zastanawia siê, o ile bardziej niebezpieczne s¹ toksyny, które
wprowadzamy sami do naszego œrodowiska? Czy znajdzie siê ktoœ, kto
pokona i zniszczy drobnoustroje zanim sam zostanie zniszczony przez
w³asne œrodki u¿yte do ich zniszczenia? Jestem pewien, ¿e nigdy
cz³owiek nie pokona natury, a gdyby mu siê to uda³o to i tak, umrze z
braku drobnoustrojów, które by zniszczy³, a bez których ¿yæ nie mo¿e.
W iluzji walki z „niebezpiecznym wrogiem”, jakim s¹ drobnoustroje,
podsuniêtym nam przez przemys³ farmaceutyczny i chemiczny
(kosmetyki, œrodki czystoœci i higieny) wprowadzamy nieœwiadomie do
œrodowiska toksyny, które staj¹ siê naszym katem. I tu mogê
stwierdziæ, ¿e metoda doktor Huldy Clark staje siê powoli nierealna ze
wzglêdu na toksycznoœæ œrodowiska, jakie sobie stworzyliœmy, gdy¿
niewielu mo¿e wyprowadziæ siê na Alaskê, czy Grenlandiê. Tak, ¿e
jedynym mocnym argumentem jest jeszcze aparat „Zapper”. Zamiast
krêciæ siê w kó³ko mo¿e warto zastanowiæ siê nad innymi
mo¿liwoœciami. Wszyscy wiedz¹, ¿e cz³owiek miêdzy 20 – 50 rokiem
¿ycia jest bardziej odporny na choroby. Dlaczego? Odpowiedz jest
krótka. Posiada jeszcze ogromne si³y witalne w 100%. Jak ju¿ wy¿ej
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wspomnia³em witalnoœæ ta powinna wynosiæ ok. 6000 – 6500 jednostek
Bovisa. I ¿eby byæ zdrowym i odpornym na choroby trzeba j¹
utrzymywaæ na tym poziomie. Sposoby na utrzymanie tej witalnoœci
znane s¹ od tysiêcy lat, tylko je zapomniano przez nasz¹ ignorancjê lub
celowo ukryto, abyœmy zapadali na choroby, które póŸniej trzeba
leczyæ! Wielu z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego nie ma lekarstwa np.
na raka, gdzie jest tania energia, dlaczego nauka nie interesuje siê
w³aœciwoœciami piramid i urz¹dzeñ pracuj¹cych w sposób dla nas nie
zrozumia³y wykorzystuj¹cych niewidzialn¹ si³ê. Odpowiedz jest zawsze
ta sama. Skoñczy³by siê dochód napêdzaj¹cy machinê chciwoœci i
wyzysku pod szyldem prawa. ¯ycie ludzi jest najbardziej dochodowym
biznesem œwiata, a zysk z leczenia ci¹gle chorych ludzi, daje dochody
korporacjom farmaceutycznym, zysk liczony w setkach miliardów
dolarów. Jednym z takich niepos³usznych ludzi wobec systemu by³
prof. Wilhelm Reich, dlatego te¿ musia³ zgin¹æ, bo stan¹³ na drodze
przemys³owi farmaceutycznemu i atomowemu. Ale zawsze tak bywa,
¿e nie wszystkie œlady mo¿na po kimœ zatrzeæ i pomimo tworzenia
barier i próby wymazania go z dziejów ludzkoœci, znajd¹ siê zawsze
tacy, co próbuj¹ dowiedzieæ siê prawdy i potrafi¹ zdj¹æ z w³asnych
oczu iluzjê, jak¹ za³o¿y³ na nas system. Jednym z takich urz¹dzeñ
wykorzystywanym, przez prof. Reicha jest jak ja to nazywam „kibel”.
Jest to akumulator bioenergii (orgonu), dziêki któremu bardzo szybko
wzrasta nasza witalnoœæ. Nastêpnym z urz¹dzeñ jest taboret o
wymiarach 35 cm. z otworem u góry wykonany w kszta³cie szeœcianu.
Trzecim z jego pomys³ów jest urz¹dzenie do oczyszczania pomieszczeñ
ze szkodliwej dla nas energii DOR-u. Do najbardziej praktycznych
nale¿y ko³dra orgonalna, s³u¿¹ca jak normalna ko³dra do spania. Innymi
urz¹dzeniami, jakie przyci¹gaj¹ orgon s¹ najbardziej znane, ogniwo
Joe’ego, pierœcieñ Searla, silnik Greya. Najprostszym i najbardziej
rozpowszechnionym urz¹dzeniem i jednym z najbardziej skutecznych
s¹ piramidy, wykorzystywane od tysiêcy lat, a których funkcjonowania
do koñca nie rozumiemy. Jak widzicie pañstwo s¹ to urz¹dzenia
stosunkowo proste i tanie do wykonania. Ale najtañszym sposobem jest
uprawianie medytacji oraz ró¿nych technik wschodu. Aby utrzymaæ
wysok¹ witalnoœæ ok. 6000 jednostek, Bovisa, a co za tym idzie dobr¹
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kondycjê przez ca³e swoje ¿ycie, wystarczy z nich, co jakiœ czas
korzystaæ. Utrzymanie zdrowia nie kosztuje wiele i nie trzeba zostawiaæ
tysi¹ce z³otych rocznie w aptekach, a co najgorsze truæ w³asny
organizm toksynami. Problem wspó³czesnych ludzi polega na tym, ¿e
uwierzyli w iluzjê wspó³czesnej medycyny i stali siê wiêŸniami
systemu medyczno – farmaceutycznego, który doprowadzi³ ludzi do
sterowanej iluzj¹ samokontroli, blokuj¹c w ten sposób mo¿liwoœci
zmiany œwiadomoœci. Wiadomo jest, ¿e czystoœæ i higiena jest wa¿n¹
rzecz¹, ale czy nie ma innych bezpieczniejszych œrodków do jej
utrzymania, a zarazem nieszkodz¹cym naszemu zdrowiu i œrodowisku.
Ci, którzy przeczytali ju¿ ksi¹¿kê „Kuracja ¿ycia” doktor Huldy Clark
wiedz¹ ju¿ jak wiele naturalnych œrodków mo¿e zast¹piæ u¿ywan¹
przez nas chemiê, i osi¹gnie siê odpowiedni skutek a nie zaszkodzi to
naszemu zdrowiu. Mo¿e wydaæ siê to dziwne, ale w stolicy Peru, Limie
siedmio milionowym mieœcie œmiertelnoœæ ludzi tam mieszkaj¹cych
jest ni¿sza ni¿ w miastach Europy, pomimo, ¿e 90 % ludnoœci mieszka
tam praktycznie na œmietnisku. Myœl¹c naszymi kategoriami powinni
wszyscy umrzeæ zabici przez choroby i bród. Ale tak nie jest.
Medycyna konwencjonalna dopuœci³a, w roli pomocników, tzw.
szamanów i uzdrawiaczy, którzy wykorzystuj¹c sobie znane techniki i
zio³a, lecz¹ ubogich mieszkañców miasta. Nie dopuszczaj¹ w ten
sposób do powstania epidemii, a tak¿e utrzymuj¹, ogólny stan zdrowia
mieszkañców tego miasta. S¹ dopuszczani tak¿e w roli pomocników
jako pracownicy w klinikach wspó³pracuj¹c z medycyn¹
konwencjonaln¹. Jednak wracaj¹c do tematu nale¿y przeœledziæ
ko lejno œæ czynników po wo duj¹cych powst awanie guza
nowotworowego. Jak udowodni³ doktor Rybczyñski, a którego metodê
opisa³em w pierwszym rozdziale, komórka rakowa jest struktur¹
zbudowan¹ przez grzybek penicillium, który wi¹¿e struktury bia³kowe
naszego organizmu i wch³ania krzem. Tworzy to tkankê podobn¹ do
koralowca. Je¿eli w naszym organizmie powstanie miejsce zwane
„Skupiskiem Hamera” gdzie przep³yw bioenergii zostaje zahamowany,
stworzy to idealny punkt rozwoju, rodników grzyba penicillium, gdy¿
potraktuje on takie miejsce jako tkankê, któr¹ nale¿y usun¹æ. W wyniku
wch³aniania krzemu ze swojego otoczenia zaczyna zak³ócaæ przep³yw
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informacyjny z matrycy krzemowo-energetycznej, co powoduje
automatycznie zak³ócenia w systemie obronnym naszego organizmu.
Bia³e cia³ka odpowiedzialne za atakowanie wszystkich drobnoustrojów
w naszym organizmie nie postrzegaj¹ takiego powstaj¹cego guza za
zagro¿enie. Jedn¹ z przyczyn takiego stanu jest to, ¿e guz tworzy siê z
bia³ek naszego w³asnego cia³a a drug¹ to, ¿e przep³yw informacji z
matrycy krzemowo-energetycznej zostaje zaburzony przez ubytek
krzemu. Grzybek penicillium tworzy pancerz, którym pokrywa swoje
wierzchnie warstwy, tworzy strukturê która odbierana jest przez bia³e
cia³ka jako czynnik budowy naszego cia³a tj. struktur bia³kowych lub
krzemu. Utworzony w ten sposób stwór zaczyna siê rozwijaæ jako
samodzielny organizm, gdy¿ nie bêd¹c postrzegany jako wrogie
skupisko w naszym organizmie, mo¿e bez przeszkód czerpaæ sk³adniki
pokarmowe dostarczane przez nasz organizm. Od tego momentu nie
podlega ju¿ kontroli, ¿adnemu z naszych systemów, np. nerwowemu,
matrycy krzemowo-energetycznej, krwioobiegowi itp. Czerpi¹c
substancje pokarmowe z naszego organizmu, oraz bioenergiê, która
przez niego przenika (jest ¿ywym organizmem) mo¿e siê spokojnie
rozwijaæ, powiêkszaj¹c swoj¹ powierzchniê. Traktowany jest przez
nasz organizm jak np. Implant lub p³ytka ³¹cz¹ca koœci z tym, ¿e
zwiêksza siê jego powierzchnia. Proces rozwoju takiej struktury mo¿na
zatrzymaæ na kilka sposobów, które wczeœniej opisa³em. S¹ to metody,
które podzieli³bym na dwa rodzaje:
- mechaniczny, w którym umieœci³bym: metodê doktor Huldy Clark
(aparat „Zapper”), oraz preparat ANRY (jony krzemu) doktora
Rybczyñskiego, a tak¿e leczenie zio³ami i witaminami.
- Preparat Essiac opracowany i stosowany przez Indian po³udniowoamerykañskich ujawniony przez Rene M. Caisse obecnie produkowany
w Kanadzie.
- Amigdalina witamina B 17 (letril) z pestek moreli.
- Zestaw witamin opracowany przez doktora Andrzeja Wiœniewskiego
(jako jeden z elementów terapii holistycznej)
- Bylica – pio³un (Artemisia annua L)
2. Metody parapsychologiczne wykorzystuj¹ce niezbadane do koñca
energie
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i zjawiska z zakresu parapsychologii
- metoda prof. Hamera – wykorzystuj¹ca potêgê naszego umys³u, o
bardzo wysokiej skutecznoœci
- metoda prof. Gianni Dotta i jego pierœcieñ wytwarzaj¹cy
czêstotliwoœæ Ziemi
- ró¿d¿ki Horusa wytwarzaj¹ce podobn¹ czêstotliwoœæ
- terapia spektrochromem doktora Dinshah P. Ghadiali lecz¹ca niemal
wszystkie choroby spektrum œwiat³a
- akumulatory orgony prof. Wilhelma Reicha miêdzy innymi „kibel”,
taboret orgonowy, ko³dra orgonalna
- metoda doktora Andrzeja Wiœniewskiego holistyczna ³¹czy ona
terapiê witaminow¹ z leczeniem cia³a astralnego (duszy)
- piramidy gromadz¹ce bioenergiê podobnie jak akumulatory orgonu
Reicha (nie s¹ Ÿród³em energii nie wytwarzaj¹ jej)
Myœlê, ¿e wielu z pañstwa pierwszy raz spotyka tego typu informacje,
oraz metody leczenia, które s¹ ukrywane przed spo³eczeñstwem.
Niektóre z tych metod osi¹gaj¹ powy¿ej 95% wyleczenia wszystkich
chorób z rakiem w³¹cznie. Czy konwencjonalna medycyna mo¿e siê
pochwaliæ, ¿e osi¹ga stopieñ wyleczeñ przy chorobach nowotworowych
przekraczaj¹cy 30% z tego co obecnie wiem – to nie. Pomijaj¹c
chirurgów i stomatologów to leczone s¹ tylko nasze kieszenie a nie
zdrowie pacjenta. Nasze zdrowie i ¿ycie sta³o siê towarem, którym
mo¿na handlowaæ. Elity medycznego establishmentu robi¹ wszystko,
aby „robole” o tym nie wiedzieli, nie tyko ukrywaj¹ metody leczenia,
ale przygotowuj¹ i preparuj¹ podrêczniki oraz wiedzê medyczn¹ w ten
sposób, ¿eby ucz¹cy siê lekarz posiad³ wiedzê, która sprowadzi go na
fa³szywy trop. Dlatego tytu³ prof., dok., in¿., to tylko nauka a nie
wiedza. Maj¹c ju¿ tytu³ zawsze mo¿na zdobyæ wiedzê, co niektórzy z
nich ju¿ czyni¹ i zaczynaj¹ postrzegaæ ludzkie cia³o jako coœ wiêcej ni¿
tyko kawa³ „miêsa”. I jak powiedzia³ w/w dok. P. Ghadiali, którego
próbowano wymazaæ z dziejów ludzkoœci „Prawdê mo¿na pokonaæ, ale
nigdy nie da siê jej zniszczyæ”. Prostota i skutecznoœæ systemu SCT
(spektrochromu) by³a nie do przyjêcia dla establishmentu medycznego.
Celowo podzieli³bym metody leczenia na dwa rodzaje: mechaniczny i
parapsychiczny, gdy¿ zdajê sobie sprawê z tego, ¿e niektórzy z
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czytelników, postrzegaj¹ nasz œwiat wy³¹cznie jako materiê i nie
dopuszczaj¹ myœli, ¿e oprócz tego, co odbieraj¹ ich zmys³y nic wiêcej
nie istnieje. I w³aœnie dla tych osób polecam
sposoby leczenia raka, w sposób, jaki s¹ w stanie widzieæ i rozumieæ
dziêki swoim zmys³om. S¹ to sposoby mechaniczne (materialne), ale
tak¿e bardzo skuteczne w porównaniu z tym, co ma nam do
zaoferowania konwencjonalna medycyna. A co najwa¿niejsze nie
szkodliwe dla zdrowia w przeciwieñstwie do chemioterapii czy
naœwietlania radem. Wielu z pañstwa zada pytanie, dlaczego te
wszystkie niezwi¹zane ze sob¹ metody leczenia mog¹ dzia³aæ na ludzki
organizm „zapper”, jony krzemu, si³a woli, piramidy, akumulatory
orgonu, witaminy, kolorowe œwiat³o, ró¿d¿ki Horusa i kilka innych.
Odpowiedz jest banalnie prosta (tylko my ludzie wszystko
komplikujemy i szukamy trudnych odpowiedzi) dzia³aj¹ na energiê, z
której jesteœmy stworzeni. W przeciwieñstwie do tego, co nas uczono,
oraz tego, co tworzy nam nasza œwiadomoœæ (ego).
Jesteœmy energi¹, a zagêszczona energia jest materi¹, gdy¿ tak j¹
nazwaliœmy.
I to w³aœnie chcia³ nam przekazaæ Jezus mówi¹c „ Jesteœmy stworzeni
na wzór i podobieñstwo Boga” oraz „ Jako w niebie tak i na ziemi „ a
skoro jesteœmy skupiskiem energii to wszystkie urz¹dzenia, jakie
wymieni³em dzia³aj¹ na pewnych zasadach okreœlonych w fizyce i
chemii np. piramida dzia³a jak pryzmat na wi¹zkê œwiat³a i dlatego
wszystkie œciany piramidy oddzia³ywaj¹ ró¿nymi kolorami.
Pó³noc – ¿ó³ty, zieleñ dodatnia, niebieski
Wschód – indygo, fiolet, ultrafiolet itd. – widaæ to na przedstawionym
rysunku. Piramida w 1/3 wysokoœci jest skupieniem promieni
wpadaj¹cych do wnêtrza. W pryzmacie szklanym widaæ to zjawisko.
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Akumulator orgonu dzia³a jak puszka Faradaya na znajduj¹c¹ siê w niej
osobê. Spektrochrom, który ma 12 kolorowych szyb o ró¿nych kolorach
dzia³a jak zewnêtrzne œciany piramidy, które promieniuj¹ ka¿da innym
kolorem. Doktor Hamer wykorzystuje si³ê naszej myœli a myœl to
energia, któr¹ steruje nasz mózg, bêd¹cy ogromnej mocy generatorem i
odbiornikiem tej energii „ zapper ” jako generator czêstotliwoœci
wprawia w ruch cz¹steczki energii, jony krzemu poprawiaj¹ce przep³yw
informacji itp. Ka¿da z tych terapii poprawia lub wspomaga przep³yw
bioenergii lub usuwa przeszkody na jej drodze. To w³aœnie tê wiedzê o
energii i mo¿liwoœci jej wykorzystania ukryli w XVIII w. p.n.e kap³ani
z chciwoœci i ¿¹dzy w³adzy, zabraniaj¹c spisywania o nie jakichkolwiek
informacji. Zachowuj¹c t¹ wiedzê dla siebie mogli byæ panami ¿ycia i
œmierci swoich podw³adnych. Ci, którzy nie przyjm¹ do swojej
œwiadomoœci tego faktu mog¹ nadal poszukiwaæ lekarstwa na drêcz¹ce
ich choroby. Mogê im ¿yczyæ jedynie powodzenia. Ci zaœ, którym
ciekawoœæ nie daje spokoju mog¹ siê wybraæ w dalsz¹ podró¿ na
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pograniczu nauki. Czy ktoœ z pañstwa zastanawia³ siê, dlaczego
przemys³ farmaceutyczny tak bardzo chce pozbyæ siê zió³ z aptek i je
wyeliminowaæ z obiegu, tak jak np. konopie, zastêpuj¹c je tabletkami?
Myœlê, ¿e na szczytach wiedz¹. Mo¿e i my „robole” powinniœmy te¿ to
wiedzieæ. Ja myœlê, ¿e z trzech powodów:
Pierwszy – to tabletkê mo¿na sprzedawaæ wielokrotnie dro¿ej ni¿
kosztuje jej produkcja. Jak tak dalej pójdzie to mo¿na je bêdzie
kupowaæ na wagê w sklepie spo¿ywczym jak cukierki. Praktycznie ju¿
tak jest.
Drugi – ludzie przyzwyczajeni do wygodnego ¿ycia przestan¹ zbieraæ
zio³a wiêc stan¹ siê wszyscy bez wyj¹tku klientami aptek, a przy
przepisach uznaj¹cych zio³a za leki (które nied³ugo maj¹ byæ
wprowadzone w UE), bêdziemy musieli nawet herbatê kupowaæ w
aptece poniewa¿ przepis taki mo¿na kupiæ u polityków, gdy¿ „rêka
rêkê myje”, jak siê ma uk³ady i kupê szmalu, zarobionego na
„durniach”, którzy sami przynosz¹ kasê w zêbach nie wiedz¹c
dlaczego.
Trzeci – w procesie wytwarzania tabletek czy preparatów leczniczych
usuwa siê niemal w ka¿dym przypadku bioenergiê, która to w³aœnie jest
czynnikiem utrzymuj¹cym nasz wysoki stopieñ witalnoœci. Pozbycie siê
bioenergii z zió³ podczas procesu ich przetwarzania, automatycznie
zmniejsza nasz¹ odpornoœæ na choroby, a pacjenci os³abieni i chorzy to
intratny interes. Ka¿dy wyda ostatni¹ z³otówkê ¿eby byæ zdrowym a, ¿e
naje siê wyja³owionych toksyn, które mu siê od³o¿¹ na póŸniej to te¿
dobrze, bo prêdzej czy póŸniej organizm os³abnie i bêdzie nastêpna
kasa za leczenie. Ju¿ w trakcie pisania tego fragmentu ksi¹¿ki
zauwa¿y³em, jak siê ten biznes sam napêdza. Wiadomo, ¿e w dzia³aniu
niektórych leków zak³adaj¹c 20% widaæ wizualne ich efekty dzia³ania.
Ale chcia³bym przytoczyæ przyk³ad, który nam uzmys³owi jak one
dzia³aj¹. WyobraŸmy sobie, ¿e spotykamy kogoœ, kto mieszka na
uboczu, sk¹d widaæ rzeczkê, ale temu komuœ siê nie chce iœæ po wodê
¿eby siê napiæ œwie¿ej czystej wody. Obok mieszkaj¹cy s¹siad wiedz¹c
o tym proponuje tej osobie za niez³e pieni¹dze sprzedawaæ wodê do
picia. Nie mówi¹c jej, ¿e jest to woda destylowana. Po pewnym czasie
pan ten zaczyna chorowaæ, wiêc s¹siad obiecuje jej, ¿e go wyleczy
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wod¹ z rzeczki, ale nadal daje mu wodê destylowan¹. Pan ten
zadowolony, ¿e nie chce siê jej piæ nie zdaje sobie sprawy, ¿e pije nadal
wodê destylowan¹, wiêc ci¹gle popada w choroby, nie zdaj¹c sobie
sprawy, ¿e s¹siad go oszukuje. Ca³y czas ¿yje iluzj¹ i wie¿y na s³owo,
¿e jest leczony przez s¹siada. Tak zamyka siê kr¹g. Leczy siê ¿eby
chorowaæ. Czy znacie lepszy interes, który sam siê napêdza, gdy¿
pilnuje go psychika chorego, który uwierzy³ w iluzjê jak¹ tworzy mu
pazerny s¹siad. W³aœnie tym ró¿ni¹ siê tabletki od zió³ gdy¿ staj¹ siê
zubo¿a³¹ materi¹ (zió³ nie wolno gotowaæ gdy¿ strac¹ w³aœciwoœci
lecznicze) i nie dostarcz¹ nam bioenergii, lub bêdzie jej bardzo ma³o,
jako podstawowego czynnika utrzymuj¹cego nas przy ¿yciu. Drugim
takim czynnikiem, który zuba¿a nas w bioenergiê jest nasz pokarm.
Wiêkszoœæ potraw jest przez nas wyja³awianych przez gotowanie,
sma¿enie, naœwietlanie itp., co automatycznie pozbawia go bioenergii.
Natura, której jesteœmy ogniwem nie przewidzia³a, ¿e cz³owiek zacznie
siê wy³amywaæ z jej systemu i zacznie swoje potrawy gotowaæ,
sma¿yæ, czy naœwietlaæ w celu poprawy ich smaku, przez co zabu¿y
przep³yw bioenergii we w³asnym organizmie. Dostosowa³a nas do
systemu ¿ycia, w którym ¿yjemy, lecz my próbujemy to zmieniæ
dopasowuj¹c j¹ do swoich potrzeb i zachcianek i jak m¹drze zauwa¿y³
doktor Wiœniewski „Ludzie naszych czasów jedz¹ byle, co, byle jak i
byle gdzie”, wiêc ponosz¹ tego skutki. Celowo nie zapoznajê siê z
metodami leczenia doktora Zbigniewa Wiœniewskiego, którego
znalaz³em w trakcie pisania tej ksi¹¿ki, aby nie sugerowaæ siê
zawartymi w jego ksi¹¿kach informacjami, co mog³oby mieæ wp³yw na
mój tok myœlenia. Zapozna³em siê jedynie ze stron¹ internetow¹
oœrodka „Santa Maria” oraz obejrza³em zdjêcia reklamowe technik,
jakie wykorzystuje doktor Wiœniewski. Na podstawie zdjêæ oraz tekstu
umieszczonego w reklamówce mogê zapewniæ czytelników, ¿e
powiedzenie „Nie ma chorób nieuleczalnych” jest ca³kowicie
prawdziwe, bo lecz¹c cia³o i duszê mo¿na uzyskaæ taki w³aœnie efekt. I
t¹ zale¿noœæ zauwa¿y³ w³aœnie doktor Wiœniewski gdy¿ bêd¹c radiestet¹
nie by³ „ska¿ony” konwencjonaln¹ medycyn¹, i nie przeszkadza³y mu
„klapki na oczach” za³o¿one przez elitê establishmentu medycznofarmaceutycznego. Na pewno zapoznam siê z pracami doktora
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Zbigniewa Wiœniewskiego, ale dopiero po ukoñczeniu ksi¹¿ki. Myœlê,
¿e warto poznaæ zawarte w nich informacje, co polecam tak¿e
przedstawicielom œwiata medycyny konwencjonalnej. Nie do koñca
zgadzam siê z tym, ¿e choroby maja „szyfr”, który je tworzy, co
wyrazi³em wczeœniej i potwierdzi³ to doktor Hamer, ale potwierdzam
ca³kowicie, ¿e witaminy spe³niaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w prawid³owym
dzia³aniu naszego cia³a fizycznego. Je¿eli nasz organizm porównamy
do np. komputera to œcie¿ki, obwody, czy czêœci elektroniczne musz¹
przewodziæ impulsy elektryczne bez zak³óceñ.
Je¿eli powstanie przerwa lub tzw. ”zimny lut” to komputer zaczyna siê
psuæ. ¯eby odzyskaæ swoj¹ sprawnoœæ trzeba zregenerowaæ ubytek
miejsca, w którym nastêpuje blokada – przerwa w przep³ywie energii i
urz¹dzenie zacznie ponownie sprawnie dzia³aæ. Tak¹ w³aœnie rolê
spe³niaj¹ witaminy w naszym organizmie. Uzupe³niaj¹ zawartymi w
sobie pierwiastkami ubytki wytworzone przez ró¿nego rodzaju
zjawiska, np. toksyny, czy nasze myœli, umo¿liwiaj¹c w ten sposób
prawid³owy przep³yw bioenergii, której przep³yw w tych miejscach
zosta³ zaburzony. Likwidacja tych blokad powoduje wzrost witalnoœci
tych miejsc oraz zwiêksza czêstotliwoœæ drgañ cz¹stek energii.
Wszystkie mikroorganizmy otrzymuj¹ sygna³ „do odwrotu”, gdy¿
organizmu nie trzeba rozk³adaæ i zaczyna siê proces zdrowienia. Nie ma
sensu rozpatrywaæ dok³adnie roli oraz funkcji, jak¹ ma do spe³nienia
ka¿da witamina, a dok³adnie jej mikroelementów, które w naturalny
sposób wykonuj¹ t¹ czynnoœæ. Wystarczy tylko wiedzieæ, ¿e procesy,
które wykonuj¹, udra¿niaj¹ i odblokowuj¹ przep³yw bioenergii. Krótki
opis tych czynnoœci poda³em przy witaminie B 17 letrilu oraz jej
sposób regulacji czêstotliwoœci chromosomów i polaryzacji spinów
DNA. Przep³ywy bioenergii mo¿na udro¿niæ te¿ innymi sposobami np.
medytacj¹, poprzez przebywanie w akumulatorze orgonowym czy te¿ w
piramidzie, ale nie odbudowuj¹ one braków witamin w organizmie,
których rola w naszym organizmie jest bardzo wa¿na i utrzymuje na
sta³ym poziomie nasz¹ witalnoœæ. Wszystkich zainteresowanych rol¹
witamin w naszym organizmie, oraz ich w³aœciwoœciami odsy³am do
doktora Zbigniewa Wiœniewskiego oraz jego kliniki „Santa Maria” tel.
0913263133 www.santamaria.prv.pl. Mo¿na tam nabyæ preparat
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zio³owy GV oraz uzyskaæ wiêcej informacji na ten temat. Wielu z
pañstwa zdaje sobie sprawê z roli naszej w¹troby w usuwaniu toksyn i
innych odpadów naszego organizmu. Jest to najwiêksza przeszkoda w
procesie zdrowienia ludzi i zwierz¹t. Dlatego te¿ nie mo¿na
przyœpieszyæ tego procesu gdy¿ zbyt szybkie uwolnienie toksyn z guza
nowotworowego, mo¿e zablokowaæ mo¿liwoœci wydalnicze w¹troby, a
skutkiem tego bêdzie œmieræ pacjenta z powody zatrucia toksynami. Z
informacji, jakie posiadam urz¹dzenia takie jak akumulator orgonu,
piramidy, czy spektrochrom maj¹ pewne w³aœciwoœci utylizacji toksyn i
rozk³adania ich na czynniki pierwsze. Ale z braku dok³adniejszych
danych na ten temat nie mogê udzieliæ odpowiedzi, w jaki sposób i w
jakim stopniu ulegaj¹ one utylizacji. Je¿eli ktokolwiek bada³ to
zjawisko lub s³ysza³ coœ na ten temat chêtnie skorzysta³bym z tej
informacji. Prawdopodobnie proces usuwania guza nowotworowego
dziêki zastosowaniu takiej techniki mo¿na by³oby skróciæ kilkukrotnie
a jest to gra warta œwieczki.
Po zapoznaniu siê z wczeœniejszymi rozdzia³ami, dla wielu z
czytelników ³atwiejsze stanie siê zrozumienie „czegoœ”, co przeczy
fundamentalnym prawom fizyki i chemii jak¹ znamy i uznajemy za
obowi¹zuj¹cy dogmat naukowy. Substancja ta nazwana zosta³a przez
jej odkrywcê Davida Hudsona z Phoenix (Arizona) „ORME-y”, a
nastêpnie „S-ORME-y”. Odkryte w 1976 roku, a zg³oszone w biurze
patentowym w 1988 r. Jako Orbitally Rearranged Monatomic Elements
(Jednoatomowe pierwiastki o przekszta³conych orbitach) – 11
patentów, oraz 11 patentów na S-ORME-y zwanych sprzê¿ony
rezonuj¹co-kwantowy system oscylacyjny wieloatomowych ORMEów. W latach szeœædziesi¹tych radziecki fizyk Sacharow stwierdzi³, ¿e
szukaj¹c istoty ci¹¿enia nigdy nie odnajdziemy jej w postaci pola
magnetycznego. Ci¹¿enie jest rezultatem wzajemnych oddzia³ywañ
miêdzy protonami, neutronami, elektronami i energi¹ pró¿ni. To
energia, która znajduje siê wszêdzie, w ca³ym wszechœwiecie i jest
ponadczasowa. Ta energia to tak zwany eter. Gdybyœmy usunêli z
wszechœwiata ca³e ciep³o i ca³¹ materiê pozosta³aby w nim jeszcze ta
energia, któr¹ nazywamy energi¹ pró¿ni. Kiedy elektrony, protony, czy
neutrony wchodz¹ z t¹ energi¹ w reakcjê wytwarzaj¹ ci¹¿enie
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(grawitacjê). Je¿eli nie ma materii, nie ma tak¿e ci¹¿enia. Teoriê t¹
potwierdzi³ matematycznie Hal Puthoff pracuj¹cy w Instytucie
Zaawansowanych Badañ w Austin, któr¹ opublikowa³ w Physical
Review, w artykule „Gravity as a zero-point-fluctuation force” 1 marca
1989 r. Wykaza³ on, ¿e kiedy materia reaguje w dwóch wymiarach w
przeciwieñstwie do reakcji zachodz¹cych w przestrzeni trójwymiarowej
(zaœ jak wynika z definicji nadprzewodnik to parzysty, kwantowy
oscylator rezonuj¹cy w dwóch wymiarach, a nie w trzech). Kiedy
nadprzewodnik reaguje w dwóch wymiarach to powinien traciæ wed³ug
wzorów matematycznych cztery dziewi¹te swojego ciê¿aru. W³aœnie
tyle wa¿¹ pierwiastki ORME-y. Pomniejszenie cztery dziewi¹te ciê¿aru
pierwiastka daje dok³adnie 56 % ciê¿aru dla nadprzewodnika. Aby
uzmys³owiæ sobie niezgodnoœæ zachowania siê substancji ORME-y, do
jakiej jesteœmy przyzwyczajeni przez otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ,
przedstawiê fragment badañ nad tym bia³ym proszkiem prowadzonych
przez Davida Hudsona cyt. „Kiedy wk³adaliœmy ten materia³ do
przyrz¹du i wa¿yliœmy go, ca³y czas wa¿y³ tyle samo, zarówno kiedy
stawa³ siê magnetykiem jak i kiedy przestawa³ nim byæ. Kiedy jednak
wk³adaliœmy nasz¹ substancjê i przekszta³ca³a siê w œnie¿nobia³y
proszek, jaj ciê¿ar zmniejsza³ siê do 56 %. Po jej kolejnym podgrzaniu
ciê¿ar zanika³ zupe³nie, zaœ po och³odzeniu zyskiwa³ od 200 do 300 %
pierwotnego ciê¿aru. Ale w koñcu zawsze powraca³ do 56 % ciê¿aru.
Proszek uzyskiwany przez Davida Hudsona okaza³ siê
nadprzewodnikiem, dlatego te¿ muszê wspomnieæ kilka s³ów na temat
nadprzewodnictwa. Je¿eli nadprzewodnik znajdzie siê w polu
magnetycznym, pole to stanie siê ujemne i zostanie przez niego
wch³oniête spowoduje on unicestwienie potencja³u tego pola. Gdyby
ktoœ posiada³ urz¹dzenie z nadprzewodnikiem, mog³oby ono przenosiæ
siê w czasoprzestrzeni móg³by znikaæ i ponownie siê pojawiaæ w naszej
czasoprzestrzeni, powodowa³oby ono mo¿liwoœæ manipulacji czasem i
przestrzeni¹. Z definicji nadprzewodnika wynika, ¿e jest niemo¿liwe
istnienie w nim potencja³u elektrycznego lub pola magnetycznego. Nie
mo¿na do niego wprowadziæ energii ani jej wyprowadziæ. Przez
nadprzewodnik przep³ywa œwiat³o o jednej d³ugoœci fali, jest
jednorodne takie jak w laserze. P³ynie ono w nim bez przerwy w
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nieskoñczonoœæ. Przep³ywaj¹c przezeñ wytwarza wokó³ siebie pole
nosz¹ce nazwê pola Meissnera, wystêpuj¹ce wy³¹cznie w
nadprzewodnikach. Pole Meissnera eliminuje wszelkie zewnêtrzne pola
magnetyczne. Jest koloru bia³ego, gdy¿ wszystko co odcina œwiat³o od
nadprzewodnika musi byæ bia³e, zaœ to co je absorbuje czarne. Musi byæ
bia³e kiedy jest w stanie nad przewodzenia. Je¿eli dostroimy
czêstotliwoœæ rezonansow¹ nadprzewodnika do czêstotliwoœci
przewodu, wówczas fale elektronowe przewodu oscyluj¹ tak samo jak
nadprzewodnik. W tym stanie para elektronów mo¿e przejœæ na
nadprzewodnik bez ¿adnych dodatkowych impulsów, poniewa¿
elektrony przemieszczaj¹ siê bez przerwy, szukaj¹c drogi, jak
najmniejszego oporu. Je¿eli zsynchronizuje siê je z nadprzewodnikiem,
przechodz¹ parami bez dodatkowego impulsu. Kiedy jednak te dwie
cz¹stki utworz¹ parê i ka¿da z nich stanowi lustrzane odbicie drugiej,
wtedy trac¹ w³aœciwoœci cz¹stki i staj¹ siê czystym œwiat³em. Nie mog¹
one poruszaæ siê jako pojedyncze elektrony, ale mog¹ przemieszczaæ
siê w postaci œwiat³a. Elektrony wykazuj¹ pewn¹ w³aœciwoœæ, a
mianowicie to, ¿e elektron istniej¹cy w jednej czasoprzestrzeni
przechodz¹c do innej czasoprzestrzeni emituje lub absorbuje œwiat³o.
Przenosi siê wiêc z jednej do drugiej czasoprzestrzeni. W ten sposób
mamy œwiat³o, które sk³ada siê z dwóch elektronów. W przypadku
nadprzewodnika tak nie jest, gdy¿ pr¹d mo¿e p³yn¹æ w nieskoñczonoœæ
i wcale nie musi z niego odp³ywaæ. Je¿eli chcemy aby odp³yn¹³ musimy
pod³¹czyæ doñ przewodnik i dostroiæ jego czêstotliwoœæ rezonansow¹
do nadprzewodnika. Kiedy oba znajd¹ siê w harmonii, przyk³adamy
napiêcie i energia ulatnia siê. Gdybyœmy chcieli stworzyæ
nadprzewodnik i ³adowaæ go energi¹ w jednym punkcie ziemi to ca³a
energia nadprzewodnika zosta³aby bez najmniejszych strat przes³ana,
na fali kwantowej nadprzewodnika, w drugie miejsce na ziemi, w
postaci œwiat³a a nie elektrycznoœci. (Badaniami tymi zajmowa³ siê
Nicola Tesla, którego patenty na ten temat zosta³y utajnione.). W
nadprzewodniku nie ma ¿adnego napiêcia to znaczy ró¿nicy
potencja³ów. Przep³yw w nim zostaje zainicjowany przy³o¿eniem pola
magnetycznego. Reaguje on na nie przep³ywem œwiat³a w swoim
wnêtrzu i powstaniem wiêkszego pola Meissnera wokó³ niego. Nie
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istnieje w nim jakikolwiek opór a ruch odbywa siê na zasadzie
perpetum mobile i mo¿e trwaæ w nieskoñczonoœæ. Pierwiastkami tymi
jak odkry³ David Hudson s¹ rod, ruten, iryd, osm, pallad, nale¿¹ce do
rodziny platynowców. Nale¿y tutaj wspomnieæ, ¿e ok. 5% suchej tkanki
mózgowej u cz³owieka stanowi¹ rod i iryd i to w stanie
wysokospinowym. Komunikuj¹ siê one miêdzy sob¹ za pomoc¹
nadprzewodnictwa. O zjawisku tym wspomnia³em opisuj¹c badania
Clare Backstera. NASA zna ju¿ t¹ technologiê i pobiera od astronautów
próbkê tkanki i umieszcza j¹ w urz¹dzeniu podobnym do detektora
k³amstw, dziêki któremu mo¿e wiedzieæ, kiedy astronauta bez wzglêdu
na odleg³oœæ, prze¿ywa stres, poniewa¿ jego komórki tu na ziemi
doœwiadczaj¹ go w tym samym czasie. Dziêki temu wiedz¹ dok³adnie w
tym samym czasie kiedy to siê dzieje , mimo ¿e przekaz radiowy
jeszcze do nich nie dotar³. Mimo, ¿e ta czêœæ jest od³¹czona od cia³a,
wiêŸ miêdzy ni¹ i cia³em nadal istnieje. Dlatego te¿ pracuj¹ nad
radionik¹. Jak ujawni³ doktor Anderson NSA, a dok³adniej utajniony
wydzia³ ACIO dysponuje zaawansowan¹ technologi¹ zdalnego
widzenia opart¹ na wykorzystaniu nadprzewodnictwa, oraz technologiê
wytwarzania nadprzewodników i teleportacji. Informacje te potwierdza
tak¿e Dr Dan Burisch. Wiêcej informacji na te tematy na stronach
internetowych e- mail:
agnieszkajurko@wp.pl
http://www.bcd.com.pl/wingmakers.htm
http://www.paradignclock.com
http://prweb.com/releases2004/4/prweb120155.htm
Jak widaæ na za³¹czonych zdjêciach w rozdziale II zrobionych aparatem
Kirliana, cz³owieka otacza pole Meissnera zwane aur¹. Instytucja o
nazwie U. S. Naral Research Facilifi (Instytut Badañ Marynarki
Wojennej Stanów Zjednoczonych) wie, ¿e drogi porozumiewania siê
miêdzy komórkami wiod¹ przez nadprzewodnictwo. Zmierzyli oni to
zjawisko stosuj¹c SQUID- y – Nadprzewodnikowe Kwantowe
Urz¹dzenia Interferencyjne (Superconducting Quantum Interference
Device) wyposa¿one w nadprzewodnikowy pierœcieñ otaczaj¹cy cia³o.
Dziêki temu stwierdzili, ¿e to w³aœnie œwiat³o przep³ywa miêdzy
komórkami. Stwierdzili tak¿e, ¿e impulsy nerwowe nie s¹
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elektrycznoœci¹, ¿e przemieszczaj¹ siê z prêdkoœci¹ bli¿sz¹ prêdkoœci
dŸwiêku ni¿ œwiat³a. Prêdkoœæ dŸwiêku jest fal¹ nadprzewodnictwa. To
jest w³aœnie to co znajduje siê w naszych cia³ach, co nazywamy
œwiadomoœci¹ i to ró¿ni nas od komputera. Jest to œwiat³o ¿ycia. To
czêœæ naszego cia³a która jest w nas ca³y czas a której naukowcy nie
mog¹ wykryæ, poniewa¿ nie da siê jej zmierzyæ przyrz¹dami, które
posiadaj¹. Nie jest to wêgiel jak myœli wiêkszoœæ naukowców, ale rod i
iryd. W³aœnie to one ³¹cz¹ siê rezonansowo i dos³ownie podtrzymuj¹
nieprzerwanie niæ ¿ycia w naszym ciele. Zaœ wokó³ naszego cia³a
fizycznego znajduje siê niespolaryzowane pole magnetyczne zwane
równie¿ polem Meissnera lub aur¹. W³aœnie one s¹ atomami aury
naszego cia³a fizycznego. Atomy te rezonuj¹ z energi¹ pró¿ni (eteru).
Energia pró¿ni stanowi kolejny wymiar, w którym nie istnieje czas.
Wszystko co kiedykolwiek istnieje i co bêdzie istnieæ, jest zapisane
w³aœnie tam w pró¿ni (pola torsyjne). St¹d te¿ wziê³a siê materia,
stamt¹d ona pochodzi i jest w niej odnotowana. Nasz zwi¹zek z ni¹
dokonuje siê za poœrednictwem rezonuj¹cych oscylatorów znajduj¹cych
siê w stanie kwantowego rezonansu z jej energi¹. To jest w³aœnie to, co
przenosi œwiat³oœæ ¿ycia ze œwiata kwantów do makroskopowego cia³a,
które nazywamy form¹ fizyczn¹. Atomy te w stanie mokrym i po ich
wysuszeniu wygl¹daj¹ jak bia³y proszek. Je¿eli jednak przyjrzymy siê
im pod mikroskopem, to okazuje siê, ¿e wygl¹daj¹ jak szk³o. Je¿eli
podgrzejemy ten proszek do temperatury 1 160 stopni C w warunkach
pró¿ni przekszta³ci siê on w szk³o, bardzo podobne do tego jakiego
u¿ywamy w warunkach domowych. Jest to inna forma istnienia tego
pierwiastka. Ka¿dy z tych atomów rezonuje z energi¹ pró¿ni. Tej
maszyny pracuj¹cej na zasadzie perpetum mobile nie mo¿na ograniczyæ
czy kazaæ jej pracowaæ dla nas. Ka¿dy atom rezonuje w dwóch
wymiarach, wytwarzaj¹c falê kwantow¹, która siê z niego wydobywa.
Nastêpny atom zagnie¿d¿a siê w niej i przekazuje j¹ dalej. Jest tak
dlatego, ¿e ca³y czas nurza siê w energii punktu zerowego. Jest ich
nieskoñczona iloœæ i wszystkie robi¹ to samo. Jest to maszyna
wykonuj¹ca ruch, który siê nigdy nie koñczy, wykorzystuj¹c energiê
punktu zerowego. Nadprzewodnik pierwszego rodzaju reaguje z
magnetycznym polem ziemskim 2 x 10
erga, a natê¿enie jednego
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gausa ma moc 10
. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ziemskie pole magnetyczne
oddzia³uje na ig³ê kompasu moc¹ 0,5 gausa. (Z informacji do jakich
dotar³em wynika, ¿e armia Stanów Zjednoczonych posiada technologiê
wytwarzania magnesów, które daj¹ moc od 10 ¸ 20 ton ci¹gu przy
magnesie 1 metra kwadratowego i gruboœci 6,25 mm. Moc takiego
magnesu powoduje dematerializacjê znajduj¹cych siê w pobli¿u
przedmiotów, przez co staj¹ siê niewidzialne dla ludzkiego oka, (po
prostu znikaj¹). Substancja ta jest kamieniem filozoficznym, którego od
stuleci poszukiwali alchemicy, a któr¹ nazwano bia³ym proszkiem
z³ota. W ksi¹¿ce wydanej w 1991 roku pt. „Secrets of Alchemists”
(Sekrety alchemików) opisany jest tzw. kamieñ filozoficzny, Ÿród³o
œwiat³oœci ¿ycia, który by³ bia³ym proszkiem z³ota. Opis ten mówi, ¿e
jest to Ÿród³o esencji ¿ycia, ¿e przenosi on œwiat³o ¿ycia. Zosta³o to ju¿
udowodnione naukowo. Proszek ten jest nadprzewodnikiem i przenosi
œwiat³o w naszym ciele i innych organizmach. Ju¿ wtedy alchemicy
twierdzili, ¿e poprawia komórki cia³a. Z badañ przeprowadzonych
przez Bristal-Myers-Squibb wynika, ¿e ten materia³ wchodzi w
rezonans z DNA i je koryguje. Wszelkie rakowe deformacje,
deformacje popromienne, wszystko to jest korygowane przez te
pierwiastki. Nie wchodz¹ w chemiczne reakcje z DNA a jedynie je
koryguj¹. Bia³y proszek z³ota nie ma wi¹zania typu metal-metal, wiêc
nie ma w³aœciwoœci metali ciê¿kich. Substancja ta w sensie dos³ownym
poprawia DNA poprzez proces równowa¿ny denaturowanie roztworu,
DNA wiotczeje i nastêpuje ulepszaj¹ca je rekombinacja. Dziêki temu
wszystkie choroby powsta³e przez zaburzenia w DNA mo¿na
skorygowaæ. Przyjmowanie tego pierwiastka nie mo¿e ograniczaæ siê
jedynie do skutków terapeutycznych, musi mieæ tak¿e pod³o¿e
filozoficzne. Wyleczenie chorób maj¹ce swoje Ÿród³o w zaburzeniach
DNA jest swego rodzaju produktem ubocznym. Bia³y proszek z³ota nie
jest, jak wczeœniej myœlano z³otem, ale rodem i irydem. Pierwiastki te
wystêpuj¹ naturalnie w organizmach ¿ywych. Najwiêcej znajduje siê go
w ¿elu Aloe Vera (preparat aloesu) w Ace Mannanie, soku
marchwi, soku winogronowym oraz w ekstrakcie nasion
winogronowych, korze wi¹zu, zajêczym szczawiu (dwie ostatnie
pozycje zawiera preparat Essiac), i w kilku innych zio³ach i
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materia³ach. Jest to naturalny materia³ a nie jakiœ zwi¹zek lub
lekarstwo. Jest to substancja o charakterze pierwiastka, s¹ to atomy
które wprowadzaj¹ do naszego organizmu œwiat³o. Ci z pañstwa, którzy
maj¹ mo¿liwoœæ przeczytaæ ksi¹¿kê The Book of Knowledge : The Keys
Of Enoch (Ksiêga wiedzy-klucze Enocha) mog¹ dowiedzieæ siê w jaki
to sposób j¹dro atomu mo¿e zmieniaæ swoj¹ symetriê, w jaki sposób
orbity elektronów mog¹ siê rekonfigurowaæ, jak powstaj¹ pary
elektron-pozytron, które to s¹ œwiat³em. Strona 486 tej ksi¹¿ki jest
poœwiêcona dŸwiêkom o wysokiej czêstotliwoœci, dziêki którym
cz³owiek uzyskuje zdolnoœci paranormalne, a ca³a ksi¹¿ka mówi o
energii atomu z³ota, najwy¿szej energii œwietlnej. Cz¹stki rodu maj¹
wymiary 0,6 angstrema (Å), a cz¹steczki irydu 1,8 angstrema (Å).
Obydwa pierwiastki znajduj¹ siê w ludzkiej krwi i stanowi¹ to, co
powoduje tworzenie struktur ¿ycia. Potwierdzi³ to francuski biolog
Gaston Naessens nazywaj¹c je somatydami. Profesor Wilhelm Reich
nazwa³ je wczeœniej „bionami”. In¿ynier Franciszek Rychnowski ,
który potrafi³ je skraplaæ nazywa³ je „elektroidem”. Natomiast Sathya
Sai Baba, który je materializuje nazywa je wibhuti-œwiêty popió³.
Materializowa³ je tak¿e Jezus. Po przebadaniu wibhuti okaza³o siê, ¿e
jest substancj¹ wysokospinow¹ irydu, który polimeruje z kwasem
solnym w naszym ¿o³¹dku. Pod mikroskopem widaæ,

¿e jest to popió³ wêglowy, ale ca³a reszta jest czystym irydem. Markbe
z El Paso nazywa je „kryszta³ami ¿ycia” lub ATP. Wytwarzanie tej
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substancji jest stosunkowo ³atwe chemicznie, gdy¿ wytwarzano j¹ w
staro¿ytnoœci w piecach do wytopu miedzi. Metodê jego wytwarzania
znali Hebrajczycy. Bia³y proszek z³ota mo¿na stopiæ w temperaturze
1160º i otrzymaæ z niego przezroczyste z³ote szk³o, i mimo to jest nadal
z³otem, a nie zwi¹zkiem z³ota. Mo¿na to z³ote szk³o zmieliæ w
moŸdzierzu na bia³y proszek. Z³oto ma t¹ w³aœciwoœæ, ¿e mo¿na je
oczyœciæ przez destylacjê w temperaturze 450º C. Wtedy uwalnia siê i
ulatnia w postaci gazu, który mo¿na skropliæ i doprowadziæ do postaci
bia³ego proszku. Nosi on nazwê „bia³ej rosy”, „bia³ego kondensatu”,
„bia³ego go³¹bka”. Nazwy te s¹ symbolami o charakterze
alchemicznym. Substancjê t¹ mo¿na uzyskaæ tak¿e w inny sposób w
postaci p³ynnej (prawdopodobnie chodzi o eteroid). Nale¿y w tym
wypadku podwiesiæ kawa³ek czystego z³ota w piramidzie na a
wysokoœci, a pod spodem umieœciæ naczynie z wod¹. Po kilku dniach
kawa³ek ów pokryje siê substancj¹ o kolorze miodowym. Po
wyp³ukaniu w naczyniu z wod¹ podwieszonego nad ni¹ z³ota, woda w
nim uzyska silne w³aœciwoœci lecznicze oraz filozoficzne. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e iryd mo¿e rz¹dziæ czêstotliwoœciami wibracji 56
moleku³ wody, a cia³o jest z niej niemal zbudowane. Iryd w
temperaturze 70º Fahrenheita (22oC) nie ma ¿adnego przyci¹gania
grawitacyjnego. Tak wiêc nasze cia³o zostaje wype³nione œwiat³em, to
dos³ownie je spo¿ywamy a¿ do momentu, kiedy nasze cia³o œwietliste
przewa¿y nad cia³em fizycznym – prawdopodobnie wtedy stajemy siê
istot¹ œwietlist¹. Kiedy ktoœ znajdzie siê ju¿ w stanie tego oœwiecenia,
nie potrzebuje ju¿ czytaæ ksi¹¿ek, nie musi studiowaæ, poniewa¿ po
prostu wie. Nie ma naukowego wyt³umaczenia, sk¹d to wszystko wie,
po prostu siê wie. Wszystko staje siê oczywiste, tak proste, jak to tylko
mo¿liwe. Kiedy zrozumiecie pañstwo czym jest ta substancja, bêdziecie
wiedzieli, ¿e zmieni ona naturê cz³owieka i to do tego stopnia, ¿e
wszystko co obecnie cenimy, przestanie siê liczyæ. Kiedy przestaniemy
odczuwaæ potrzebê jedzenia i zaczniemy od¿ywiaæ siê energi¹
pochodz¹c¹ bezpoœrednio z pól rezonansowych wszechœwiata, wówczas
bêdziemy potrzebowali jedynie wody. Bêdzie mo¿na podró¿owaæ
wszêdzie gdzie siê chce, wystarczy tylko o tym pomyœleæ, gdzie siê
chce byæ, aby siê tam znaleŸæ. Bêdzie mo¿na ¿yæ 800 – 1000 lat,
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zachowuj¹c cia³o w doskona³ym stanie, którego ka¿da komórka
zostanie skorygowana i doprowadzona do perfekcji, a nasz metabolizm
ulegnie przyspieszeniu o 45 ÷ 50 %. To wszystko niesie ze sob¹ ta
substancja. Nie bêdê opisywa³ mo¿liwoœci leczniczych tej substancji w
leczeniu raka, AIDS i wielu innych chorób, gdy¿ wielu z pañstwa
pomyœli, ¿e opisujê uleczenia zwane „cudownymi uleczeniami ”.
Wspomnê tylko, ¿e za¿ywanie jej w postaci zastrzyku 10 mg dziennie
w okresie 30 dni usuwa ca³kowicie chorobê nowotworow¹. Podawana
doustnie przed³u¿a okres leczenia do 40 ÷ 50 dni i wymaga wiêkszej
dawki tej substancji. Najwiêksze iloœci irydu posiada sok z marchwi i
trzeba przy tych chorobach piæ du¿e iloœci tego soku. Mo¿na tak¿e
postaraæ siê o zakup amerykañskiego preparatu z marchwi
Acemannam, który jest w 90 % rodem. Je¿eli ktoœ jest chory na
raka potrzebuje rodu, ROD LECZY RAKA. W³aœciwoœci substancji
zwanej bia³ym proszkiem z³ota znano w staro¿ytnoœci i opisano w
Biblii. Mieszkañcy Tygrysu i Eufratu, którzy utrzymywali, ¿e tê wiedzê
otrzymali od bogów (chodzi naturalnie o cywilizacjê Anunaków).
Profesor Zecharia Zitchin okreœla to jako „kamieñ athinder”. Wiedzê tê
przedstawiono w kszta³cie trójk¹ta, coœ w rodzaju wysmuk³ej piramidy.
S³owo Mana zosta³o zniekszta³cone, Ÿle przet³umaczone i zrozumiane
jako manna (manna z nieba). Chodzi tak naprawdê o MA – NA co
znaczy „co to jest”, które jest okreœleniem bia³ego proszku z³ota (si³y
¿yciowej). Wiedza ta przepad³a na prze³omie XXIX i XXVIII wieku
p.n.e., gdy Amelekeici przybyli do Egiptu i wymordowali czêœæ
ludnoœci i kap³anów, którzy j¹ posiadali. Oraz zniszczyli œwi¹tynie i
kulturê starego królestwa. Od tego momentu, ludzie zaczêli popadaæ w
choroby, gdy¿ zosta³a zniszczona wiedza na temat jego produkcji.
Hebrajczycy uciekaj¹cy wraz z Moj¿eszem z Egiptu zabrali „Arkê
Przymierza” w której znajdowa³ siê bia³y proszek z³ota (jest
nadprzewodnikiem) w ten sposób zabrali tê wiedzê ze sob¹ i ukryli
przed ludŸmi. Zniszczona zosta³a tak¿e wykonana z bia³ego proszku
z³ota kopu³a piramidy Cheopsa. W chwili obecnej odczytano wiele
papirusów i informacji jakie pozostawili po sobie Hebrajczycy na temat
bia³ego proszku z³ota, w tym tak¿e zawartych w Biblii. W obecnej
chwili wiadomo ju¿ jest, ¿e wiedzê tê znali Templariusze, których
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prze³o¿onym by³ Charles Debussy a potomkiem jego jest w³aœnie David
Hudson. Na ten temat ciekawych informacji dostarcza nam ksi¹¿ka
„The Holy Blood and the Holy Grail” (Œwiêty Gral Œwiêta Krew).
Ujawnienie tej substancji w 1999 r przewidzia³ tak¿e Nostradamus. Po
dok³adniejszym zapoznaniu siê z w³aœciwoœciami tego bia³ego proszku
mogê stwierdziæ, ¿e jest to w³aœnie si³a ¿yciowa która reguluje i
odpowiada za nasz stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Mo¿e
wytworzyæ tak¿e wszystkie czynniki niezbêdne do utrzymania ¿ycia
fizycznego w tym tak¿e witaminy.

148

ROZDZIA£ IV

PRZYSPIESZONE STUDIA
MEDYCZNE
149

Pisz¹c tê ksi¹¿kê nie mia³em na celu nikogo leczyæ gdy¿
najlepszym lekarzem, jakiego znam jest ludzki organizm, nigdy nie
pope³nia b³êdów i nie da siê przez nikogo zwieœæ. Nie ¿yje iluzj¹ i
pilnie wykonuje swoje obowi¹zki, jakie mu polecono. Tak¿e ka¿dy z
czytelników, który j¹ czyta jest najlepszym lekarzem gdy¿ chc¹c
utrzymaæ swoje zdrowie nie bêdzie ulega³ chciwoœci, zak³amaniu,
¿¹dzy w³adzy czy te¿ niewiedzy wobec swojego cia³a. Bêdzie d¹¿y³ do
zdrowia i równowagi cia³a i psychiki. Bêdzie czu³ jego potrzeby i
pragnienia. Informacje, jakie uzyskali pañstwo pozwol¹ niemal
wszystkim, którzy je poznali staæ siê lekarzami i pozbyæ siê nie tylko
guza nowotworowego, ale tak¿e wiele innych chorób. W rozdziale tym
moja rola bêdzie polega³a tylko na ukierunkowaniu osób, które chc¹
usun¹æ raka i inne choroby a nie na wskazaniu jak to robiæ. Ka¿dy
wybierze sposób, jaki bêdzie uwa¿a³ za najlepszy i najbardziej
skuteczny. Rozdzia³ ten uzupe³niê jeszcze kilkoma informacjami, które
mo¿na wykorzystaæ w walce z chorob¹, lub obni¿yæ koszty leczenia jej
do minimum. Otó¿ ka¿da z wymienionych wczeœniej metod jest
skuteczna w wysokim stopniu, lecz warunkiem skutecznoœci s¹ trzy
czynniki.
Pierwszy – stan w¹troby:
- tzn., je¿eli ktoœ z chorych na raka, dopuœci³ do ogromnego zniszczenia
w¹troby przez chorobê nowotworow¹, chemioterapiê, naœwietlanie,
ogromn¹ iloœæ zjadanych tabletek lub innych substancji jego szanse
malej¹ proporcjonalnie do stanu zniszczenia w¹troby. W¹troba jest
odpowiedzialna za usuwanie toksyn z naszego cia³a i jest najwiêksz¹
barier¹, której nie da siê omin¹æ.
Drugi – stan p³uc chorego:
- o ile p³uca s¹ w stanie dostarczyæ do organizmu odpowiedni¹ dawkê
tlenu umo¿liwiaj¹c¹ utrzymanie cz³owieka przy ¿yciu szansa na
prze¿ycie jest doœæ wysoka.
Trzeci – pokonanie w³asnego strachu i cierpliwoœæ:
- s¹ to dwa bardzo wa¿ne czynniki, które daj¹ gwarancjê wyleczenia.
Wiêkszoœæ chorych wpada w panikê w pierwszych dniach leczenia
gdy¿ widz¹c os³abienie i pogarszaj¹cy siê stan zdrowia wywo³any
stanem gor¹czkowym wpada w panikê i przerywa kuracjê. Jest to
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najwiêkszym g³upstwem odbieraj¹cym choremu szansê na
wyzdrowienie.
Pamiêtajcie! Stan zapalny, wzrost temperatury i os³abienie
rozpoczyna proces zdrowienia.
Jest to normalny biologiczny proces obrony organizmu przed
chorob¹ a nie zagro¿enie naszego ¿ycia.
W ten sposób organizm nasz reaguje na ka¿d¹ chorobê, najlepiej widaæ
to przy grypie. Do momentu, kiedy wydaje siê wam, ¿e czujecie siê
dobrze organizm jak ju¿ wczeœniej napisa³em nie widzi zagro¿enia,
wiêc nie uruchamia systemu obronnego ani nie zwiêksza iloœci bia³ych
cia³ek w krwi. Choroba rozwija siê nadal bez przeszkód. Po podaniu
preparatu od kilkudziesiêciu minut do kilku godz. PóŸniej, gdy preparat
zaczyna dzia³aæ zaczyna siê stan zapalny, którego efektem (nie w
ka¿dym przypadku) jest wzrost temperatury cia³a, os³abienie a w
zale¿noœci od osoby lub stany jej zdrowia, a tak¿e umiejscowienia guza
lub guzów i ich wielkoœci. W zale¿noœci od preparatu np. preparat
ANRYT po pierwszej dawce mo¿e wywo³aæ w zale¿noœci od pacjenta
stan zapalny trwaj¹cy nawet od czterech do szeœciu dni. Po za¿yciu
nastêpnych dwóch, trzech kropli, stan zapalny mo¿e trwaæ trzy dni itd.
Krople daje siê raz w tygodniu po to, aby po ust¹pieniu stanu zapalnego
organizm mia³ czas na usuwanie toksyn i regeneracjê. Takie stany
(wzloty i upadki) mog¹ trwaæ od 10-14 tygodni, kiedy organizm
zacznie zachowywaæ siê normalnie. U niektórych pacjentów pierwsze
objawy poprawy, które s¹ zauwa¿alne mog¹ nast¹piæ ju¿ po szeœciu
tygodniach.
Jak widzicie pañstwo w przypadku nowotworu trzeba po prostu mieæ
cierpliwoœæ. Nie jest problemem zatrzymaæ rozwój choroby
nowotworowej, mo¿na to zrobiæ w kilka minut u¿ywaj¹c np. „zappera”,
ale nie wolno rozpuœciæ go zbyt szybko gdy¿ ogranicza nas w¹troba.
Rak powstaje wiele lat, wiêc nie wymagajmy ¿eby mo¿na go by³o
usun¹æ w kilka dni. Je¿eli guz jest na zewn¹trz i ma mo¿liwoœæ
opró¿niæ siê na zewn¹trz to bardzo przyœpieszymy jego usuniêcie, ale z
guzami wewnêtrznymi tego zrobiæ siê nie da, a tym bardziej przy
guzach mózgu. Je¿eli ktoœ z chorych zacznie uprawiaæ medytacjê
techniki TAICHI lub inne techniki, wykorzystuj¹ce nasz umys³, mo¿e
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osi¹gn¹æ niesamowite efekty, w bardzo krótkim czasie. Nasz mózg ma
ogromn¹ moc, tylko my nie zdajemy sobie sprawy z jego mocy, a to
w³aœnie on uruchomi³ rozwój choroby, on mo¿e j¹ tak¿e ton¹c. Wiara
jest bardzo silnym sprzymierzeñcem w leczeniu wielu chorób „wiara
czyni cuda” i jest to zgodne z prawd¹. Osoby, które podda³y siê
wczeœniej chemioterapii lub naœwietlaniu mog¹ mieæ trudnoœci z
wyleczeniem siê gdy¿ trucizny, które zosta³y im podane blokuj¹ i
utrudniaj¹ dzia³anie preparatów. Statystycznie wiêcej osób umiera,
które wziê³y chemioterapiê ni¿ te, które z niej nie skorzysta³y.
Paradoks! Medycyna konwencjonalna twierdzi, ¿e ona pomaga. Jak
mo¿e pomóc silna trucizna, która jest nie wybiórcza i zabija wszystkie
komórki w organizmie, a w szczególnoœci zdrowe. Jak twierdz¹
wszyscy lekarze, których metody tutaj opisa³em, jest to zwyk³y i
œwiadomy mord na organizmie pacjenta, prowadzony pod szyldem
prawa. Je¿eli któraœ z wymienionych tutaj metod zaszkodzi³aby
pacjentowi to mog¹ byæ pañstwo pewni, ¿e jego twórca, nie wyszed³by
z wiêzienia do koñca ¿ycia. Leczenie metodami medycyny
konwencjonalnej mo¿na porównaæ do konia, który pod ciê¿arem
niesionego ³adunku przewraca siê ze zmêczenia a gospodarz dorzuca
mu jeszcze dodatkowy worek z baga¿em. Je¿eli koñ nie padnie pod
ciê¿arem baga¿u i nie zdechnie, to po prostu bêdzie to zawdziêcza³
silnej woli prze¿ycia. Je¿eli koñ ma prze¿yæ to sama logika
podpowiada, ¿e nale¿y uj¹æ mu baga¿u a nie dok³adaæ, lub pozostawiæ
go z tym ciê¿arem, jaki ma, to jest szansa, ¿e sam da sobie radê. Dla
osób w najciê¿szych przypadkach choroby nowotworowej lub osób,
które wczeœniej wziê³y chemioterapiê i ich proces zdrowienia jest
utrudniony, osobiœcie polecam wspomóc organizm przez dodatkowe
elementy, które nie bardzo s¹ zrozumia³e dla wspó³czesnych
(cywilizowanych) ludzi. Interesuj¹c siê od kilku lat urz¹dzeniami
orgonu Wilhelma Reicha, czy piramidami, mogê potwierdziæ ich
sk ut eczno œæ d z ia ³a nia . Wiê c e j in fo r ma c ji na t emat
niekonwencjonalnych terapii oraz urz¹dzeñ, wspomagaj¹cych organizm
podam w nastêpnym rozdziale. Z metod, jakie opisa³em w pierwszym
rozdziale mo¿na posk³adaæ (ka¿dy wed³ug swojej koncepcji) jeden
konkretny zestaw, który mo¿emy zastosowaæ w celu wyleczenia
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choroby nowotworowej i usun¹æ guza. Ja osobiœcie polecam ze
wzglêdu na prostotê i niskie koszty a tak¿e skutecznoœæ dzia³ania u¿yæ
jako podstawowe dwie metody doktor Huldy Clark i urz¹dzenie
„zapper” oraz preparat „ANRYT” dok. Rybczyñskiego a tak¿e du¿e
iloœci witaminy C z naturalnych Ÿróde³. Traktuj¹c te po³¹czone metody
jako podstawowe mo¿emy rozbudowaæ w sposób dowolny zestaw,
którym chcemy siê leczyæ, – Essiac, Amigdalinê, æwiczenia jogi,
medytacje, urz¹dzenia orgonalne czy piramidê. Wszystko to mo¿na
³¹czyæ gdy¿ nie wykluczaj¹ siê wzajemnie a wprost wspomagaj¹ siê, co
podnosi skutecznoœæ leczenia. Dla osób, które staæ jest wydaæ kilkaset
z³otych wiêcej polecam piramidê o doœæ du¿ej skutecznoœci w dzia³aniu
czy te¿ akumulator orgonu, które to urz¹dzenia mo¿na wykorzystywaæ
przez ca³e ¿ycie w celu utrzymania na wysokim poziomie naszej
witalnoœci. W ka¿dym przypadku polecam aparat „zapper” (porz¹dnej
jakoœci z zasklepionymi korkami polimerowymi lub miedzi¹)
elektrodami, który u¿ywaj¹c dwa razy dziennie bêdziemy blokowali
mno¿enie siê drobnoustrojów. Utrudni to ich przemieszczanie siê wraz
z krwi¹ i utrzyma nasz organizm w wzglêdnej czystoœci. Drug¹
czynnoœci¹, jak¹ on wykonuje jest uszkadzanie wierzchniej warstwy
guza, która jest nastêpnie usuwana i wydalana przez nasz organizm.
U³atwia on tak¿e przep³ywy bioenergii w organizmie. Niezbêdnym te¿
preparatem jest preparat „ANRYT” gdy¿ dostarczaj¹c jony krzemu
rozbija strukturê krzemow¹ tkanki nowotworowej, uwolnione
cz¹steczki krzemu odbudowuj¹ matrycê krzemowo-energetyczn¹
odpowiedzialn¹ za przep³yw informacji i prawid³owe dzia³anie naszego
DNA. Usuwa tak¿e wiele chorób powsta³ych przez zaburzenia matrycy
krzemowo-energetyczej. Nastêpuje to automatycznie wraz z odbudow¹
prawid³owego dzia³ania naszego DNA. Je¿eli zastosujemy tylko te dwie
metody to niezbêdne jest stosowanie preparatów oczyszczaj¹cych i
wspomagaj¹cych w¹trobê np. cluB-52 lub preparat o podobnym
dzia³aniu. Preparat „Essice” nie wymaga ¿adnych dodatkowych
preparatów podobnie jak witaminy w preparacie GV doktora
Wiœniewskiego. Amigdalina B 17 wymaga dodatkowego wsparcia
przez preparaty, które wczeœniej wymieni³em ze wzglêdu na
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specyficzny sposób dzia³ania i jest tylko czyst¹ witamin¹. Nale¿y
unikaæ wêglowodanów produktach.
Dietê, jak¹ powinniœmy stosowaæ opracowan¹ przez Jana
Wiœniewskiego i Marka Chyliñskiego, umieœci³em na koñcu tego
rozdzia³u. Pamiêtajmy, ¿e jest to czynnik wspomagaj¹cy nasze zdrowie.
Takim czynnikiem wspomagaj¹cym jest te¿ dostarczanie witamin do
naszego organizmu. Niektóre z nich oraz Ÿród³a ich pochodzenia
opisa³em we wczeœniejszym rozdziale. Nale¿y unikaæ potraw
szczególnie sma¿onych lub z mikrofalówki gdy¿ s¹ to produkty
wyja³owione i staj¹ siê toksynami dla naszego organizmu. Wskazane
jest spo¿ywanie jak najwiêcej produktów surowych nieprzetwarzanych
gdy¿ zawieraj¹ bioenergiê. Najlepiej wystawiæ je na dzia³anie s³oñca na
ok. 15-20 min. przed spo¿yciem lub przetrzymywaæ je w ma³ej
domowej piramidzie. Je¿eli osoba chora na raka ma mo¿liwoœæ
skorzystania z pomocy dobrego terapeuty to warto z niej skorzystaæ w
celu odblokowania „skupiska Hamera” a tym samym uwolnienie
uwiêzionej energii. Jest to wa¿ny czynnik w procesie zdrowienia,
chocia¿ nie wielu z nas zdaje sobie sprawê z jego roli. Podobne efekty
mog¹ dawaæ piramidy oraz akumulatory orgonu profesora Wilhelma
Reicha, którego próbowano wymazaæ z naszej pamiêci za odkrycie
bioenergii-orgonu i jego wp³ywu na nasze zdrowie. Piramidy maj¹ t¹
wadê, ¿e musz¹ byæ ustawione jedn¹ stron¹ na pó³noc a przesuniêcie
kilku stopni powoduje jej wy³¹czenie. Dlatego musz¹ byæ ustawiane
tylko przy pomocy kompasu. Ten problem nie istnieje przy piramidzie
sto¿kowej, która bez wzglêdu na jej ustawienie zawsze dzia³a.
Akumulatory orgonu „kible” nie musz¹ byæ ukierunkowywane i jest to
ich pozytywna cecha tak jak i przy taborecie i ko³drze orgonowej. Po
rozpoczêciu procesu leczenia nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e ka¿da z tych
metod przyœpiesza rozpad guza, przez co nale¿y zwróciæ uwagê na to,
co siê dzieje z naszym organizmem, je¿eli osoba, która po³¹czy dwie
lub kilka metod, które przyœpiesz¹ rozpad guza i bêdzie zbytnio
os³abion¹ powinna przerwaæ jedn¹ z nich na 1-2 dni w celu odzyskania
si³ i zmniejszenia stanu zapalnego.
Pamiêtajcie! Po rozpoczêciu siê cyklu zdrowienia mog¹ wyst¹piæ bóle
w okolicach guza a w szczególnoœci przy guzie mózgu, mo¿e bolec was
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g³owa. Jest to objaw zdrowienia. Kto mia³ wrzoda lub zastrza³ wie o
tym doskonale i mo¿e to porównaæ z sytuacj¹ jaka mo¿e powstaæ przy
rozpadzie guza nowotworowego. Guz nowotworowy jest traktowany
przez organizm tak samo jak wrzód czy zastrza³ i najpierw zaczyna siê
stan zapalny a póŸniej jego usuwanie.
Pamiêtajcie! Strach i panika jest waszym najwiêkszym wrogiem.
Najlepszym chirurgiem jest nasz organizm i jak ju¿ zauwa¿y guza
nowotworowego sam go zoperuje, nie potrzebna jest mu tak¿e sala
operacyjna i inne medyczne medykamenty, czy stopnie naukowe. Je¿eli
pomo¿e mu siê zauwa¿yæ wroga i nie przeszkadzaæ, da nam szansê
urodziæ siê ponownie.
Je¿eli guz znajduje siê na zewn¹trz, a istnieje mo¿liwoœæ przez
usuwania jego zawartoœci mechanicznie (jak u wrzoda) przez delikatne
wyciskanie jego zawartoœci to usuniêcie w ten sposób czêœci jego
zawartoœci przyœpiesza jego usuniêcie i gojenie. Je¿eli ktoœ z pañstwa
posiada urz¹dzenie zwane spektochrom (obecnie nazywany Bioptrom)
tak¿e poleca³bym stosowanie jego w celu przyœpieszania powrotu do
zdrowia. Chcia³bym jeszcze podzieliæ siê jedn¹ ciekawostk¹, jak¹
opowiedzia³ mi mój kolega chemik, który bawi¹c siê w archeologa,
dokopa³ siê pewnej informacji i któr¹ z³o¿y³ sobie w ca³oœæ. Na ucho w
tajemnicy przed oficjaln¹ medycyn¹ opowiedzia³ mi, o co chodzi a ja
jako stary gadu³a pochwalê siê dalej. Otó¿ jak wiêkszoœæ wiêkszoœæ nas
wie w czasach du¿o wczeœniejszych ni¿ pamiêtaj¹ nasi dziadkowie
problemem w³adców i szlachty by³y nêkaj¹ce ich ró¿nego rodzaju
choroby, na które popada³y dwory i bogata szlachta w przeciwieñstwie
do ch³opstwa i biedoty (jedn¹ z przyczyn przeniesienia stolicy z
Krakowa do Warszawy by³ syfilis). Dlaczego tak siê dzia³o? Szlachta
jako ludzie bogaci jadali metalowymi sztuæcami oraz wszystkie
potrawy przyrz¹dzali w metalowych naczyniach. Wieœniacy i biedota
musia³a gotowaæ potrawy w glinianych garnkach i mieszali lub jedli
drewnianymi ³y¿kami. Spo¿ywali równie¿ du¿o produktów
nieprzetworzonych, na surowo. Gotuj¹c w glinianych garnkach
nieœwiadomie spo¿ywali jony krzemu uwalniane z glinianych naczyñ
podczas gotowania. Spo¿ywaj¹c du¿e iloœci jonów krzemu wraz z
potrawami utrzymywali jak ju¿ udowodni³ doktor Rybczyñski matrycê
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krzemowo-energetyczn¹ w równowadze oraz prawid³owe jej
funkcjonowanie. Zgodnie z obietnic¹ podajê dietê stosowan¹ przy
¿ywieniu optymalnym przy chorobach nowotworowych opracowan¹
przez doktora Jana Kwaœniewskiego i Marka Cyliñskiego

PRODUKTY ZALECANE DLA CZ£OWIEKA
PRZY ¯YWIENIU OPTYMALNYM
1.
2.
3.
4.
5.

Ser bia³y, t³usty.
Du¿o jaj, powy¿ej 4 na dobê.
Podroby, galarety miêsne, chrz¹stki, t³uste roso³y.
Ka¿de miêso, najlepiej t³uste, wieprzowe.
Wszystkie wêdliny – najlepsze salcesony, pasztetowa,
pasztety.
Kaszanka zawiera ok. 10 % cukru, to te¿ 200g. kaszanki =
ok.20g. cukru.
6. Ryby, konserwy rybne.
7. Drób, najlepsza t³usta gêœ, kaczka.
8. Du¿o t³uszczu: mas³o, smalec, s³onina, smalec gêsi, olej
s³onecznikowy, oliwa, dobra margaryna. T³uszcze
pochodzenia zwierzêcego s¹ znacznie leprze od t³uszczów
pochodzenia roœlinnego.
9. Mleko lub œmietana od 0,5 l. na dobê = ok. 20g. cukru.
10. Wszystkie jarzyny, pieczarki, grzyby do 300g. na dobê = ok.
10g. cukru.
11. Jeden ziemniak (frytki na smalcu, ³oju) = ok. 10g. cukru.
12. Nale¿y piæ wiêcej p³ynów – oczywiœcie bez cukru.
13. Orzechy, s³oneczniki, majonez, przyprawy, kawa, herbata,
lub lepiej soki owocowe, nies³odzone 2-3 ³y¿ki na szklankê
gor¹cej lub zimnej wody.
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STOSOWANIE DIETY OPTYMALNEJ HAMUJE PROCES
ROZWOJU NOWOTWORÓW. NOWOTWORY ¯YWI¥ SIÊ
WÊGLOWODANAMI – NASZE TK ANK I ICH NIE
POTRZEBUJ¥.
PRODUKTY NIEJADALNE DLA CZ£OWIEKA PRZY ¯YWIENIU
OPTYMALNYM.

1. Cukier, s³odycze.
2. Miód.
3. Owoce i przetwory owocowe:
D¿emy, kompoty. Owoce md³os³odkie, agrest, porzeczki,
maliny, poziomki, je¿yny, truskawki mog¹ byæ spo¿ywane
okresowo zamiast jarzyn i ziemniaka lub zamiast mleka w
iloœci 300g. na dobê. Z poœród owoców najmniej korzystny
sk³ad maj¹ jab³ka. Ich wzglêdna wartoœæ jest 8 razy ni¿sza
od p³atków owsianych, 4 razy ni¿sza od ziemniaków, 2,5
razy ni¿sza od bananów. Gdy pisano Bibliê, nie by³o
gorszych od jab³ek produktów. Zatem w³aœnie jab³ko
uznano wówczas za symbol najbardziej szkodliwe dla
cz³owieka ¿ywnoœci.
4. Ry¿ i kasze.
5. Chleb i pieczywo.
6. Ciasta, kluski, potrawy m¹czne.
7. M¹ka ziemniaczana, budyñ, kisiel.
8. Groch i fasola (fasolkê szparagow¹ mo¿na traktowaæ jako
jarzynê).
9. S³odzone p³yny.
10. Inne produkty pochodzenia roœlinnego.
11. Sól wed³ug smaku a¿ do zupe³nego zaprzestania dodawania
soli do potraw, bowiem przy ¿ywieniu optymalnym
wszystkie sk³adniki mineralne wystêpuj¹ w optymalnych
iloœciach i proporcjach w dostarczanych produktach.
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UWAGA : Przy ¿ywieniu optymalnym zapotrzebowanie
cz³owieka na bia³ko i energiê jest najni¿sze ze wszystkich
rodzajów diet. Dla cz³owieka doros³ego nie przekracza 50g.
bia³ka i 2000 Kcal/dobê, przy pe³nym pokryciu potrzeb
organizmu i mo¿liwoœci zjadania potraw bez ¿adnych
ograniczeñ iloœciowych. Na 1g. bia³ka powinno przypadaæ
powy¿ej 2,5g. t³uszczu i nie wiêcej ni¿ 0,8 wêglowodanów
(cukru) w diecie dobowej.
Medycyna konwencjonalna nie dopuszcza myœli, ¿e cz³owiek
tak jak komputer jest skomplikowanym wielofunkcyjnym
mechanizmem i posiada nie tylko skrzynkê (cia³o) tak jak
posiada je komputer, ale i procesy, które w nim przebiegaj¹
(cia³o astralne). Lecz¹, wiêc to, co widz¹, czyli skrzynkê gdy¿
nie mog¹ dostrzec procesów, które odbywaj¹ siê we wnêtrzu
elektroniki. Nie bior¹ pod uwagê, ¿e procesy, które s¹ dla nas
niezbêdne powstaj¹ we wnêtrzu elektroniki a obudowa
(skrzynka) jest tym gdzie one siê mog¹ odbywaæ. Po co jest
komuœ potrzebny popsuty komputer skoro nie mo¿na z niego
korzystaæ. Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki ukoñcz¹ pañstwo studia
medyczne w przyœpieszonym tempie, lecz bez tytu³ów „prof.”,
„doc”, „mag”, ale czy to ma znaczenie? Wiêc ruszajta „ch³opy”
do klinik onkologicznych ratowaæ swoich a przy okazji
zaczniemy leczyæ najbardziej œmiertelnego raka, którego
nazywamy – „system” oraz jego fachowców z programu
„Usterka”.
P.S. Przepraszam, ¿e zapomnia³em o tych, którzy w takim
dobrobycie XXI wieku, mieszkaj¹ na dzia³kach i w kana³ach. O
was „Stwórca” te¿ nie zapomnia³. Kaza³ mi przekazaæ, ¿e jak
któryœ bêdzie chory na raka, a wyrzuc¹ go za drzwi z kliniki
onkologicznej, to ma iœæ na pole, nazbieraæ roœlin
krzemionkowych, poziomki, skrzypu, kozieratki, miodunki, lub
konopii, zrobiæ wywar na ognisku i piæ trzy razy dziennie po ½
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szklanki do tego macie jeszcze zjadaæ 50 pestek moreli lub piæ
Bylicê-pioun te¿ trzy razy dziennie po „setce” a góralom ¿eby
nie ³azili po ³¹kach i polach, nie deptali zbó¿ korporacji
„Monsanto” maj¹ nazbieraæ kryszta³u górskiego, trochê go
pokruszyæ i gotowaæ przez 3-4 godziny na ognisku w glinianym
garnku. Nastêpnie najlepiej zamroziæ w lodowni g³êboko pod
ziemi¹, na kilka godzin, a po rozmro¿eniu piæ kilka szklanek
dziennie. Jak który wypije wiêcej to nic nie szkodzi a rak da
wam „ty¿” spokój. Stwórca nie wystawi wam rachunku za
leczenie, wiêc pijcie zio³a póki nie s¹ opodatkowane. Mo¿e
zd¹¿ycie pozbyæ siê raka zanim przyjd¹ „hieny” od przemys³u
farmaceutycznego i je opodatkuj¹. Cieszcie siê tak¿e iluzj¹, ¿e
jesteœcie wolni i niezale¿ni, bo s¹ to tylko z³udzenia.
Najsmutniejsze jest to, ¿e nawet taka „wiejska” recepta jest
du¿o bardziej skuteczna ni¿ metody stosowane w medycynie
konwencjonalnej w walce z rakiem.
Z moich obserwacji wynika, ¿e najbardziej skuteczn¹ metod¹ na
usuniêcie wszelkich chorób jest dostarczenie do organizmu
Rodu który skoryguje b³êdy w DNA, a co za tym idzie utrzyma
nasz idealny stan zdrowia. Wiarygodnoœæ moich informacji
ka¿dy mo¿e sprawdziæ.
Moj¹ recept¹ na utrzymanie zdrowia jest spo¿ywanie du¿ej
iloœci Rodu zawartej w soku z marchwi, aleosu i szczawiu
polnego.
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ROZDZIA£ V

ZAPOMNIANE URZ¥DZENIA I
ZAPPER
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Interesuj¹c siê ciekawostkami z pogranicza nauki od kilku lat
najbardziej fascynuj¹ mnie urz¹dzenia, które same siê napêdzaj¹
energi¹ punktu zerowego wykorzystuj¹c nieznane nam Ÿród³o, czyli
energiê, któr¹ Wilhelm Reich nazwa³ orgonem. Znaj¹c wiêkszoœæ jego
odkryæ nie trudno mi by³o dotrzeæ i zbudowaæ urz¹dzenia, jakie
stworzy³ w swoim ¿yciu. Prof. Reich ¿yj¹c w latach 40 i 50-tych
ubieg³ego stulecia nie móg³ wymyœliæ nic, co byœmy nie mogli
wspó³czeœnie odtworzyæ czy wykonaæ. Niemal wszystkie wspania³e
wynalazki, które by³y ukryte lub zniszczone przez korporacje s¹ bardzo
proste w przeciwieñstwie do sposobu naszego myœlenia, gdy¿ natura
niczego nie komplikuje. My to robimy! I ¿eby nie ta prostota jego
urz¹dzenia mo¿e ¿y³by du¿o d³u¿ej. W³aœnie ta prostota zagrozi³a
rekinom tego œwiata. Czym by³y urz¹dzenia Reicha, by³y
akumulatorami energii ¿yciowej zwanej bioenergi¹ lub orgonem.
Myœlê, ¿e wszyscy powinni byæ w³aœcicielami tego, co do nich
odwiecznie nale¿y, czyli mieæ mo¿liwoœæ poznaæ i gromadziæ energiê,
dziêki której ¿yj¹ a która jest motorem napêdowym œwiata. W rozdziale
II opisa³em w³aœciwoœci, jakie posiada, orgon oraz jego g³ówne cechy.
Teraz chcia³bym z grubsza ukazaæ jego mo¿liwoœci oraz przedstawiæ
urz¹dzenia, które mog¹ go gromadziæ w celach leczniczych
wzmacniaj¹c ludzkie pole bioenergii. Pierwszym urz¹dzeniem, które
chcê omówiæ jest akumulator orgonowy nazywany przeze mnie „kibel”.
Jest to skrzynka o wymiarach wewnêtrznych 65x70x130cm. Przyj¹³em
te wymiary jako podstawowe do wykonania standardowego urz¹dzenia
przy produkcji masowej ze wzglêdu na koszt przy wiêkszej produkcji z
uwzglêdnieniem dla siedz¹cej w œrodku osoby po 5-7cm. z ka¿dej
strony. A regulowane siedzenie umo¿liwia dopasowanie siê do tych
wymiarów niemal ka¿dej doros³ej osobie pomiêdzy 150-200cm.
wzrostu. Prototyp oraz mo¿liwoœæ uruchomienia wiêkszej produkcji
przygotowa³a zaprzyjaŸniona ze mn¹ firma do z³o¿enia w domu (w
segmentach). Wewnêtrzna powierzchnia akumulatora jest wykonana z
blachy ocynkowanej gdy¿ nie mo¿na jej pokrywaæ ¿adnymi farbami ze
wzglêdu na powstaj¹ce zak³ócenia, co utrudnia akumulacjê energii.
Zewnêtrzna zaœ warstwa zawsze musi byæ wykonana z substancji
organicznej. W celu uzyskania jak najwiêkszej mocy akumulatora
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trzeba go z³o¿yæ z kilku warstw na przemian metalowych i
niemetalowych. Najlepiej, kiedy ma nie mniej jak trzy warstwy. Wtedy
posiada ok. 70% mocy i jest stosunkowo niedu¿y, ale moc akumulatora
nie wzrasta proporcjonalnie do iloœci warstw, dlatego najlepiej jest
stosowaæ trzy warstwy ze wzglêdu na koszty jego wytworzenia i
wielkoœci. Moc ta ca³kowicie wystarcza do u¿ytku domowego. Dla
zwiêkszenia mocy mo¿na je umieszczaæ jeden w drugim. Moc
akumulatora mo¿na tak¿e zwiêkszyæ przez stosowanie podwójnych
warstw nieorganicznych tzn. blach w warstwie wewnêtrznej i
podwójnej warstwie organicznej zewnêtrznej. W przypadku
akumulatorów u¿ywanych przez ludzi niewskazane jest a wprost
szkodliwe wykonanie go z blachy aluminiowej, miedzianej lub innej
blachy niestalowej. Jest to g³ównym b³êdem pope³nianym przez ludzi
przy wykonywaniu akumulatora orgonu. Równie¿ niektóre pianki
poliuretanowe, bez wzglêdu czy twarde czy miêkkie maj¹ negatywny
wp³yw na organizmy ¿ywe znajduj¹ce siê w akumulatorze. Nie nale¿y
stosowaæ tak¿e ¿adnych materia³ów impregnowanych formaldehydem,
lub wykonanego z innych wysokotoksycznych klejów i ¿ywic. Dla
zainteresowanych zrobieniem akumulatora podam, jakie materia³y
powinny byæ u¿yte do jego budowy.
We³na, surówka bawe³ny, ¿ywice akrylowe i stearynowe, p³yty
korkowe, we³na szklana, w³ókno szklane, we³na mineralna, wosk,
parafina, ziemia lub woda.
Do materia³ów, które siê nadaj¹ do jego budowy nale¿¹ blacha
stalowa lub ¿elazna, stal galwanizowana, we³na stalowa, stal
nierdzewna, stopy stalowo - cynowe. Od niepamiêtnych czasów jak
potwierdzaj¹ odkrycia archeologiczne ludzie znali sposoby
gromadzenia energii ¿yciowej.
Niektóre kurhany i staro¿ytne budowle maj¹ warstwow¹
budowê z zastosowaniem gliniastej gleby lub kamienia o du¿ej
zawartoœci ¿elaza pokryte innymi warstwami gleby bogate w próchnicê
i torf. Niektórzy z eksperymentatorów robili doœwiadczenia z
akumulatorami w formie metalowych boksów zakopanych w bogatym
czarnoziemie wolnym od pestycydów i herbicydów. Wiêksze z tych
akumulatorów wygl¹daj¹ jak ziemianki lub kurhany. Wyj¹tkowo silny
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akumulator mo¿na uzyskaæ stosuj¹c na zewnêtrzne niemetalowe
warstwy wosk pszczeli lub inne materia³y dielektryczne. W przypadku
wiêkszych akumulatorów materia³y te mog¹ byæ doœæ drogie a tak¿e
zbyt kruche. Je¿eli na zewnêtrzn¹ warstwê stosuje siê ³amliwy lub
kruchy materia³ wówczas mo¿na pokryæ jej zewnêtrzn¹ powierzchniê
przeŸroczystym szlakiem. Sposób ten wypróbowany ju¿ przez kilku
eksperymentatorów nie przeszkadza w akumulowaniu i wzmacnianiu
w³aœciwoœci ¿yciowej energii. Na powierzchniê wewnêtrzn¹ szlaku nie
nale¿y nak³adaæ. Doœwiadczenia wykaza³y, ¿e kszta³t akumulatora ma
mniejsze znaczenie ni¿ jego sk³ad materia³owy. Jednak¿e akumulatory
w kszta³cie sto¿ków, piramid czy czworoœcianów wykaza³y
przypadkowo niewyjaœnione i trudne do zrozumienia, szkodliwe dla
¿ycia dzia³anie. Do póki dok³adnie nie pozna siê tych w³aœciwoœci
akumulatory musz¹ byæ budowane w kszta³cie prostopad³oœcianu,
szeœcianu lub cylindra. Daj¹ one najlepsze wyniki i s¹ stosunkowo
³atwe w budowie. Naro¿a akumulatorów nie musz¹ byæ dok³adnie
wykonane ani tez warstwy nie musz¹ œciœle i precyzyjnie do siebie
przylegaæ, chocia¿ z pewnoœci¹ inaczej siê cz³owiek czuje, gdy
konstrukcja jest mo¿liwie ³adnie wykonana. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
dok³adnoœæ wykonania konstrukcji wp³ywa na jej szczelnoœæ a za razem
zwiêksza siê jego moc, energia nie jest marnowana. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e akumulator orgonowy mo¿na wykorzystywaæ tak¿e do innych celów
np. w rolnictwie, czy do naenergetyzowania produktów
¿ywnoœciowych, podobnie jak piramidy. Naenergetyzowanie w
akumulatorze nasion przed siewem przez kilka dni mo¿e zwiêkszyæ
plony w niektórych wypadkach (zale¿y od rodzaju zbó¿) nawet do
100%. Nasiona takie s¹ równie¿ bardziej odporne na choroby i
szkodniki. Akumulatory o wiêkszych rozmiarach przystosowane dla
ludzi i zwierz¹t najlepiej jest trzymaæ na zewn¹trz pod zadaszeniem.
Dobra cyrkulacja powietrza i nas³onecznienie pomagaj¹ na³adowaniu
akumulatora. Najlepszym miejscem dla postawienia akumulatora
by³oby miejsce z dala od linii przemys³owych pr¹du i urz¹dzeñ
elektromagnetycznych. W dni pochmurne lub deszczowe akumulator
³aduje siê s³abo. £adowanie orgonowe przy powierzchni ziemi jest
bardzo niskie i jego wiêkszoœæ idzie w górê do chmur burzowych lub
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jeszcze dalej. Najsilniejszy ³adunek orgonowy znajduje siê w
akumulatorze podczas dni s³onecznych.
Akumulatory orgonowe u¿ywane na du¿ych wysokoœciach maj¹
tendencjê do wiêkszego ³adowania siê. Mniejsza wilgotnoœæ sprzyja
produkcji silniejszych ³adunków. Wybuchy na S³oñcu i powstawanie
plam pokrywaj¹ siê z okresami silniejszych na³adowañ akumulatora.
Ustawienie siê w linii Ziemi, S³oñca i Ksiê¿yca w okresach pe³ni i
nowiu bardzo mocno wzmacnia gromadz¹cy siê ³adunek w
akumulatorze. Osoby, które korzystaj¹ z akumulatora powinny
pamiêtaæ o tym ¿eby nie k³aœæ ¿adnych przedmiotów tu¿ przy nim gdy¿
akumulator otacza pole energetyczne, które ma czêœciowy wp³yw na
pobliskie przedmioty tak samo jak na przedmioty znajduj¹ce siê w jego
œrodku. Pola elektryczne i magnetyczne ró¿nych przyrz¹dów mog¹
zak³ócaæ jego pracê. Nie mo¿na u¿ywaæ ¿adnych urz¹dzeñ
elektrycznych zasilanych z sieci w akumulatorze oraz jego otoczeniu
ani przenoœnych komputerów, telewizorów, itp. które wytwarzaj¹
promieniowanie. Je¿eli zajdzie potrzeba mo¿na zastosowaæ latarkê
zasilan¹ ma³¹ bateri¹ w celu oœwietlenia wnêtrza, najlepiej jednak
wnêtrze oœwietliæ z zewn¹trz siln¹ ¿arówk¹ przez otwór w drzwiach.
Odbiorniki radiowe zasilane na baterie nie wykazuj¹ ¿adnych zmian w
akumulatorze, nieznane jest dzia³anie „Walkmana” wewn¹trz
akumulatora. Wszystkie materia³y organiczne lub zawieraj¹ce wilgoæ,
które s¹ umieszczone wewn¹trz poch³aniaj¹ ³adunek orgonowy. W
przypadku akumulatorów u¿ywanych przez ludzi œciany wewnêtrzne
powinny znajdowaæ siê w odleg³oœci powy¿ej 5cm. od skóry. Siedz¹c w
œrodku najlepiej jest czêœciowo lub ca³kowicie rozebraæ siê, poniewa¿
ciê¿kie ubranie przeszkadza w absorpcji orgonu. Mo¿na u¿ywaæ
drewnianego krzes³a gdy¿ suche drewno jest stosunkowo s³abym
poch³aniaczem orgonu. Metalowe krzes³a równie¿ s¹ dobre tylko
nieprzyjemne i zimne w dotyku. Tych, którzy zbuduj¹ lub nabêd¹ takie
urz¹dzenie muszê ostrzec przed kilkoma czynnikami, które nie s¹
wskazane w trakcie korzystania z akumulatora. Jest to zbyt czêste lub
d³ugie u¿ytkowanie, co mo¿e prowadziæ do symptomów prze³adowania
takich jak ucisk w g³owie, lekkie nudnoœci, ogólne z³e samopoczucie
czy zawroty g³owy. W takich wypadkach nale¿y natychmiast opuœciæ
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akumulator i odpocz¹æ na œwie¿ym powietrzu lub sp³ukaæ g³owê wod¹.
Objawy te ustêpuj¹ po kilku minutach. Reich ostrzega³ osoby, które
doœwiadczy³y prze³adowania by z rozwag¹ u¿ywa³y akumulatora i tylko
przez krótkie okresy czasu. Te chorobowe objawy prze³adowania
obejmuj¹ nadciœnienie, nierówne bicie serca, guzy mózgu,
mia¿d¿ycê naczyñ, zaæmê, padaczkê, oty³oœæ, udar mózgu,
podra¿nienia skóry i zapalenie spojówek. Jak du¿a powinna byæ
dawka zale¿y od poziomu w³asnej energii wewnêtrznej ka¿dego
cz³owieka indywidualnie, trzeba to odczuæ samemu. Kiedy czujesz, ¿e
masz doœæ! Wychodzisz. W wiêkszoœci wypadków bêdzie to wówczas,
kiedy ich w³asne pole energii zaczyna „prze¿uwaæ” siê lub ciep³ym
podnieceniem na powierzchni ich skóry i wyst¹pi¹ poty. Je¿eli masz
w¹tpliwoœci, co do odczuæ „b¹dŸ cierpliwy”, ale nie korzystaj z
akumulatora d³u¿ej jak 30-40 min. Mo¿na z niego korzystaæ kilka razy
dziennie, ale nie wolno w nim zasypiaæ i przebywaæ d³u¿sze okresy
czasu. Cykle pogodowe powoduj¹, ¿e zmienia siê w nim ³adunek. Jego
stan jakoœciowy i ³adunek s¹ w ci¹g³ym ruchu w zale¿noœci od
po³o¿enia ziemi a zatrucie œrodowiska mo¿e okresowo lub na sta³e
zanieczyœciæ akumulator czyni¹c go niebezpiecznym w u¿yciu. A zatem
u¿ywanie akumulatora orgonu wymaga wiedzy o cyklach pogodowych
oraz innych czynnikach otoczenia.
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Nastêpnym prostym akumulatorem orgonowym jest taboret
orgonowy.
Jest to szeœcian o wymiarach 35cm. Wewn¹trz obity jest warstw¹
blachy stalowej i warstw¹ grubej tkaniny bawe³nianej. Warstwa
zewnêtrzna wykonana jest w ten sam sposób. Na górze wywiercony jest
otwór o œrednicy 70mm. Urz¹dzenie to nie odbiega wygl¹dem od
domowych taboretów (puf) i jest bardzo praktycznym meblem
domowym. Mog¹ byæ w nim przechowywane produkty ¿ywnoœciowe
lub woda pitna w butelkach przeznaczone do naenergetyzowania. Jako,
¿e nie ró¿ni siê wiele od taboretów domowych mo¿e byæ ozdob¹
mieszkania a za razem urz¹dzeniem leczniczym. Osoby, które nie maj¹
mo¿liwoœci zastosowania du¿ego akumulatora „kibla” ze wzglêdu na
brak miejsca w mieszkaniu mog¹ z powodzeniem wykorzystywaæ
„taboret”. Otwór wywiercony u góry jest miejscem wyp³ywu energii
orgonu wprost na sylwetkê siedz¹cej na nim osoby. Orgon jak wiemy
przesuwa siê zawsze do góry, przez co musi op³ywaæ nasze cia³o.
Taboret taki mo¿e byæ wykonany nawet z kilku warstw, co wzmacnia
jego moc. Taboretu nie mo¿na ustawiaæ zbyt blisko urz¹dzeñ
elektrycznych takich jak lodówki, pralki szczególnie telewizor i
komputer. Musi siê znajdowaæ tak¿e w pewnej odleg³oœci od œcian
gdzie przebiegaj¹ kable instalacji elektrycznych. Podwy¿szenie
taboretu nie zmienia jego w³aœciwoœci poch³aniania energii orgonalnej.
Jest urz¹dzeniem wzmacniaj¹cym nasze si³y witalne a co za tym idzie
nasz stan zdrowia.
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Trzecim pomys³em prof. Wilhelma Reicha jest ko³dra orgonalna.
Nie ró¿ni siê wiele od normalnych ko³der stosowanych w domu i nie
jest tak ciep³a jak ko³dry puchowe. Jej wnêtrze sk³ada siê z warstw
surowej bawe³ny i we³ny stalowej. Ca³oœæ ko³dry jest spikowana razem
i obszyta tkanin¹ bawe³nian¹ identyczn¹ od stosowanych w domach.
Jedyn¹ wad¹ ko³dry jest to, ¿e nie mo¿na jej praæ tak jak normalne
ko³dry, jedynie czyœciæ wierzchni¹ warstwê. Ma w³aœciwoœci
przyci¹gania orgonu du¿o wiêksze ni¿ materac gorczycowy. Mo¿e byæ
powleczona normaln¹ poszw¹ bawe³nian¹ lub lnian¹.

Wa¿nymi urz¹dzeniami, które powinno siê wykorzystywaæ do celów
leczniczych s¹ piramidy, o których doœæ du¿o ju¿ pisa³em. Ich
w³aœciwoœci, na dziñ dzisiejszy s¹ doœæ dobrze poznane i wiele osób
zaczyna z nich korzystaæ w ró¿nych celach. Jest ich kilkadziesi¹t
ró¿nych rodzajów, które pozna³em, wykonane z drutu podwieszanych

167

nad g³ow¹ poprzez du¿ej mocy piramidê Horusa a¿ do kilkumetrowych,
budowanych na dzia³kach np. z kamieni, s³omy, stalowych rur. Istnieje
tak¿e ogromna iloœæ literatury na ten temat, któr¹ warto przejrzeæ.
Powiem tylko, ¿e wa¿ne jest przy ich budowie zachowanie z³otej
proporcji, któr¹ zamieszczê poni¿ej, k¹t nachylenia oraz ustawienie
kierunku. Najbardziej obeznanym w tym temacie w Polsce s¹ Grzegorz
Ciszak Poznania i Czes³aw Galewski czy te¿ Zbigniew Matela, którzy
ju¿ od wielu lat zajmuj¹ siê badaniem piramid oraz ich oddzia³ywaniem
na ludzki organizm.

Wysokoœæ Podstawa KrawêdŸ Wysokoœæ Podstawa KrawêdŸ
piramidy piramidy skoœna
piramidy piramidy skoœna
( k a n t
( k a n t
piramidy)
piramidy)
5
10
15
20
25
30
40
50
70
75
80
90
100

7,85
15,70
23,55
31,40
39,25
47,10
62,80
78,50
109,90
117,75
125,60
141,30
157,00

7,47
14,94
22,41
29,88
37,35
44,82
59,76
74,70
104,58
112,05
119,52
134,46
149,40

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300

172,70
188,40
204,10
219,80
235,50
251,20
266,90
282,60
298,30
314,00
392,50
471,00

164,34
179,28
194,22
209,16
224,10
239,04
253,98
268,92
283,86
298,80
373,50
448,20
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Trzy lata temu, kiedy zetkn¹³em siê pierwszy raz z metod¹ doktor
Huldy Clark i zbudowa³em wraz ze znajomymi pierwszy aparat
„Zapper”, nie uszczêœliwi³ mnie zbytnio ze wzglêdu na swój wygl¹d,
nieestetyczny a tak¿e niepraktyczny sposób pos³ugiwania siê nim. To,
¿e z natury lubiê zawsze coœ poprawiaæ i wyszukiwaæ s³abych stron
we wszystkim, co robiê d¹¿¹c do perfekcji, a do tego zawsze lubiê byæ
w ruchu „paczka papierosów” zwisaj¹ca miêdzy elektrodami nie
dawa³a mi spokoju. Postanowi³em coœ z tym zrobiæ. Maj¹c na myœli,
¿e aparat zabija drobnoustroje podsunê³o mi to myœl, ¿e mo¿e
unieszkodliwiaæ tak¿e i wiêksze „paso¿yty”, ale ju¿ na dwóch nogach.
I tak powsta³ pomys³ zrobienia aparatu wielofunkcyjnego, którego
nazwa³em „munczako”.

Z „mi³oœci” do przemys³u farmaceutycznego celem moim sta³o siê
wytworzenie go w cenie nie przekraczaj¹cej dwóch opakowañ tabletek
na grypê. I cel ten osi¹gn¹³em. „Nunczako” jest praktycznym
„Zapperem” zbudowanym z dwóch elektrod miedzianych
zasklepionych korkami polimerowymi i po³¹czonych doœæ silnym
przewodem. Ca³a elektronika i zasilanie bateri¹ znajduje siê w œrodku
jednej z elektrod a jednym elementem lekko wystaj¹cym jest wy³¹cznik
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suwakowy. Mo¿na siê nim pos³ugiwaæ niemal wszêdzie w
przeciwieñstwie do innych „Zapperów”, w domu, w pracy czy w
ogrodzie, gdy¿ jego gabaryty s¹ niewielkie a 50-cio centymetrowy.
kabel nie przeszkadza u¿ywaj¹c go w pracy o ile ma siê wolne rêce, na
dzia³ce, na spacerze, podczas biegania itp. Nie jest to ¿artem, jeœli
twierdzê, ¿e mo¿e byæ u¿ywany do samoobrony jako „nunczako”
polecam szczególnie dla pañ, które lubi¹ samotne spacery po parku.
Aby utrzymaæ tak nisk¹ cenê elektrody s¹ miedziane i trzeba je przed
u¿yciem owijaæ chusteczkami higienicznymi i namoczyæ wod¹ w celu
lepszego przep³ywu pr¹du przez organizm lub na³o¿yæ mokre
bawe³niane pokrowce, ale dla osób zainteresowanych mog¹ byæ
montowane elektrody posrebrzane lub poz³acane. Lecz to podnosi
koszty wykonania. Po dwu letnich próbach z „Zapperem”, „nunczako” i
przestudiowaniu sporej iloœci informacji na temat wielu urz¹dzeñ
wykorzystywanych od wieków przez ludzi oraz zjawisk wystêpuj¹cych
na Ziemi doszed³em do wniosku, ¿e „nunczako” nie spe³nia moich
wymogów i jest tylko zwyk³ym aparatem elektronicznym a jest to dla
mnie za ma³o. Postanowi³em zbudowaæ nastêpnego „Zappera” o du¿o
wiêkszych mo¿liwoœciach leczniczych z wykorzystaniem zjawisk, które
mia³y zwiêkszyæ jego skutecznoœæ leczenia

Nowy „Zapper” te¿ ma budowê typu „nunczako” i nazywam go
„exklusiw”. Posiada prze³¹cznik wielopozycyjny, automatyczne
wy³¹czanie i odliczanie. Pierwsze trzy pozycje s³u¿¹ do „zappowania”,
czwarta dzia³a w zakresie 3,915Hz. I ma za zadanie niszczenie komórek
rakowych. Dwie pozosta³e czynnoœci ukryte w samej konstrukcji s³u¿¹
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do stymulacji i gromadzenia bioenergii, których na razie nie bêdê
ujawnia³ a które maj¹ du¿y wp³yw na przebieg bioenergii w organizmie
cz³owieka. Przewód ³¹cz¹cy jest odkrêcany z jednej strony a ca³y
komplet posiada trzy elektrody. W zestawie znajduje siê pokrowiec w
kszta³cie piramidy z zamocowanym kompasem do jej ukierunkowania.
Dwie elektrody bez urz¹dzeñ elektronicznych nale¿y ³adowaæ w
piramidzie. Je¿eli zajdzie potrzeba korzystania z niego poza domem
mo¿na elektrody ³adowaæ w otworze w ziemnym wygrzebanym
patykiem (tylko w dobrej próchnicznej ziemi lub torfowisku o du¿ej
zawartoœci bionów). Z ty³u jednej z elektrod znajduje siê uziemienie do
odprowadzenia DOR-u
Przed u¿yciem nale¿y na 2-3 sekund uziemiæ elektrodê dotykaj¹c
uziemieniem do instalacji np. wodnej lub gazowej. W warunkach
terenowych nale¿y dotkn¹æ ni¹ uziemionej np. ³awki, s³upa metalowego
lub po prostu ziemi. Czas ³adowania w normalnych warunkach to
ok.0,5 godz. Wszystkie aparaty, jakie spotka³em maj¹ t¹ sam¹ wspóln¹
wadê (w Internecie znalaz³em 7 rodzajów) s¹ urz¹dzeniami tylko
elektronicznymi a do tego wszystkie s¹ stacjonarne i mo¿na z nich
korzystaæ tylko na siedz¹co przy stole. Ale czy ka¿dy musi siedzieæ
¿eby siê leczyæ? Ruch poprawia zdrowie a ze skrzynk¹ wielkoœci
woltomierza trudno siê przemieszczaæ, tym bardziej, gdy s¹ pod³¹czone
wtyczkami bananowymi lub ¿abkami. Jedyny „Zapperem”, jakiego
elektrody spe³niaj¹ dopuszczalne przeze mnie warunki gdy¿ s¹ kuliste
jest „Zapper” Lilianny Elmborg, ale jest tak¿e przyrz¹dem
stacjonarnym i mo¿na siê nim pos³ugiwaæ tylko w domu. Pomimo
³adnego wygl¹du i wykorzystania szlachetnych metali pokrywaj¹cych
elektrody jest trudny do kupienia ze wzglêdu na doœæ wysok¹ cenê,
przez co staje siê przyrz¹dem dla ludzi o majêtnych kieszeniach.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e cena jest nieproporcjonalna do kosztów jego
wytwarzania. Kupuj¹c go w Niemczech dla znajomych zap³aci³em 184
€ a w Polsce jest dwa razy dro¿szy. Wszystkim tym, którzy robi¹
„Zappery” we w³asnym zakresie podajê d³ugoœci, na jakie powinny byæ
uciête elektrody oraz proszê o zaœlepienie ich korkami poliamidowymi
lub deklami miedzianymi niezmieniaj¹cymi d³ugoœci elektrod.
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Dla rurek:
Ø 15-81,1mm
Ø 18-97,3mm
Ø 20-108mm
Ø 22-118,95mm
Ø 24-129,8mm
Ø 26-140,6mm
Ø 28-151,0mm
Ø 30-162,2mm
Ucinaj¹c rurki elektrod na podane przeze mnie d³ugoœci zachowacie
pañstwo tak zwane „z³ote proporcje” gdy¿ ka¿dy przedmiot czy symbol
wytwarza niewidzialne dla nas subtelne energie wp³ywaj¹c¹ na nasz¹
biowitalnoœæ. S¹ jeszcze inne urz¹dzenia wspomagaj¹ce nasz¹
witalnoœæ, które polecam ze wzglêdu na swoj¹ si³ê oddzia³ywania i
prostotê w stosowaniu. Niektóre z tych urz¹dzeñ mo¿na nabyæ lub
zamówiæ pod numerem telefonu (074)8365419 lub zamówiæ e-mailem
przeorek@poczta.pl
Niektóre przedmioty galanteryjne takie jak „Krzy¿ Atlantów”,
„Pierœcieñ Atlantów”, „Krzy¿ Ankh”, „Laska Eskulapa” czy niektóre
znaki i symbole umieszczane w naszym otoczeniu s¹ doœæ silnymi
energetyzerami oddzia³ywuj¹cymi na nasz organizm. Kto i kiedy je
wymyœli³ trudno odpowiedzieæ ale warto zajrzeæ do ksi¹¿ki Michaela
A. Cremo „Zakazana archeologia” mo¿e znajdziemy tam odpowiedz na
te pytania.
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Od pewnego czasu interesowa³em siê spiralami i ich w³aœciwoœciami i
muszê przyznaæ, ¿e doszed³em do wniosku, ¿e s¹ jeszcze lepsze ni¿
piramidy ze wzglêdu na moc jak¹ wytwarzaj¹ i prostotê w stosowaniu i
wykonaniu. Ludzie od staro¿ytnoœci znali i stosowali ró¿nego rodzaju
spirale. Najczêœciej by³y one umieszczane na posadzkach ró¿nych
budowli i s³u¿y³y wielorakim celom. Wspó³czesne badania potwierdzi³y
ich skutecznoœæ i si³ê oddzia³ywania na otoczenie i ich w³aœciwoœci
lecznicze. Pokrótce opiszê czym s¹ i dlaczego dzia³aj¹.
Wystêpuj¹ dwa rodzaje spiral, prawoskrêtne, która jest uwa¿ana w
œrodowisku badaczy za spiralê twórcz¹ (jest to ruch zgodny z naszym
DNA) Ateny, lub spiral¹ lewoskrêtn¹ nazywan¹ spiral¹ Posejdona o
w³aœciwoœciach niszcz¹cych.

Spirala jest czymœ ciekawym z punktu widzenia fizyki, zjawiska
towarzysz¹ce przep³ywaj¹cemu pr¹dowi elektrycznemu przez spiralny
zwój taki jak cewka s¹ ju¿ dobrze znane i zbadane ale nawet gdy przez
spiralê nie p³ynie pr¹d elektryczny wystêpuje wokó³ niej pewien rodzaj
emisji energii. Niektórzy potrafi¹ poprzez dotyk wyczuæ jej
promieniowanie. Po rozwiniêciu spirali zjawisko to znika. Tak¿e na
zdjêciach zrobionych aparatem Kirliana pojawia siê nad spiral¹
poœwiata. Promieniowanie spirali nawet narysowanej na papierze
niektórzy mog¹ odczuæ przez dotyk. Spirala prawoskrêtna daje
odczucie ciep³a, a lewoskrêtna ch³odu. Z ruchem obrotowym zwi¹zany
jest te¿ czêsto taniec np. Derwiszów, czy walc. Skonstruowano wiele
typów spiral o ró¿norodnych w³aœciwoœciach i oddzia³ywaniu, a tak¿e o
ró¿nym przeznaczeniu np. spinek do w³osów, bransoletek, od
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promienników cieków wodnych itp. Pojedyncza spirala wytwarza
czêstotliwoœæ blisk¹ fioletowi, natomiast dwie u³o¿one na siebie daj¹
ju¿ 10
Hz. Ca³y Wszechœwiat wytwarza wibracjê o ró¿nych
czêstotliwoœciach, ka¿da o¿ywiona lub nieo¿ywiona materia ma swoj¹
czêstotliwoœæ dla uproszczenia nazwano je „promieniowaniem
kolorów”. Mog¹ one byæ widzialne lub niewidzialne dla naszego
wzroku i podlegaj¹ tym samym prawom fizycznym. Energiê
oddzia³ywuj¹c¹ na nasz zmys³ nazywamy œwiat³em, a pozosta³e
odmiany promieniowaniem ciemnym. Obydwie odmiany nale¿¹ do
widma elektromagnetycznego, w którym œwiat³o widoczne dla nas
stanowi niewielki wycinek. Widmo œwietlne sk³ada siê z kilku barw:
czerwonej, pomarañczowej, ¿ó³tej, zielonej, niebieskiej i fioletowej. Do
mierzenia d³ugoœci fal œwietlnych i radiestezyjnych poza jednostk¹
uk³adu CGS jak¹ jest mikron przyjêto jednostkê zwan¹ Angstrom (w
przeliczeniu 1 centymetr zawiera 100 000 000 Angstromów 10 A..
Widmo œwietlne zawiera fale o d³ugoœci 0,35m (3800 A) – jest koñcem
fioletu, do 0,77m (7700A) – jest koñcem czerwieni. Poza tym zakresem
wystêpuj¹ promieniowa niewidzialne : przy czym po stronie fal
d³u¿szych promieniowanie podczerwone, oraz fale radiowe, a po
stronie fioletu promieniowanie nadfioletu (ultrafiolet) promienie
Roentgena X, gama (y) i promieniowanie kosmiczne. Kolory
radiestezyjne s¹ wynikiem drgañ jakiegoœ przedmiotu. Np. ¿elaza –
czerwieñ, rtêæ – zieleñ, przy czym ka¿dy z radiestezyjnych kolorów ma
w³asny promieñ g³ówny z ustalonym kierunkiem, wed³ug stron œwiata.
Fiolet – N, indygo – NE, zielony – E i SE, b³êkit – NE, pomarañczowy
– SE, czerwony – S. Kolory radiestezyjne mo¿na podzieliæ na dodatnie
i ujemne. Dodatnimi kolorami s¹ czerwony, pomarañczowy, ¿ó³ty,
podczerwony, czarny. Natomiast ujemnymi s¹ b³êkitny, indygo, fiolet,
ultrafiolet, bia³y, zaœ zieleñ bywa przemienna ujemna lub dodatnia.
Kolory w zale¿noœci od tego czy s¹ dodatnie czy ujemne maj¹ wp³yw
na wszystkie organizmy ³¹cznie z cz³owiekiem. Promieniowanie
kolorów wp³ywa na nasze oczy i inne zmys³y, oraz dzia³a o¿ywiaj¹co
lub os³abiaj¹co na nasz stan fizyczny i psychiczny. Ka¿da barwa ma
w³asne cechy i powi¹zania z ró¿nymi elementami natury i organami
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cia³a ludzkiego, charakteryzuj¹c osobnika o danym kolorze w³asnym.
Spirale wykonujemy z drutu bez wzglêdu na jego rodzaj, miedŸ,
aluminium lub ¿elazo. Jest to obojêtne tak samo jak œrednica drutu.
Moc urz¹dzenia zale¿y wy³¹cznie od œrednicy spirali, im wiêksza
spirala tym wiêksza moc. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy spiralach
siedmiozwojowych kombinacja szeœciu sztuk na³o¿onych na siebie,
oraz ich wielokrotnoœæ emanuj¹ promieniowanie szkodliwe dla zdrowia
6, 12, 18 itp. Natomiast przy spiralach jedenastozwojowych szkodliw¹
kombinacjê tworzy cztery warstwy i ich wielokrotnoœæ 4, 8 ,12 itp.
Ka¿da kombinacja przy spiralach np. siedmiozwojowych odgrywa rolê
przy zwalczaniu okreœlonego rodzaju drobnoustrojów. Na przyk³ad
promieniowanie jednej spirali likwiduje rybonukleinowe wirusy. Dwie i
trzy spirale spe³niaj¹ rolê wzmacniaczy dla tej pierwszej. Siedem spirali
napromieniowuje p³yny, którymi mo¿na niszczyæ pierwotniaki i
r i k e t s je , k o m b i n a c j a d z ie w i ê c iu l i k w i d u j e w i r u s y
dezoksyrybonukleinowe czynne, a zestawy od jedenastu (pomijaj¹c 12)
zwalczaj¹ paso¿yty czynne. Kombinacja od dwudziestu jeden do
dwudziestu dziewiêciu spiral stosuje siê przeciwko nowotworom
oprócz szkodliwej dwudziestoczterowarstwowej. W przypadku
paso¿ytów nale¿y u¿ywaæ zestawu trzynastu spiral, przeciwko wirusom
u¿ywaæ nale¿y jednej lub dziewiêciu spiral, przeciwko pierwotniakom
zalecane jest stosowanie siedmiu spiral. Natomiast spiral o jedenastu
zwojach w zestawie dziewiêtnastu sztuk powinno u¿ywaæ siê do
odka¿ania ¿ywnoœci i napojów. W³aœciwoœci promieniowania zespo³u
dziewiêtnastu jedenastozwojowych spiral daj¹ du¿e mo¿liwoœci do
uzyskania efektów zdrowotnych i przy produkcji roœlin lub hodowli
niektórych zwierz¹t. Tak siê dziwnie z³o¿y³o, ¿e mój znajomy, który
opracowa³ krzes³o ortopedyczne przeciw skoliozie zastanawia³ siê do
pewnego czasu co ma z nim zrobiæ. Pewnego dnia kiedy go
odwiedzi³em pokaza³ mi jedno z krzese³, które chcia³ produkowaæ.
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Po obejrzeniu krzes³a przysz³o mi do g³owy, ¿e po dodaniu do niego
energetyzera w postaci odpowiedniej wielowarstwowej spirali, bêdzie
mog³o s³u¿yæ do niszczenia drobnoustrojów i wzmacniania biopola.
Odnalaz³em odpowiedni kszta³t spirali i zamocowaliœmy j¹ w siedzeniu
krzes³a. W zestawie przygotowanym do wiêkszej produkcji znajduj¹ siê
trzy siedzenia, które ³atwo jest wymieniæ w zale¿noœci od potrzeb.
Jedno z tych wymiennych siedzeñ posiada zestaw spiral
przystosowanych do niszczenia komórek rakowych. Krzes³o to ze
wzglêdu na jego nietypow¹ konstrukcjê polecam szczególnie osobom
pracuj¹cym przy komputerze gdy¿ ma w³aœciwoœci odchylania
szkodliwego promieniowania monitora. Z wykorzystaniem spiral
opracowaliœmy tak¿e maty i dywaniki energetyzuj¹ce, oraz deski do
krojenia u¿ywane w kuchni przez gospodynie domowe s³u¿¹ce do
energetyzowania potraw przed spo¿yciem.
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Wiele osób chorych na chorobê nowotworow¹ odruchowo, aby
ratowaæ ¿ycie przed œmierci¹, udaje siê do kliniki onkologicznej gdzie
jest poinformowana przez personel o „mo¿liwoœci„ uratowania ¿ycia,
poddaj¹c siê chemioterapii lub radioterapii. Mit ten jest tak silnie
wpojony w nasz¹ podœwiadomoœæ, zarówno lekarzy jak i pacjentów, ¿e
nikt z nich nie zastanawia siê na ile jest on prawdziwy. Lekarze zdaj¹
sobie sprawê ze szkodliwoœci obu tych terapii (czêsto w
przeciwieñstwie do pacjentów), ale nie maj¹c innych mo¿liwoœci
wykorzystuj¹ te, które zosta³y im podsuniête przez chciwy przemys³
farmaceutyczny. Wierz¹c w sztucznie podtrzymywany mit przez ludzi
na szczytach i ich popleczników, o skutecznoœci terapii, jak¹ stosuj¹,
przyczyniaj¹ siê w nieœwiadomy sposób do okaleczania i uœmiercania
pacjentów. Zadaæ nale¿y pytanie czy przyczyniaj¹c siê do kalectwa lub
œmierci ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za pope³nienie takiego czynu.
Kodeks karny mówi jednoznacznie, ¿e tak. Dla pacjentów, którzy nie s¹
œwiadomi, czym jest chemioterapia pozwoli³em sobie zebraæ informacje
na ten temat, aby byli œwiadomi, w chwili podjêcia takiej decyzji, z
czym maj¹ do czynienia, oraz jakie maj¹ szanse na prze¿ycie takich
terapii, a tak¿e ich skutecznoœci. Jak sama nazwa wskazuje jest to
terapia polegaj¹ca na wprowadzeniu do naszego organizmu zwi¹zków
chemicznych. Jakie s¹ skutki dzia³ania tych zwi¹zków chemicznych?
Przede wszystkim uszkodzenie dziel¹cych siê komórek. Chemioterapia
umo¿liwia zniszczenie przynajmniej czêœæ komórek nowotworowych,
ale uszkadza te¿ dziel¹ce siê komórki mieszków w³osowych, nab³onka
jelitowego, narz¹dów rozrodczych i szpiku kostnego, powoduje
wy³ysienie, wymioty i bóle brzucha, bezp³odnoœæ i zaburzenia sk³adu
krwi. Wiêkszoœæ tych efektów mija po zakoñczeniu leczenia. Unikaj¹c
zbytniego zag³êbiania siê w temat, postaram siê pokrótce wymieniæ
kilka leków stosowanych przy nowotworach, oraz naœwietliæ skutki
uboczne ich dzia³ania.
Allopurinol – zapobiega gromadzeniu siê kwasu moczowego.
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Du¿e iloœci kwasu moczowego we krwi mog¹ powodowaæ uszkodzenie
nerek, mog¹ równie¿ formowaæ kryszta³y w stawach. Jest to przyczyna
dny moczowej.
Bifosfoniany – stosowany przy nowotworach komórek
plazmatycznych.
Niepo¿¹dane skutki dzia³ania to: kolki w jamie brzusznej, dreszcze,
spl¹tanie, gor¹czka, skurcze miêœni, ból gard³a.
Busulfan – stosowany przy bia³aczce szpikowej oraz w zespo³ach
mieloproliferacyjnych.
Dzia³anie uboczne: zabija komórki i ³¹czy siê z DNA i t³umi czynnoœci
szpiku kostnego.
W póŸniejszym czasie powoduje uszkodzenie p³uc.
W przypadku oznak infekcji ³atwo siniaczy siê lub powoduje krwotok.
Cyclofosfamid – zabija komórki, ³¹czy siê z DNA, t³umi czynnoœci
szpiku kostnego, przy wiêkszych dawkach dra¿ni pêcherz moczowy,
powoduje siniaki lub krwawienie.
Arabinozol cytozyny – zabija komórki, blokuje podzia³y komórkowe,
mo¿e uszkodziæ nerki lub w¹trobê, uszkadza oczy, powoduje t³umienie
czynnoœci szpiku kostnego, powoduje siniaki lub krwawienie.
Daurorubicyna – stosowana przy bia³aczkach.
Hamuje podzia³y komórkowe. Po ka¿dej dawce przez kilka dni mocz
ma czerwone zabarwienie. Wypadaj¹ w³osy.
Etopozyol – blokuje syntezê DNA. W ma³ych dawkach hamuje
podzia³ komórek, w du¿ych zabija je. T³umi czynnoœci szpiku kostnego
oraz powoduje powstawanie siniaków lub krwawienie.
Fludarabina – hamuje syntezê DNA, g³ównie w limfocytach. T³umi
czynnoœci szpiku oraz zwiêksza ryzyko infekcji. Tworzy siniaki, mo¿e
te¿ powodowaæ krwawienie.
Hydroksymocznik – hamuje syntezê DNA i wp³ywa na p³odnoœæ
mê¿czyzn i kobiet. Powoduje nieprawid³owoœci w rozwoju p³odu.Przy
wiêkszych dawkach powoduje bóle ¿o³¹dka, lekkie nudnoœci lub
biegunkê.
Interferon – hamuje podzia³y komórkowe.Wywo³uje objawy grypo
podobne. Czêsto do takiego stopnia, ¿e kuracja musi byæ przerwana.
L – Asparaginaza – uszkadza w¹trobê oraz nerki.Bywa przyczyn¹
nadwra¿liwoœci i powa¿nych alergii.
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Melfalan – zabija komórki, ³¹czy siê z DNA,tworzy stany alergiczne
i groŸne stany uczuleniowe. Powoduje nag³e dusznoœci w klatce
piersiowej, obrzêki powiek, twarzy lub warg, guzki na skórze lub
pokrzywkê. Wysypki na skórze, gor¹czkê, zapaœæ lub omdlenia.
Prednizolon – jest to steroid, który mo¿e byæ przyczyn¹ powa¿nej
choroby gdy¿ t³umi prawid³ow¹ produkcjê substancji organizmu w
systemie immunologicznym. Do innych niepo¿¹danych efektów nale¿¹
wrzody trawienne, cukrzyca, zatrzymanie p³ynów, wzrost ciœnienia
têtniczego. Przy d³u¿szym stosowaniu zmniejszenie gêstoœci koœci.
Kwas retinowy – powoduje dojrzewanie, ró¿nicowanie i œmieræ
komórek.
Winkrystyna – podanie winkrystyny dokana³owo (do krêgos³upa)
jest prawie zawsze œmiertelne, nie ma ¿adnego antidotum przy
przypadkowym podaniu dokana³owym. Powoduje problemy z uk³adem
nerwowym, mog¹ wyst¹piæ nastêpuj¹ce objawy:
- drêtwienie lub ciarki w palcach r¹k i nóg
- utrata odruchów, os³abienie miêœni i niepewny chód
- pora¿enie miêœni twarzy lub gard³a, padaczka
- ból np. g³owy, szczêki, gard³a, szyi, miêœni lub koœci
- utrata zmys³u dotyku, opadaj¹ca stopa podczas chodzenia.
Jak widz¹ pañstwo wymieni³em tylko niektóre u¿ywane w
chemioterapii. Jednak nie ma takiego, któryby nie mia³ skutków
ubocznych. Proszê zastanowiæ siê nad nastêpuj¹cym oœwiadczeniem
specjalisty onkologa, profesora Charlesa Mathe’a – „Gdyby okaza³o
siê, ¿e mam raka, nigdy nie poszed³bym do oœrodka standardowej
terapii raka. Ofiary raka, które mieszkaj¹ z dala od takich oœrodków
maj¹ szansê.” Doktor Hardin Jones, który jest profesorem Uniwersytetu
Kalifornijskiego, po przeanalizowaniu statystyk prze¿ywalnoœci raka na
przestrzeni ostatnich kilkudziesiêciu lat, doszed³ do wniosku, ¿e
„leczeni pacjenci nie maj¹ siê lepiej, a mo¿e nawet go¿ej od nie
leczonych”. Niepokoj¹cej wypowiedzi Jonsa nikt nigdy nie obali³. A
oto nastêpna wypowiedŸ, tym razem doktora Alberta Brarermana z
Medical Onkology – „Wielu onkologów zaleca chemioterapiê w
przypadku dos³ownie wszelkich guzów z niezachwian¹ przez niemal
niezmienne niepowodzenia nadziej¹.” A co powiecie pañstwo na
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wypowiedŸ doktora Alena Levin zamieszczon¹ w artykule pt. The
Healing of Cancer, brzmi ona nastêpuj¹co- „Wiêkszoœæ pacjentów
cierpi¹cych na raka w tym kraju umiera z powodu chemioterapii.
Chemioterapia nie eliminuje raka okrê¿nicy i p³uc. Fakt ten jest
udokumentowany ju¿ od dziesiêciu lat, a mimo to lekarze stosuj¹ j¹ w
leczeniu tych guzów.” Fakt ten potwierdza tak¿e doktor Thomas Dao w
Jurnal of Medicine pisz¹c – „Mimo szerokiego stosowania
chemioterapii œmiertelnoœæ przypadków raka nie zmieni³a siê od
siedemdziesiêciu lat”. Jak wynika z wypowiedzi niektórych lekarzy,
którzy nie chc¹ braæ udzia³u w masowym mordzie zorganizowanym
przez farmaceutyczn¹ elitê, chemioterapia jest inwazyjn¹ i toksyczn¹
metod¹, rzekomo zdoln¹ do likwidowania komórek rakowych.
Niestety! Jej agresywny chemizm nie ma zdolnoœci do ró¿nicowania
miêdzy komórkami zdrowymi a rakowatymi, oraz s¹siedni¹
zdrow¹ tkank¹. Mówi¹c proœciej chemioterapia polega na do¿ylnym
wstrzykiwaniu trucizny, która zabija o¿ywion¹ materiê.
Powtarzalna chemioterapia i naœwietlania zabijaj¹ stopniowo ca³y
organizm. Mo¿na to porównaæ z sytuacj¹, w której chc¹c zniszczyæ
szkodniki w lesie, spryskujemy go siln¹ substancj¹ chemiczn¹, która
zabija szkodniki, ale niszczy nieodwracalnie las, który nigdy siê ju¿ nie
odrodzi. Odpowiedzcie sobie pañstwo na nastêpuj¹ce pytanie, czy
istnieje wiêksza ignorancja i g³upota stworzona przez ludzi?
Szczególnie mocno jest atakowany uk³ad immunologiczny
(odpornoœciowy), który nie wraca ju¿ do zdrowia w takim stopniu, aby
byæ zdolnym do ochrony organizmu przed pospolitymi chorobami,
które w takim przypadku staj¹ siê œmiertelne. Czy w³aœnie nie o to
chodzi chciwym bandytom z korporacji farmaceutycznych? Czy w
zanadrzu nie maj¹ ca³ej gamy lekarstw uodparniaj¹cych organizm
pacjenta? Wiêc mo¿e prze¿yje i nadal siê bêdzie leczy³ nabijaj¹c
„kiesê” a¿ do œmierci rekinom przemys³u farmaceutycznego. Uwaga!
Ponad 67% ludzi umieraj¹cych w czasie terapii przeciwrakowej to
ci, którzy zmarli na jak¹œ pospolit¹ chorobê, która wykorzysta³a
okazjê powsta³¹ w wyniku bezpoœredniej zapaœci uk³adu
immunologicznego, powsta³ej jako rezultat agresywnego i
toksycznego charakteru leków. Czym¿e to jest, jeœli nie uœmiercaniem
181

poprzez leczenie. Efekty uboczne, zarówno chemioterapii jak i
naœwietlania s¹ bardzo rozleg³e. Mog¹ siê objawiaæ miêdzy innymi,
jako zawroty g³owy, odbarwienia skóry, utrata zmys³ów, os³abienie
zdolnoœci audiowizualnych, md³oœci, biegunka, wypadanie w³osów,
utrata apetytu prowadz¹ca do niedo¿ywienia, utrata popêdu p³ciowego,
utrata bia³ych krwinek, trwa³e zniszczenie organów wewnêtrznych i ich
niewydolnoœæ, wewnêtrzne krwotoki, ubytki tkanek, czy choæby
naczyniowo-sercowe przecieki (zwyrodnienie arterii). Danych, które
wy¿ej wymieni³em, dostarczy³ Steven Ransam, który jest dyrektorem
ds. badawczych brytyjskiego Credens Publications, które zajmuje siê
badaniem biznesu i rz¹dowych oszustw z dziedziny ochrony zdrowia.
Doktor Ralph Mass, który jest autorem ksi¹¿ki, pt. ”The Cancer
Industry”(Przemys³ rakowy), w sposób szokuj¹cy obna¿a œwiat
konwencjonalnej polityki w leczeniu raka, oœwiadcza on, i¿
„Ostatecznie w przewa¿aj¹cej liczbie przypadków, nie ma ¿adnego
dowodu na to, ¿e chemioterapia przed³u¿a ¿ycie i jest wielkim
k³amstwem utrzymywanie w odniesieniu do chemioterapii, ¿e istnieje
korelacja miêdzy kurczeniem siê guza a przed³u¿eniem ¿ycia pacjenta”.
Naukowcy zatrudnieni w Centrum Onkologicznym Mc Gila przes³a³o
ankietê 118 lekarzom specjalistom od raka p³uc, celu okreœlenia stopnia
ich zaufania do terapii, jakie stosuj¹. Poproszono ich, aby wyobrazili
sobie, ¿e maj¹ raka i ¿e maj¹ wybraæ dla siebie metodê leczenia spoœród
szeœciu stosowanych terapii. Ankietê wype³ni³o 79 lekarzy, z których
64 nie mia³o ochoty na ¿adn¹ terapiê wi¹¿¹c¹ siê ze stosowaniem
Cisplatinu – jednego z popularnych œrodków w chemioterapii, który
sami stosuj¹ (roczna sprzeda¿ tego œrodka na ca³ym œwiecie wyra¿a siê
obecnie cyfr¹ (2001r.) 110 mln dolarów), zaœ 59 spoœród 79 uwa¿a³o,
¿e wszystkie terapie wymienione w ankiecie s¹ nie do zaakceptowania,
poniewa¿ s¹ nieefektowne i w wysokim stopniu toksyczne. Mam cich¹
nadziejê, ¿e przynajmniej niektórzy z lekarzy zastanowi¹ siê nad
stosowaniem zabójczych œrodków zawartych w chemioterapii i
zrozumiej¹, ¿e ingerowanie w prawa natury niczemu dobremu nie
s³u¿y. Myœlê, ¿e zainteresuje pañstwa informacja niemieckiego
epidemiologa z Kliniki Guza w Heidelbergu-Mannheimie, doktora
Ulricha Abela, który dokona³ pe³nego przegl¹du i analizy wszystkich
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zasadniczych badañ oraz klinicznych prób chemioterapii, jakie
kiedykolwiek wykonano. Jego wyniki powinien przeczytaæ ka¿dy, kto
ma w³aœnie zamiar wsi¹œæ do „ekspresu chemioterapii i radiologii ”.
Aby upewniæ siê, ¿e przejrza³ wszystko, co zosta³o opublikowane na
temat chemioterapii, wys³a³ listy do 350 oœrodków medycznych na
ca³ym œwiecie z proœb¹ o przes³anie mu wszystkich materia³ów, jakie
opublikowa³y na ten temat. Przejrza³ tysi¹ce artyku³ów i jest ma³o
prawdopodobne, aby ktokolwiek na œwiecie wiedzia³ o chemioterapii
wiêcej od niego. Analiza zajê³a mu wiele lat, a jej rezultaty s¹ wrêcz
zdumiewaj¹ce. Okaza³o siê, ¿e ogólnie bior¹c liczba pomyœlnych
wyleczeñ za pomoc¹ chemioterapii na ca³ym œwiecie dzia³a
„przekonywuj¹co” tylko, dlatego, ¿e nigdzie nie ma naukowych danych
na temat rzeczywistych przed³u¿eñ ¿ycia pacjentów cierpi¹cych na
najpopularniejsze postacie raka organów wewnêtrznych. Doktor
Abel podkreœla, ¿e chemioterapia bardzo rzadko poprawia jakoœæ
¿ycia. Nazywa chemioterapiê naukowym nieu¿ytkiem i twierdzi, ¿e co
najmniej 80% przypadków stosowania chemioterapii na ca³ym œwiecie,
to przypadki bezskuteczne, przypominaj¹ce „nowe szaty cesarza” – ani
lekarz, ani pacjent nie ¿ycz¹ sobie zaprzestania chemioterapii, nawet,
jeœli brak dowodów, ¿e jest ona efektywna! ¯aden œrodek masowego
przekazu nigdy nie wspomnia³ o tych wyczerpuj¹cych badaniach.
Zosta³y one ca³kowicie pogrzebane. Czy ktoœ z czytelników jest
zdziwiony, ¿e takie informacje przemilczaj¹ œrodki masowego
przekazu? OdpowiedŸ jest prosta, gdy¿ wszystkie œrodki masowego
przekazu s¹ w³asnoœci¹ kilku g³ównych korporacji. I ich szefowie
decyduj¹ o tym, co spo³eczeñstwa powinny wiedzieæ, a czego nie. Jak
powiedzia³ Wolter- „Ka¿dy, kto potrafi przekonaæ nas, abyœmy
uwierzyli w absurdy, potrafi zmusiæ nas, do pope³nienia
niegodziwoœci.” Podobnie jak chemioterapia i radioterapia,
dochodowym interesem dla przemys³u farmaceutycznego sta³a siê
mammografia. Widz¹c reklamowane przez ró¿nego rodzaju festyny i
imprezy promuj¹ce mammografiê, rêce opadaj¹ mi do ziemi.
Postanowi³em sobie, na przetarcie oczu niektórym paniom tak chêtnie
korzystaj¹cym z tej og³upiaj¹cej reklamy promowanej przez
„ukochany” przemys³ medyczny, umieœciæ w tej ksi¹¿ce kilka
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fragmentów o mammografii. Interesuj¹ca informacja, jak¹ poda³ doktor
Tim O’Shea- „Mammografia i rozprzestrzenianie siê raka piersi jest to
jeden z tematów, w którym linia miêdzy reklam¹ a naukow¹ prawd¹,
zosta³a bardzo mocno zatarta. Ju¿ w roku 1976 Amerykañskie
Towarzystwo Raka (American Cancer Society), zawiesi³o wraz ze
swoim rz¹dowym partnerem, Narodowym Instytutem Raka (National
Cancer Institut) rutynowe stosowanie mammografii w odniesieniu do
kobiet w wieku poni¿ej piêædziesi¹tego roku ¿ycia, ze wzglêdu na jej
szkodliwe, to znaczy rakotwórcze efekty. Bardziej wspó³czesne
badania przeprowadzone w Kanadzie ujawni³y, ¿e w grupie kobiet
poni¿ej piêædziesiêciu lat, którym rutynowo wykonano mammografiê,
wystêpuje zwiêkszona o 36% œmiertelnoœæ z powodu raka piersi
(Miller). Podobne dane podaje Lorraine Day zalecaj¹c, aby przed
podjêciem decyzji kobiety zajrza³y do tych Ÿróde³ i rozwa¿y³y opiniê
wyra¿on¹ w ¿ród³ach innych od tych, które promuj¹ tê procedurê. Dr.
John Mc Dougall dokona³ skrupulatnego przegl¹du literatury
dotycz¹cej mammografii. Podkreœla, ¿e informacje, które kobiety
uzyskiwa³y w wyniku mammografii, generowa³y rocznie od 5 do 13
miliardów dolarów. Strach i niekompletne dane s¹ czêsto narzêdziami
stosowanymi do przekonywania kobiet do rutynowego poddawania siê
mammografii. Jest oczywiste, ¿e mammografia nie jest w stanie
zapobiegaæ rakowi piersi, a nawet szerzeniu siê tej choroby. Gdy guz
jest wystarczaj¹co du¿y, aby mo¿na go by³o zlokalizowaæ za
poœrednictwem mammografi ma ju¿ zazwyczaj 12 lat. Czy nie jest,
wiêc œmieszne reklamowanie mammografii jako metody wczesnego
wykrywania? Kolejn¹, niczym nie usprawiedliwion¹, iluzj¹ jest
twierdzenie, ¿e mammografi zapobiega rakowi piersi, podczas gdy w
rzeczywistoœci wcale tak nie jest. Wprost przeciwnie! Bolesne œciskanie
tkanki piersi w czasie wykonywania tego zabiegu zwiêksza
prawdopodobieñstwo wystêpowania przerzutów o niebagatelne 80 %.
Dr. Mc Dougall podkreœla, ¿e w 10 do 17 % przypadków raka piersi
jest to samo ograniczaj¹cy siê, nie zagra¿aj¹cy ¿yciu typ zwany rakiem
przewodowym in situ. Ten nieszkodliwy typ mo¿e siê uaktywniæ w
wyniku si³y œciskaj¹cej stosowanej przy rutynowym wykonywaniu
mammografii. Najbardziej wyczerpuj¹ce badania dowodz¹, ¿e w
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rezultacie rutynowych badañ mammograficznych wcale nie wzrasta
prze¿ywalnoœæ. Po dokonaniu przegl¹du ca³oœci dostêpnej na œwiecie
literatury dotycz¹cej tego tematu, znani lekarze specjaliœci z
Uniwersytetu Kolonii Brytyjskiej, Wright i Muller rekomenduj¹
wycofanie siê z subsydiowania przez pañst wo badañ
mammograficznych, ze wzglêdu na to, ¿e uzyskane korzyœci maj¹
charakter marginalny, zaœ poczynione szkody s¹ istotne. Szkody, o
których mówi¹, dotycz¹ ci¹g³ej obawy i stresu, jak równie¿ tendencji
do wykonywania niepotrzebnych dodatkowych testów wynikaj¹cych z
rezultatów badañ mammograficznych, które s¹ b³êdne w podawaniu
dodatniego wyniku w 50 % przypadków. Mam nadziejê, ¿e kobiety,
które przeczyta³y ten fragment ksi¹¿ki dobrze rozwa¿¹ decyzjê
skorzystania z mammografii, maj¹c na uwadze has³a reklamowe, jakie
towarzysz¹ tego rodzaju terapiom leczniczym, sponsorowanym przez
zach³anne firmy farmaceutyczne, oraz zwi¹zane z tym ryzyko
uruchomienia procesów rakotwórczych. Pamiêtajcie zawsze, ¿e macie
woln¹ wolê,
a wybór nale¿y wy³¹cznie do was. Aby pozbawiæ
przysz³e pacjentki jeszcze bardziej z³udzeñ, na temat, czym jest
mammografia i rak piersi, dodam jeszcze kilka informacji na ten temat.
Wszystkie rodzaje i kombinacje konwencjonalnych metod leczenia raka
piersi daj¹ w d³u¿szej perspektywie ten sam stosunek prze¿ywalnoœci.
Jedyny wniosek, jaki mo¿na wysnuæ mówi, ¿e konwencjonalne metody
leczenia nie daj¹ ¿adnej poprawy prze¿ywalnoœci w d³u¿szym okresie
czasu. W rzeczywistoœci jest jeszcze gorzej. Dr Michael Baum,
czo³owy brytyjski chirurg, specjalista od raka piersi, odkry³, ¿e
interwencje chirurgiczne w przypadku raka piersi zwiêkszaj¹ szansê
nawrotu w ci¹gu trzech lat. Wi¹¿e równie¿ interwencje chirurgiczne z
przyspieszeniem tempa rozwoju raka w wyniku stymulacji formowania
siê przerzutów w innych czêœciach cia³a. Wczeœniejsze niemieckie
badania dowodz¹, ¿e kobiety po menopauzie z nie leczon¹ form¹ raka
piersi, ¿yj¹ d³u¿ej od poddanych kuracji i zalecaj¹ zaniechanie leczenia
w takich przypadkach. Ten wniosek jest zgodny z zaleceniem Ernesta
Krokowskiego, niemieckiego profesora radiologa. Wykaza³ on, ¿e
przerzuty s¹ zazwyczaj wywo³ane przez medyczn¹ interwencjê i tylko
niekiedy przez biopsjê lub zabieg chirurgiczny nie zwi¹zany z rakiem. I
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w tym momencie nale¿y przypomnieæ sobie doktora Hamera, który
stwierdzi³, ¿e strach wywo³any operacj¹ lub zabiegiem uruchamia
powstawanie Skupisk Hamera. Inaczej mówi¹c stres uruchamia
powstawanie przerzutów. Zak³ócenie guza powoduje wzrost liczby
komórek rakowych, które dostaj¹ siê do krwioobiegu, zaœ wiêkszoœæ
farmaceutycznych terapii, powoduje uwstecznienie uk³adu
immunologicznego (os³abia organizm). Ta kombinacja to recepta na
katastrofê. To w³aœnie przerzuty zabijaj¹, podczas gdy oryginalne
nowotwory, zw³aszcza piersi, mog¹ byæ stosunkowo ma³o szkodliwe.
Te ustalenia zosta³y potwierdzone przez najnowsze badania, które
dowodz¹, ¿e interwencje chirurgiczne, nawet te nie zwi¹zane z rakiem,
mog¹ wywo³aæ gwa³towny proces formowania siê przerzutów i
prowadziæ do przedwczesnej œmierci. Jeszcze wczeœniej ukaza³y siê
doniesienia mówi¹ce, ¿e operacyjne leczenie raka prostaty mo¿e
równie¿ prowadziæ do przerzutów. W rzeczywistoœci to w³aœnie rak
prostaty by³ badany w pierwszych klinicznych próbach losowych, jakie
w ogóle prowadzono nad rakiem. Po 23 latach okaza³o siê, ¿e nie ma
¿adnych ró¿nic w okresach prze¿ywalnoœci miêdzy pacjentami
poddanymi interwencji chirurgicznej, a osobami, które nie
poddano ¿adnej terapii. Przy czym operowani cierpieli dodatkowo z
powodu impotencji lub nie trzymania moczu. Potwierdzi³ to tak¿e, nie
¿yj¹cy ju¿, profesor fizyki medycznej H. B. Jones, oœwiadczaj¹c, ¿e
¿adne z badañ nie potwierdzi³o przed³u¿enia okresu prze¿ywalnoœci w
nastêpstwie wczesnej interwencji chirurgicznej. Co wiêcej, jego
badania dowiod³y, ¿e pacjenci z nie leczonym rakiem ¿yj¹ prawie
cztery razy d³u¿ej, wiod¹c ¿ycie charakteryzuj¹ce siê znacznie
wy¿sz¹ jakoœci¹ ni¿ leczeni. Nie trzeba chyba dodawaæ, ¿e profesora
H. B. Jonesa ju¿ nigdy nie poproszono o zabranie g³osu. Badacze
stwierdzaj¹, ¿e dalsze poddawanie, oko³o 70 % kobiet, daremnym w
skutkach okaleczeniom, jest arogancj¹. Co wiêcej, nie ma ¿adnych
dowodów na to, ¿e wczesna amputacja sutka (mastektomia) wp³ywa
na prze¿ywalnoœæ. Jeœli pacjentki wiedzia³y o t ym,
najprawdopodobniej nie zgodzi³yby siê na zabieg chirurgiczny. Nie ma
równie¿ znaczenia to, jak du¿a czêœæ piersi zostaje usuniêta. Wynik
zawsze jest ten sam. To stwierdzenie dowodzi, ¿e interwencja
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chirurgiczna nie wp³ywa na polepszenie szans wyzdrowienia. W
przeciwnym wypadku by³aby ró¿nica miêdzy radykaln¹ chirurgi¹
a wyciêciem tylko guzka. Ogólna liczba przypadków udanej terapii,
nie jest wiêksza od uzyskiwanej w wyniku wyleczenia spontanicznego
lub efektu placebo. Medycyna jest bardzo dumna z rygorystycznych
metod badawczych, stanowi¹cych podstawê leczenia raka. Je¿eli u
kogoœ zdiagnozowano raka, osoba ta z miejsca staje przed ogromnym
naciskiem ze strony systemu ochrony zdrowia, który wymusza na niej
natychmiastowe rozpoczêcie terapii, w której sk³ad wchodzi
interwencja chirurgiczna, chemioterapia i napromieniowanie, w
ró¿nych kombinacjach. Wiêkszoœæ, przestraszonych i zszokowanych t¹
sytuacj¹ ludzi, nie jest w stanie przeciwstawiæ siê potêdze medycznego
autorytetu. Je¿eli ktoœ porozmawia z pacjentami lecz¹cymi siê na raka,
to szybko odkryje, ¿e wielu z nich twierdzi, ¿e, mimo i¿ maj¹ odczucie,
¿e musi byæ jakieœ lepsze wyjœcie, nadal odwiedzaj¹ swojego onkologa,
który aplikuje im t¹ sam¹ nieprzyjemn¹ terapiê. Dlaczego tak siê dzieje,
skoro istniej¹ sprawdzone, niekonwencjonalne i nieszkodliwe metody
leczenia? Na pewno jednym ze znacz¹cych czynników jest tu,
dziedziczona przez nas uleg³oœæ, w stosunku do medycznej ortodoksji i
jej symbolicznego archetypu; bia³ego kitla, stetoskopu i lat wiedzy,
reprezentowanych przez te oprawione w ramki stopnie. Ka¿dy szczegó³
mówi nam, ¿e znaleŸliœmy siê w rêkach eksperta. Istnieje jeszcze
dodatkowy nacisk, który mo¿na wywieraæ na pacjenta w momencie
zdiagnozowanie u niego raka. Nieœwiadomoœæ lekarzy, którzy
ponaglaj¹ pacjenta mówi¹c „Przykro mi, ale to bardzo rzadka forma
choroby. W naturze tego rodzaju raka le¿y to, ¿e rozwija siê i dokonuje
przerzutów w galopuj¹cym tempie. W zwi¹zku, z czym musimy dzia³aæ
bardzo szybko i z miejsca rozpocz¹æ chemioterapiê. Mamy kilku
najlepszych w tej dziedzinie lekarzy. Nalegam, aby odda³a siê pani pod
ich specjalistyczn¹ opiekê. Nie ma czasu do stracenia. Ten rodzaj raka
bywa bardzo z³oœliwy i rozwija siê stosunkowo szybko. Je¿eli nie
podda siê pani leczeniu, zostanie pani szeœæ tygodni ¿ycia. Musimy
bardzo zdecydowanie wdro¿yæ chemioterapiê.” Odwieczna wiara w
zawód lekarza powoduje uleg³oœæ pacjenta, wierz¹cego w potêgê i
wiedzê medycyny. Z ca³¹ pewnoœci¹ dysproporcja si³, jaka ma miejsce
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we wszystkich relacjach lekarz – pacjent (ma tu zastosowanie
psychiatryczny termin kurczenie), jest kluczowym czynnikiem
okreœlaj¹cym kierunek leczenia. Ktoœ, kto po raz pierwszy poszukuje
rady, na przyk³ad w internecie, bardzo szybko siê zniechêca. Pod
jednym tylko has³em, alternatywne leczenie raka, znajduje siê oko³o
4000 odnoœników (linków). Niecierpliwy pacjent, który nie ma czasu na
oddzielenie ziarna od plew, staje przed dylematem wykonania wielu
kalkulacji, bazuj¹cych na jego negatywnym doœwiadczeniu, oraz œlepej
desperackiej wierze, ¿e jednak wykwalifikowany onkolog musi mieæ
racjê. A czy nie ostrzega³ nas, „¿e w internecie jest mnóstwo
czubków”? I tak chory ponownie wraca w miejsce, z którego wyruszy³ i
zaczyna dochodziæ do wniosku, ¿e sugerowana wczeœniej
chemioterapia jest jednak „najbezpieczniejszym” wyborem. Niestety,
informacje te nie s¹ powszechnie dostêpne w publicznej domenie.
Byæ mo¿e, dlatego, ¿e prawdziwa medycyna musi z mozo³em torowaæ
sobie drogê, do tego, aby j¹ wyraŸnie us³yszano. Istniej¹ szczególne
powody takiego stanu rzeczy. Czêsto nie chodzi o to gdzie szukaæ, ale o
to jak szukaæ. Utrzymanie tego stanu rzeczy le¿y w interesie przemys³u
farmaceutycznego, bêd¹cego motorem napêdowym ca³ej wspó³czesnej
medycyny konwencjonalnej. Chemioterapia w przypadku bia³aczki u
dzieci i choroby Hodgkinsa (ziarnica z³oœliwa), stanowi typowy
przyk³ad, jedynie pozornego sukcesu, ortodoksyjnej terapii anty
rakowej. Prowadzone obecnie, d³ugoterminowe, badania dowodz¹, ¿e w
póŸniejszym okresie u takich dzieci powstaje osiemnaœcie razy wiêcej
wtórnych, z³oœliwych, guzów. Co gorsze, u dziewczynek wystêpuje 75
– krotny wzrost ryzyka (7500 %) zachorowania na raka piersi w
wieku oko³o 40 lat. G³ównym problemem wydaje siê byæ rozwój
g³êbokich lub uk³adowych infekcji bakteri¹ Candida albicans (bielnik
bia³y), wkrótce po rozpoczêciu chemioterapii. Je¿eli ta infekcja nie jest
odpowiednio leczona, nastêpuje pogorszenie lub jest bardzo
prawdopodobne, wyst¹pienie w przysz³oœci problemów ze zdrowiem.
Badania raka jajników dowodz¹, ¿e ryzyko wykszta³cenia siê
bia³aczki po chemioterapii roœnie, 21 – krotnie, czyli 2100 %.
Chemioterapia wykazuje prost¹ zale¿noœæ od dawki, podczas gdy
wystêpowanie pobudzonej leukemii podwaja siê miêdzy grupami, w
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których zastosowano nisk¹ lub umiarkowan¹ dawkê, to miêdzy grupami
o umiarkowanej i wysokiej dawce wzrasta czterokrotnie (4 razy). Po
zastosowaniu chemioterapii w celu leczenia z³oœliwych guzów,
rozwijaj¹ siê równie¿ inne guzy. W próbach ze szpiczakiem (myeloma)
nie stwierdzono ¿adnych zalet stosowania chemioterapii w stosunku do
braku jakiegokolwiek leczenia. Ulrich Abell szanowany niemiecki
biostatystyk, przedstawi³ wyczerpuj¹c¹ analizê ponad 3000 klinicznych
prób dotycz¹cych wartoœci chemioterapii, w przypadkach
zaawansowanego nowotworu z³oœliwego (na przyk³ad raka piersi).
Onkolodzy maj¹ inklinacjê do stosowania chemioterapii, poniewa¿
mo¿e ona spowodowaæ czasowe kurczenie siê guza, zwane reakcj¹.
Jednak i w tym przypadku wystêpuj¹ nieprzyjemne efekty uboczne.
Abell potwierdzi³, ¿e brak jest bezpoœrednich danych wskazuj¹cych na
to, ¿e chemioterapia umo¿liwia w takich przypadkach przed³u¿enie
okresu ¿ycia. Twierdzi, wprost, ¿e „wielu onkologów uwa¿a za
oczywiste to, ¿e reakcja na terapiê wyd³u¿a okres prze¿ycia – jest to
opinia, której podstawê stanowi b³êdne rozumienie nie podparte
¿adnymi badaniami klinicznymi.” Równie¿ doktor Ralph W. Moss w
swojej ksi¹¿ce twierdzi, ¿e nie ma danych wskazuj¹cych na to, ¿e
stosowanie chemioterapii wyd³u¿a, w wiêkszoœci przypadków raka,
okres prze¿ycia.
Postaram siê odpowiedzieæ, dlaczego, wiêkszoœæ lekarzy tak chêtnie
akceptuje i stosuje tego rodzaju terapie, bêd¹c nieœwiadomymi ich
prawdziwego celu przeznaczenia. Konserwatywny periodyk medyczny
New England Jurnal of Medicine w zamieszczonym przez siebie
artykule podaje, ¿e pospolity sposób przekszta³cania medycznych
statystyk na bardziej korzystne, wygl¹da nastêpuj¹co: pacjenci, którzy
umieraj¹ w czasie przed³u¿onej terapii przy zastosowaniu chemioterapii
lub radioterapii, nie s¹ w³¹czeni do obliczeñ statystycznych, pod
pretekstem nie uzyskania pe³nego zakresu terapii, natomiast w grupach
kontrolnych liczeni s¹ wszyscy, którzy umieraj¹. Co wiêcej, miar¹
sukcesu jest procent guzów zanikaj¹cych bez wzglêdu na to czy pacjent
prze¿yje. Kiedy jednak dochodzi do porównania d³ugoœci okresu
prze¿ycia, wówczas uwzglêdnia siê tylko przypadki wyleczone z
pominiêciem œmiertelnych. Generalnie nie podaje siê, ilu pacjentów
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zmar³o w skutek samej terapii. Obecny trend polega na bardzo
wczesnym wykrywaniu objawów przedwczesnych i leczeniu ich jako
raka. Chocia¿ statystycznie zwiêksza to liczbê ludzi chorych na raka, to
jednoczeœnie sztucznie wyd³u¿a czas prze¿ycia i obni¿a œmiertelnoœæ, a
tym samym czyni terapie medyczne bardziej wiarygodnymi. W tym
wyd³u¿eniu czasu prze¿ywalnoœci, mo¿e mieæ jednak swój udzia³
pewien czynnik, a mianowicie to, ¿e rosn¹ca liczba pacjentów siêga
dodatkowo po terapiê naturaln¹. Badanie historii chorób 1,2 miliona
pacjentów z rakiem ujawni³o, ¿e œmiertelnoœæ przypisywana
przyczynom poza rakowym i wystêpuj¹ca wkrótce po leczeniu na raka
by³a o 200 % wiêksza od wystêpuj¹cej normalnie. Po dwóch latach od
zdiagnozowania raka i terapii, ten nadmiar œmiertelnoœci spada o 50 %.
Najczêstszym powodem nadmiaru zejœæ œmiertelnych by³a
niewydolnoœæ serca i uk³adu oddechowego. Oznacza to, ¿e zamiast
umieraæ przez kilka lat na raka, pacjenci ci umarli w wyniku efektów
leczenia i znacznie pomogli w poprawieniu statystyk dotycz¹cych raka,
poniewa¿ rak nie by³ bezpoœrednia przyczyn¹ ich œmierci. Tego rodzaju
fa³szowane doniesienia dotycz¹ce œmierci z powodu raka, zrodzi³y
¿¹dania wprowadzenia bardziej uczciwych statystyk. Orêdownicy
medycyny konwencjonalnej otwarcie przyznaj¹, ¿e nie znaj¹ terapii
mog¹cej pomóc w przypadkach zaawansowanych form raka. Do dzisiaj
lansuje siê has³o, „aby mo¿na by³o to wyleczyæ, nale¿y wykryæ to
wczeœnie”. Badania mammografi dowodz¹, ¿e nie ma znaczenia, kiedy
wykryje siê raka. Metody konwencjonalne s¹ zawsze bezu¿yteczne, a
co za tym idzie, bezu¿yteczny jest ogromny, wielomiliardowy,
„przemys³ raka”. Jest od dawna wiadomo, ¿e przewodowy miejscowy
(D C I S), jest pospolit¹ nieinwazyjn¹ form¹ guza piersi. W wiêkszoœci
przypadków jest wykrywany przy pomocy mammografii. U m³odych
kobiet 92 % wszystkich rodzajów raka wykrywalnych za
poœrednictwem mammografii, nale¿¹ do tego typu. Tym niemniej
jednak œrednio w 44 %, a w niektórych przypadkach w 60 %, tych
przypadków stosuje siê amputacjê sutka (mstektomiê). Poniewa¿
wiêkszoœæ z nich jest nieszkodliwa, te niepotrzebne zabiegi, znacznie
poprawiaj¹ statystyki dotycz¹ce prze¿ywalnoœci. Podczas, gdy
konwencjonalne diagnozy maj¹ charakter inwazyjny i mog¹ sprzyjaæ
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przerzutom raka, jest pewien nieszkodliwy rodzaj elektroskórnych
badañ o nazwie „test biopola”, który opracowa³ zespó³ z³o¿ony z
badaczy, oœmiu europejskich szpitali i uniwersytetów. Jak doniós³
Lancet jest on w 99,1 % dok³adny w diagnozowaniu z³oœliwych guzów
piersi. Przypomnê, ¿e mammografia daje 50 % zdiagnozowania. Czemu
oni to robi¹? Na to pytanie udziela odpowiedzi medyczny komentator,
doktor Donald Gould. „Najprostsze rodzaje raka s¹ dziœ równie odporne
na leczenie, jak 40-50 lat temu. Nic nie zyskamy udaj¹c, ¿e szala
zwyciêstwa w walce z rakiem powoli i systematycznie przechyla siê na
nasz¹ stronê.” Powy¿sza prawda jest rozmyœlnie ukrywana przed
spo³eczeñstwem. Wed³ug Goulda ta zmowa milczenia ma zwi¹zek z
pieniêdzmi. Spo³eczeñstwo musi postrzegaæ medyczny establishment
specjalizuj¹cy siê w raku jako ten, który wygrywa, inaczej nie da mu
pieniêdzy. Jeden z cytowanych ju¿ naukowców stwierdzi³, ¿e przy
dziesi¹tkach tysiêcy radiologów i miliardach dolarów zainwestowanych
w sprzêt wci¹¿ stosuje siê radioterapiê, mimo i¿ badania wykazuj¹, ¿e
powoduje ona wiêcej szkód, ni¿ daje korzyœci. Gould uwa¿a równie¿,
¿e pacjenci, którzy czuliby siê dobrze bez leczenia, a¿ do œmierci,
poddawani terapiom staj¹ siê z, powodu tych bezsensownych prób
odwleczenia ich zgonu o kilka tygodni, nieszczêœliwi. Rzecz w tym, ¿e
na tym etapie zarabia siê najwiêcej. Gould uwa¿a, ¿e lekarze trój¹
swoich pacjentów lekami i promieniowaniem, okaleczaj¹c ich
niepotrzebnymi zabiegami chirurgicznymi w desperackiej próbie
leczenia czegoœ, co jest dla nich nieuleczalne. Ktoœ móg³by zastanawiaæ
siê, dlaczego w³adze resortu zdrowia udaj¹, ¿e nie widz¹ tych
masowych zgonów, w wiêkszoœci spowodowanych lekami, i
koncentruj¹ swoje wysi³ki na ograniczaniu dostêpu do dodatków do
¿ywnoœci i naturalnych leków. (Ka¿dy z nas doskonale wie, jakie
znaczenie maj¹ dla naszego utrzymania zdrowia, naturalne
nieprzetworzone witaminy i substancje od¿ywcze.) Objawem tego
rodzaju oficjalnego nastawienia s¹ niedawne dzia³ania wymierzone w
Pan Pharmaceuticals, w nastêpstwie, których rz¹d australijski zmusi³
najwiêkszego producenta naturalnych leków do og³oszenia bankructwa,
rzekomo z powodu tego, ¿e jego produkty mog³yby wywo³aæ choroby a
nawet doprowadziæ do zgonów. Czy podobna sytuacja nie odbywa siê z
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Oœrodkami Medycyny Niekonwencjonalnej oraz nagminnymi
nagonkami na nie? (Je¿eli dopuœcimy do takiego stanu rzeczy staniemy
siê niewolnikami systemu, a po ulicach, nie bêd¹ chodzili ju¿ ludzie,
lecz „chodz¹ce trupy”). G³ówn¹ przyczyn¹ tego wypaczenia oficjalnego
stanowiska jest to, ¿e wydzia³y zdrowia i w³adze nadzorcze s¹
zdominowane, przez lekarzy, którzy zostali wyszkoleni (czêœciowo za
pieni¹dze koncernów farmaceutycznych), aby wierzyæ, ¿e leki
farmaceutyczne s¹ zbawienne, a naturalne szkodliwe. Mimo i¿
wiêkszoœæ zachodnich spo³eczeñstw woli leki naturalne, niemal
wszystkie partie polityczne, promuj¹ uzale¿nienie od leków
farmaceutycznych. Ca³a medycyna XXI wieku, jest od góry do do³u
kupowana i uczy siê j¹ myœleæ o wszystkich metodach leczenia
wy³¹cznie pod k¹tem interwencji farmakologicznej. Podczas gdy
ustalenie polityki i poci¹ganie za sznurki wielkiego biznesu maj¹
miejsce za kulisami nasze umys³y s¹ prane za pomoc¹ tej samej papki
odwo³uj¹cych siê do emocji, kompletnie nie uzasadnionych,
dzia³aj¹cych na rzecz establishmentu, populistycznych tytu³ów w
rodzaju „Kolejny prze³om w U C L A(Tak, ale na myszach) ” „To w
genach”. (Nastêpne 5 milionów dolarów wydanych teraz pomo¿e w
wyizolowaniu genu w 2010 ... byæ mo¿e); I w tym miejscu zadajê sobie
pytanie, jak musia³ byæ ten „stwórca” „g³upi”, ¿e nawet genów nie
potrafi³ porz¹dnie zbudowaæ? Na pewno naukowcy to poprawi¹.
„Ekscytacja ostatnimi odkryciami w onkologii!” (Pe³en wigoru wstêp a
potem stopniowe zstêpowanie w kierunku zwyczajnej mieszanki i
nadziei przygaszanej ostro¿noœci¹ i apelem do kieszeni; „Ju¿ niedaleko
do szczepionki przeciwrakowej; (Tak, tak i to od roku 1975, ale nie
po¿a³uj grosza, bo nastêpnym razem, mo¿e on dopaœæ ciebie!). I tak to
siê toczy – statystyki œmiertelnoœci rosn¹, a pieni¹dze, nasze pieni¹dze,
p³yn¹ jak rzeka. Nastêpnym razem, kiedy poprosz¹ ciê, abyœ da³ ofiarê
na organizacjê antyrakow¹ weŸ pod uwagê, ¿e twoje pieni¹dze zostan¹
wydane do podtrzymania przemys³u, który zosta³ uznany przez wielu
naukowców za zupe³ne fiasko, a przez innych za kompletne oszustwo.
Fragment, który przedstawiê w tym momencie kierujê w szczególnoœci
do ludzi zwi¹zanych z medycyn¹ konwencjonaln¹. John Le Carre przez
wiele lat pracowa³ w brytyjskim ministerstwie spraw zagranicznych i
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zna politykê wielkiego biznesu. Jego ksi¹¿ka The Constant Gardener
(Sta³y ogrodnik) koncentruje uwagê na korupcyjnej naturze przemys³u
farmaceutycznego. W czasie poœwiêconym temu tematowi oœwiadczy³
„Wielka farma jest z premedytacj¹ zaanga¿owana w uwodzenie
zawodu lekarskiego we wszystkich krajach na ca³ym œwiecie.
Wydaje ogromne pieni¹dze na wywieranie wp³ywu, wynajmowanie
i kupowanie akademickiej opinii i to do tego stopnia, ¿e za kilka lat,
jeœli pozwolimy Wielkiej Farmie na dalsze kontynuowanie tego nie
kontrolowanego przez nikogo procederu, bêdzie bardzo trudno
znaleŸæ nie kupion¹ opiniê lekarsk¹”. Przeciwstawiaj¹c siê ci¹g³ej
d¹¿noœci Wielkiego Biznesu do dominowania w wyborze metod
zachowania zdrowia doktor Matthias Rath dostarcza zwiêz³ego
podsumowania etyki kupieckiej. Przez ca³y XX wiek przemys³
farmaceutyczny by³ budowany przez inwestorów, których celem
by³o zast¹pienie efektywnych, lecz niemo¿liwych do opatentowania
naturalnych remediów, przez w wiêkszoœci nieefektywne, lecz
mo¿liwe do opatentowania i wysoce dochodowe leki
farmaceutyczne. Szczególn¹ cech¹ przemys³u farmaceutycznego jest
robienie pieniêdzy na chorych. Podobnie jak pozosta³e rodzaje,
przemys³ farmaceutyczny stara siê poszerzyæ rynki zbytu, co
oznacza, ¿e stara siê utrzymaæ istniej¹ce choroby i znaleŸæ nowe,
mog¹ce zapewniæ zbyt jego lekom. Zapobieganie i leczenie chorób
niszczy farmaceutyczny interes, a eliminowanie popularnych
chorób zagra¿a jego istnieniu. Tak, wiêc przemys³ farmaceutyczny
zwalcza eliminacjê wszelkich chorób i to ze wszystkich si³. Przemys³
farmaceutyczny jest g³ówn¹ przyczyn¹ tego, ¿e najpopularniejsze
dziœ choroby rozszerzaj¹ swój zasiêg, w tym zawa³y serca, udary
mózgu, rak, wysokie ciœnienie krwi, cukrzyca, osteoporoza, i wiele
innych. Leki farmaceutyczne nie s¹ po to, aby leczyæ choroby. Wed³ug
towarzystw zajmuj¹cych siê ubezpieczeniami zdrowotnymi ponad
24000 sprzedawanych i przepisywanych dziœ leków
farmaceutycznych jest z terapeutycznego punktu widzenia
bezwartoœciowych! Jak twierdz¹ stowarzyszenia lekarskie, znane,
niebezpieczne efekty uboczne farmaceutycznych leków, sta³y siê
czwart¹ z kolei, plasuj¹c¹ siê tu¿ za zawa³ami serca, rakiem i
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wylewami, g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów.(Jurnal of the American
Medical). Codziennie okrada siê miliony ludzi i pacjentów na ca³ym
œwiecie i to podwójnie. G³ówna czêœæ ich dochodów jest u¿ywana na
finansowanie rosn¹cych dochodów przemys³u farmaceutycznego, w
zamian, za co otrzymuj¹ leki, które nie lecz¹. Doktor Rath prowadzi
codziennie walkê z zakusami przemys³u farmaceutycznego, który d¹¿y
do wprowadzenia prawnego zakazu swobodnego stosowania witamin i
soli mineralnych. Je¿eli taki zakaz zostanie uchwalony to dotknie on
bezpoœrednio ka¿dego z nas i to na wiele sposobów. Prosi on o
odwiedzenie strony internetowej pod adresem www.witamins-forall.org i podpisanie siê pod zamieszczon¹ tam petycj¹. Zajmie to
zaledwie 30 sekund a jest to bardzo wa¿ne przed powstrzymaniem
inwazji chciwego przemys³u farmaceutycznego. Na ³amach Guardian
zamieszczono artyku³, w którym Sarah Bosley pisze „Naukowcy
przyjmuj¹ od spó³ek farmaceutycznych du¿e sumy pieniêdzy za to, ¿e
ich nazwiska s¹ umieszczane pod artyku³ami zachwalaj¹cymi nowe leki
– artyku³y, których wcale nie pisali.” Ta szybko rozszerzaj¹ca siê
praktyka stawia pod znakiem zapytania uczciwoœæ i wiarygodnoœæ
œrodowiska naukowego. Tym rzekomym stró¿om naszego zdrowia
p³aci siê za to co mówi¹. Jeden z opisanych w artykule lekarzy mówi, „
Jaki to mamy dziœ dzieñ? W³aœnie zastanawiam siê, który z leków dziœ
popieram.” Od momentu, kiedy prezydent Nixon wypowiedzia³ wojnê
rakowi minê³o cztery dziesiêciolecia, od tamtego momentu wydano 3
biliony dolarów w USA, na konwencjonalne leczenie raka, a rezultat
tego jest taki sam, ¿e wiêcej osób ni¿ kiedykolwiek przedtem umiera na
raka. I chocia¿ wykonano wiele badañ, których celem by³o ustalenie
wartoœci ró¿nych sk³adników od¿ywczych w odniesieniu do ró¿nych
rodzajów raka, z tych trzech bilionów dolarów nie przydzielono, ani
grosza na przeprowadzenie prób z holistycznymi terapiami leczenia
raka. Naturalni terapeuci musieli stawiaæ czo³o stuletniemu okresowi
oskar¿eñ i wielu z nich zawleczono na salê s¹dow¹, w rezultacie, czego
skoñczyli w wiêzieniu. Czy nie by³oby bardziej naukowe bezstronne
ocenienie metod leczenia raka, stosowanych przez naturalnych
terapeutów, zamiast wsadzaæ ich do wiêzienia? Wiêkszoœæ
amerykañskich klinik alternatywnych musia³a przenieœæ siê do
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Meksyku (Zainteresowanych ich list¹ odsy³am na stronê internetow¹
www.cencure.org ) Je¿eli ktoœ z czytelników ³udzi siê, ¿e Ameryka jest
jeszcze krajem wolnoœci, to siê grubo myli, jest to tylko propaganda
rz¹dowego systemu trzymaj¹cego w³adzê. Holistyczne podejœcie do
leczenia raka obejmuje, doskona³e od¿ywianie, zio³a, elektromedycynê
oraz medycynê wibracyjn¹ lub energetyczn¹, uzdrawianie emocjonalne
a tak¿e terapiê umys³ow¹. Jedyne znane badania, które s¹ bliskie
podejœciu holistycznemu, dotycz¹ terapii Gersonna i by³y
przeprowadzone w celu oceny piêcioletniego okresu prze¿ywalnoœci
153 pacjentów cierpi¹cych na czerniaka. Wykaza³y one, ¿e 100 %
pacjentów z faz¹ I i II poddanych terapii Gersona prze¿y³o, podczas
gdy tylko 79 % poddanych terapii konwencjonalnej. W odniesieniu do
przypadków w III fazie raka z przerzutami w bliskim regionie liczby te
przedstawia³y siê odpowiednio 70 % i 41 %, zaœ z faz¹ IV przerzuty w
rejonach odleg³ych – 39 % przy stosowaniu terapii Gersona i 6 % w
przypadku terapii konwencjonalnej. Wielu naturalnych terapeutów raka
twierdzi, ¿e w ponad 90 % przypadków uda³o siê im odnieœæ sukces w
zahamowaniu rozwoju raka, a nawet cofniêciu siê go, ale tylko wtedy,
gdy pacjenci nie byli wczeœniej poddani terapii konwencjonalnej.
Wed³ug nich najbardziej dewastuj¹cymi metodami, s¹ chemioterapia i
radioterapia. Tak wiêc, jeœli ktoœ zachoruje na raka, sugerujê, aby opar³
siê strachowi i naciskom z zewn¹trz. Doradzam, aby ka¿dy sam
przejrza³ dane dostêpne w magazynach i internecie i post¹pi³ zgodnie z
w³asnym rozs¹dkiem i intuicj¹. Pamiêtajcie! Jesteœcie czêœci¹ natury a
chemioterapia i radioterapia s¹ jej przeciwieñstwem. Je¿eli bêdziecie
walczyæ z natur¹ i jej lekarzem, który jest waszym cia³em, zatrzaœniecie
sami sobie drzwi do jej darów; ¿ycia i zdrowia. ¯eby pozbawiæ
czytelników wszelkich iluzji, stworzonych przez chciwe koncerny
farmaceutyczne, na temat skutecznoœci œrodków stosowanych przy
leczeniu raka, oraz ich zabójczych skutków dla systemu
immunologicznego a tak¿e ¿ycia pacjentów przypomnê czytelnikom, a
w szczególnoœci lekarzom odpowiedzialnym za leczenie tymi œrodkami.
Przytoczê fragment prac doktora Rybczyñskiego, który mówi o próbach
zniszczenia guza nowotworowego. „Po znalezieniu przyczyny
powstawania nowotworów, stwierdzi³ on wówczas, ¿e grzybek
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Penicillium jest nies³ychanie odporny na wszystkie czynniki
fizyczne i chemiczne i w ¿aden sposób uœmierciæ siê go nie da.
Grzybka tego zniszczyæ móg³ dopiero w ³ugu elektrycznym w
temperaturze 4000 oC w ci¹gu 15 minut (temp. topienia ¿elaza ok. 1450
o
C) Wytrzyma³ on gotowanie w najbardziej stê¿onych kwasach bo w
wodzie królewskiej w temperaturze +180 oC – pod ciœnieniem.
Wytrzyma³ nisk¹ temperaturê skroplonego powietrza zanurzony w
nim przez 24 godziny. Wytrzyma³ naœwietlenia bardzo du¿ymi
dawkami promieniowania Rentgena z bliska, bo z odleg³oœci 20 cm
przez 3 godziny. Wytrzyma³ dzia³anie silnych dawek radu
po³o¿onego wprost na rosn¹cej pleœni przez 24 godziny. Zawsze po
zadzia³aniu na tego grzybka bardzo szkodliwych bodŸców zauwa¿a³o
siê znacznie szybszy i bujniejszy jego wzrost”. Znaj¹c przyczynê oraz
odpornoœæ pleœni penicillinium na wszelkie zewnêtrzne czynniki,
zadam pañstwu kilka pytañ, na które sami sobie odpowiedzcie.
1. Czy laboratoria na ca³ym œwiecie nie by³y w stanie zauwa¿yæ
pleœni penicillinium, które zauwa¿y³ doktor Rybczyñski
normalnym mikroskopem laboratoryjnym?
2. Czy informacja ta nie dotar³a do przemys³u farmaceutycznego,
pomimo zg³oszenia jej przez doktora Rybczyñskiego w
Krajowym Instytucie Farmaceutycznym?
3. Dlaczego nie dopuszczono go do Radia i Telewizji – i kto
ukrad³ czêœæ dokumentacji?
4. Dlaczego nie otrzyma³ zezwolenia na masow¹ produkcjê
preparatu A N R Y, pomimo ¿e jest to najczystsza substancja o
jakiej s³ysza³em?
5. Dlaczego stosuje siê naœwietlanie radem, skoro pleœni nie da siê
zabiæ, a tylko przyspiesza jej rozwój?
6. Dlaczego u¿ywa siê trucizn, które nie s¹ w stanie zniszczyæ
tkanki nowotworowej?
7. Dlaczego nie informuje siê pacjentów o nieodwracalnych
skutkach terapii?
8. Dlaczego nie informuje siê lekarzy o wielu odkryciach w walce
z rakiem oraz ich mo¿liwoœciach?
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9. Kto wymaza³ witaminê B(17) z podrêczników medycznych?
10. Dlaczego pañstwo nie prowadzi badañ w zakresie medycyny
niekonwencjonalnej?
11. Kto blokuje metody Dr Huldy Clarc?
12. Dlaczego nie s¹ prowadzone badania nad zjawiskiem Dr
Hammera?
13. Dlaczego nie dopuszcza siê medycyny niekonwencjonalnej?
Mo¿na by by³o jeszcze zadawaæ setki takich pytañ, ale odpowiedŸ
pañstwo ju¿ znaj¹. Najwy¿szy ju¿ czas skoñczyæ z tym bandyckim
procederem, napêdzaj¹cym gospodarki œwiata a jedynym sposobem
uwolnienia siê od tego nowotworu, który zaw³adn¹³ naszymi myœlami i
cia³em. Jest zmiana naszej œwiadomoœci i zrozumienie, ¿e nie jesteœmy
towarem do handlu, mo¿e zacz¹æ go rozpuszczaæ i pozbawiaæ dop³ywu
pokarmu. Jak czêsto powiada jeden z moich przyjació³ pewien z królów
p³aci³ swojemu lekarzowi tylko wtedy gdy by³ zdrowy, gdy chorowa³
lekarz przymiera³ g³odem. Mo¿e i my powinniœmy przyj¹æ tak¹ zasadê i
zmieniæ przepisy w S³u¿bie Zdrowia. Bo jak Jezus powiedzia³ „Nie ten
jest zdobywc¹ co zdobywa miasta, lecz ten kto pokona sam siebie”.
Niech te m¹dre s³owa bêd¹ drogowskazem do walki z chciwym
przemys³em farmaceutycznym i do naszej wolnoœci i zdrowia.
Szczególnie dotyczy to lekarzy, którym zawierzyliœmy nasze ¿ycie.
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ROZDZIA£ VII

NAJBARDZIEJ ŒMIERCIONOŒNA
CHOROBA
- SYSTEM-
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Czy ktoœ z pañstwa próbowa³ zobaczyæ pryszcza na czubku
w³asnego nosa lub twarzy? (proszê spróbowaæ). Jak widzicie jest to
bardzo trudne lub wprost niemo¿liwe, bez u¿ycia lustra lub
polerowanego przedmiotu, w którym mo¿emy widzieæ w³asne odbicie.
¯eby siê dowiedzieæ czy na twarzy mamy pryszcz, mo¿emy spytaæ
kogoœ, kto go widzi, ale musimy uwierzyæ mu na s³owo, a dopiero
póŸniej mo¿emy stwierdziæ ogl¹daj¹c siê w lusterku. Czy mo¿emy go
zobaczyæ patrz¹c w dal – nie. Tym bardziej nie zobaczymy go przez
lornetkê. Ale gdy u¿yjemy lustra, to zobaczymy i pryszcza i osobê,
która nam podaje lornetkê. Osoba stoj¹ca za nami oplata nas pajêczyn¹
i twierdzi, ¿e nie mo¿emy siê ruszyæ, gdy¿ jesteœmy przywi¹zani.
Powtarzaj¹c nam, ¿e nie mo¿emy siê ruszyæ, po pewnym czasie
uwierzymy w jej s³owa, a zarazem w iluzjê, któr¹ nam stworzy³a. Po
pewnym czasie tak bardzo w to uwierzymy, ¿e nie bêdziemy w stanie
inaczej myœleæ. Staniemy siê wiêŸniem w³asnych obaw i strachu. I to
w³aœnie jest odpowiedzi¹, dlaczego do tej pory nie ma lekarstwa
(oficjalnie) na raka i wiele innych chorób, a tak¿e wielu innych rzeczy,
które zmieni³yby nasze ¿ycie i ca³y œwiat, np. darmowa energia, poziom
materialny naszego ¿ycia, niepotrzebne nikomu wojny itp. Ktoœ, kto
stoi za nami dba o to, ¿ebyœmy nie wziêli lustra do rêki lub nie
próbowali siê od niej odsun¹æ, gdy¿ ¿ywi siê nasz¹ krwi¹. Do chwili,
gdy nie zrozumiemy, ¿e mo¿emy siê obróciæ i zobaczyæ, ¿e ktoœ wysysa
nasz¹ krew lub, ¿e na nosie mamy pryszcza, nie bêdziemy o tym
wiedzieli. Jest to opis odzwierciedlaj¹cy nasz¹ obecn¹ sytuacjê. Mamy
patrzeæ dok³adnie tam, gdzie nam siê karze. A tym, którzy obróc¹
g³owê, to mo¿na j¹ im ukrêciæ lub wbiæ „szpilê” w policzek i ochota do
obracania im przejdzie. ¯yjemy w œwiecie iluzji, któr¹ nam stworzono,
nie zdaj¹c sobie czêsto sprawy z tego faktu. Oddaliœmy swoje ¿ycie i
wolnoœæ w rêce poœredników wierz¹c, ¿e oni lepiej siê na tym
wszystkim znaj¹. Tak bardzo im zawierzyliœmy, ¿e nie dopuszczamy
myœli, ¿e jesteœmy przez nich sterowani dla ich w³asnych korzyœci.
Uwierzyliœmy koncernom farmaceutycznym, ¿e nie mog¹ znaleŸæ
lekarstwa na raka i wiele innych chorób. Uwierzyliœmy przemys³owi
energetycznemu, ¿e nie ma „darmowej” energii i trzeba od nich
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kupowaæ ropê i wêgiel, uwierzyliœmy przemys³owi motoryzacyjnemu,
¿e auta musz¹ spalaæ minimum 8 litrów benzyny na 100 km.
Uwierzyliœmy w nonsens koœcio³ów, ¿e bez ksiê¿y stwórca nie bêdzie z
nami rozmawia³, bo jesteœmy grzeszni i s³yszy tylko tzw. „poœredników
Boga”. Uwierzyliœmy politykom, ¿e stworz¹ nam piêkne ¿ycie w
luksusie. Ale za tê wiarê ka¿demu trzeba s³ono p³aciæ, wiêc dla nas ju¿
nic praktycznie nie zostaje. ¯yj¹c w iluzji wiary, poœrednikom
stworzyliœmy mo¿liwoœæ korporacjom, sektom religijnym czy
politykom, warunki do wykorzystywania nas do granic ludzkiej
wytrzyma³oœci. ¯ycie nasze sta³o siê towarem, którym mog¹ oni
handlowaæ. Na tych, którzy jeszcze œpi¹ i nie mog¹ otworzyæ oczu,
muszê chlusn¹æ wiadro zimnej wody, na przebudzenie, ¿eby zaczêli
zauwa¿aæ jak bardzo s¹ omotani mackami oœmiornicy wysysaj¹cej z
nich krew, a którzy sami nie chc¹ zauwa¿yæ, gdy¿ stali siê jej czêœci¹ a
zarazem ¿ywicielem.
¯eby zacz¹æ od pocz¹tku muszê cofn¹æ siê do czasów przed II Wojn¹
Œwiatow¹. Na pocz¹tku I Wojny Œwiatowej w Europie prezydent
Woodrow Wilson (1913 – 1921) musia³ znaleŸæ sposób na przekonanie,
zasadniczo pacyfist ycznie nast awionego amerykañskiego
spo³eczeñstwa (wci¹¿ jeszcze pamiêtaj¹cego przykre doœwiadczenia z
okresu wojny domowej), do wys³ania swoich ch³opców tysi¹ce mil od
domu, aby walczyli na wojnie, która ich nie dotyczy³a. Aby osi¹gn¹æ
zamierzony cel, powo³a³ do ¿ycia Komitet Publicznej Informacji, znany
równie¿ po nazw¹ Komisji Creela. W jego sk³ad weszli rysownicy,
pisarze, dziennikarze, wydawcy i inni specjaliœci, których zadaniem
by³o przekazywanie masom informacji ( w tym Edward Bernays, ojciec
przemys³u zajmuj¹cego siê tworzeniem wizerunku firm, i Walter
Lippman, dziekan amerykañskich dziennikarzy, g³ówny krytyk polityki
wewnêtrznej i zagranicznej i wa¿ny teoretyk liberalnej demokracji).
Komitetowi uda³o siê w ci¹gu roku zmieniæ amerykañskie
spo³eczeñstwo w zajad³ego przeciwnika Niemiec. Ten niewiarygodnie
pozytywny rezultat przyci¹gn¹³ uwagê szczególnie dwóch grup.
Jedn¹ z nich by³a spo³ecznoœæ intelektualna, która
uzna³a tê now¹ technikê propagandow¹( w owym czasie nazywa³a siê
ona bez ¿adnych ogródek propagand¹, jako ¿e nie by³o jeszcze
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negatywnego skojarzenia z tym s³owem, które powsta³o, po
wykorzystaniu tych samych technik wiele lat póŸniej przez nazistów) za
znakomite narzêdzie, przy pomocy, którego, mo¿na trwale kontrolowaæ
spo³eczeñstwo.
Druga grupa to czo³owi biznesmeni, którzy dostrzegali w tym nowy
sposób na zwiêkszenie sprzeda¿y przez zmianê spo³eczeñstwa w
spo³eczeñstwo konsumpcyjne. To doœwiadczenie nauczy³o elity, ¿e aby
przekonaæ spo³eczeñstwo do zrobienia czegoœ – pójœcia na wojnê lub
kupienia hamburgera, nale¿a³o zaapelowaæ do niego na poziomie,
którego nie jest ono œwiadome. (Chomski i Barsamian). Ktoœ kiedyœ
powiedzia³, ¿e „przemoc jest dla dyktatury tym, czym propaganda dla
demokracji”, zaœ naziœci u¿ywali jednej i drugiej. Mianowany 14 marca
1933 roku na Ministra Rzeszy do spraw Publicznego Oœwiadczenia i
Propagandy Joseph Goebbels, po³¹czy³ prasê, radio, film, teatr i
propagandê w jedn¹ organizacjê i traktowa³ media jako „pismo w
rêkach rz¹du”. Jego has³o by³o jednoznaczne – „Przy odpowiedniej
powtarzalnoœci oraz psychologicznym rozpracowaniu ludzi mo¿liwe by
by³o nawet udowodniæ im, ¿e ko³o jest kwadratowe. To tylko s³owa, a
s³owa mo¿na tak formowaæ, a¿ zamaskuj¹ sob¹ rzeczywiste idee.” Aby
unikn¹æ monotonii w sytuacji, gdy wszystkie media nadawa³y tê sam¹
wiadomoœæ, stworzy³ on koncepcjê mówi¹c¹, ¿e media winny byæ
„jednolite w sprawach zasadniczych”, ale „wielorakie w niuansach. Jest
to koncepcja, któr¹ przejê³y obecnie nasze media. Chocia¿ posiadamy
ogromn¹ ró¿norodnoœæ magazynów i gazet, wiêkszoœæ informacji
pochodzi z „wysoce scentralizowanych Ÿróde³”, które podaj¹ mocno
jednorodn¹ strawê. Wiadomoœci prasowe dla codziennych gazet w
ca³ym œwiecie, s¹ dostarczane przez serwisy prasowe agencji
Associated Press... New York, Times, Los Angeles, Times –
Washington Post, oraz kilka zagranicznych agencji, takich jak agencja
Reutera czy BBC, New Corporation itp. Ideologiczny punkt widzenia
tych kana³ów jest bardzo podobny i nosi < piêtno prefabrykowanej
standaryzacji wiadomoœci, które jest ograniczaj¹ce i wrêcz
przera¿aj¹ce> (Neale, Reuth, Parenti). Stany Zjednoczone s¹
najbardziej nasyconym mediami pañstwem œwiata. Jego mieszkañcy s¹
codziennie bombardowani tysi¹cami ró¿nych informacji, które s¹ tak
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skonstruowane, aby przykuæ nasz¹ uwagê i informowaæ o wszystkim
poczynaj¹c od butów, po celebrowanie politycznej ideologii. Szacuje
siê, ¿e przeciêtny Amerykanin jest codziennie poddawany dzia³aniu
ponad 3000 reklam, zaœ na szczycie tego wszystkiego znajduj¹ siê
programy podaj¹ce wiadomoœci, komedie sytuacyjne, filmy, programy
radiowe i inne formy, które wybieramy (o tym nie wiedz¹c). Wszystko
dzia³a na rzecz kszta³towania naszych opinii na temat œwiata, zaœ du¿a
czêœæ czasu i pieniêdzy jest poœwiêcana na kszta³towanie naszych opinii
w okreœlonym kierunku. Kiedyœ ten proceder nazwano propagand¹ (za
czasów Hitlera). Obecnie, przy negatywnej nazistowskiej konotacji,
która wi¹¿e siê z tym s³owem takie eufemizmy, jak dezinformacja,
kszta³towanie wizerunku, kszta³towanie pogl¹dów politycznych,
reklamowanie, wiadomoœci reklamowe, kontrolowanie strat i sztuka
przekszta³cania, zast¹pi³y s³owo propaganda. Aby ukryæ jej
wszechobecnoœæ i prawdziw¹ naturê – a jest ona zaiste wszechobecna.
Przemys³ i biznes, który zajmuje siê kontrolowaniem wiadomoœci, i to
zarówno w dziedzinie komercyjnej, jak i rz¹dowej, wydaje rocznie setki
milionów dolarów czy euro. Nie poinformowane, ignoranckie masy, s¹
znacznie ³atwiejsze do manipulowania, (czego przyk³adem s¹ ruchy
spo³eczne), ni¿ wykszta³cone, myœl¹ce zespo³y ludzkie, których
œwiadomoœæ jest du¿o wy¿sza. Powinniœmy, wiêc zadaæ sobie
nastêpuj¹ce pytania:
- kto rzeczywiœcie posiada informacje?
- jak s¹ one rozdzielane?
- W jakim kontekœcie siê je podaje?
Rz¹dy i korporacje wydaj¹ setki miliardów dolarów na trwaj¹ce wiele
dziesiêcioleci badania, aby dowiedzieæ siê, w jaki sposób najlepiej
wp³ywaæ na ludzi. Wiêkszoœæ z tych informacji jest trzymana w
sekrecie przed spo³eczeñstwem (w przypadku korporacji jest to ich
prywatna w³asnoœæ), a to, co wiadomo na ten temat, pochodzi ze
stosunkowo niedawnych prac wykonanych przez naukowców i badaczy
na ca³ym œwiecie – prac, które s¹ w sposób tragiczny nie
doinwestowane. Tak, wiêc informacje dostêpne przeciêtnemu
obywatelowi, w tym wy¿ej wymienionym pracownikom naukowym, s¹
znacznie ubo¿sze od dostêpnych producentom medialnym, lub
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korporacjom informacyjnym, ( czyli agencjom rz¹dowym, agencjom
reklamowym, firmom specjalizuj¹cym siê w kszta³towaniu wizerunku,
doradcom politycznym itp.). Wiadomo te¿ nie od dzisiaj, ¿e ludzki
umys³ przetwarza ró¿ne media w odmienny sposób. S³owa mówione i
pisane s¹ poddawane swego rodzaju procesowi dekodowania, w
ramach, którego, mózg odkodowuje s³owa i ca³e zdania, aby w³aœciwie
zinterpretowaæ to, co jest czytane lub s³yszane. W wewnêtrznej debacie
dotycz¹cej porównania tego, co jest nam ju¿ znane, z tym, co jest
w³aœnie interpretowane, bierze udzia³ zarówno œwiadomoœæ jak i
podœwiadoma czêœæ naszego umys³u. Natomiast w przypadku obrazu,
umys³ od razu przyjmuje go jako prawdziwy, co oznacza, ¿e informacja
prezentowana w formie wizualnej ma znacznie wiêkszy wp³yw na
nasz¹ podœwiadomoœæ. Powtarzalne w d³u¿szym okresie obrazy maj¹
silne oddzia³ywanie na obserwatora, co pozwala na to, aby
podœwiadomie utworzone wzorce prawdy pojawia³y siê jakby z nik¹d.
Tak wiêc kto ma kontrolê nad mediami, posiada ogromn¹ przewagê nad
masami, które s¹ odbiorcami tego, o czym one informuj¹. W taki
w³aœnie, podstêpny sposób dzia³aj¹ reklamy telewizyjne, promuj¹ce
wszelkiego rodzaju towary i us³ugi, w tym m.in. bezwartoœciowych i
czêsto toksycznych leków. Strach stanowi potê¿ny œrodek s³u¿¹cy
zachowaniu kontroli nad spo³eczeñstwem a wyrazem tego jest
negatywny wp³yw mediów na ich konsumentów, albowiem od
dziesiêcioleci wiadomo, ¿e namiêt ni widzowie filmów
przedstawiaj¹cych przemoc lub tego typu programów telewizyjnych,
czêsto postrzegaj¹ œwiat jako bardzo przera¿aj¹cy, niebezpieczny i
pe³en przemocy, ni¿ ludzie ogl¹daj¹cy te same media, ale w znacznie
mniejszym zakresie, lub nie ogl¹daj¹ ich w ogóle. To samo dotyczy
tych, którzy regularnie ogl¹daj¹ wieczorne wiadomoœci. Robert Coles
psychiatra uwa¿a, ¿e najbardziej przesyconymi gwa³tem programami s¹
kreskówki przeznaczone dla bardzo ma³ych dzieci. Potencjalne
konsekwencje tego faktu s¹ ogromne. (Jest to odzwierciedleniem
czasów Hitler Jugend), tylko forma zastosowana w obecnej chwili jest
trochê inna). Generacja wychowana w strachu przed œwiatem ma mieæ
ochotê na robienie niezdrowych rzeczy, w celu ochrony siebie przed
czymœ, czego faktycznie nie ma, takich jak np. poœwiêcenie swoich
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praw obywatelskich, w zamian za z³udne poczucie bezpieczeñstwa lub
wiarê w potêgê medycyny konwencjonalnej, w porównaniu do
niekonwencjonalnych metod leczenia (np. chemioterapii, do preparatów
zio³owych czy witamin). W czasie, gdy jeszcze trwa³a II Wojna
Œwiatowa „Stany Zjednoczone” zda³y sobie sprawê, ¿e zcentralizowana
kontrola nad informacj¹ daje przewagê nad œwiatem. Jeszcze zanim
reszta œwiata zorientowa³a siê, o co chodzi, amerykañskie grupy
nacisku, zarówno prywatne jak i rz¹dowe, aktywnie promowa³y swój
prymat informacyjny i kulturowy na wszystkich kontynentach œwiata.
Amerykañskie filmy i programy telewizyjne s¹ „g³ówn¹ straw¹
narodowych systemów wiêkszoœci krajów œwiata”. Wiadomoœci
zw³aszcza serwowane przez CNN, prezentuj¹ œwiatowemu audytorium
amerykañski punkt widzenia, czêsto jako jedyny. Amerykañskie
nagrania muzyczne, bloki tematyczne i reklamy, stanowi¹ obecnie
g³ówn¹ czêœæ œwiatowego œrodowiska kulturowego. „To, czym siê
jednak szczególnie interesuj¹, to zgrabna kombinacja polegaj¹ca na
ukierunkowaniu informacji przy pomocy filozoficznych zasad –
mieszanka napêdzaj¹ca d¹¿noœæ w kierunku skoncentrowanej dominacji
kulturowej. Nie jest to pozostawione przypadkowi. Za wszystkim kryje
siê podporz¹dkowanie strategicznemu planowaniu, do którego rzadko
siê przyznaje. Sukces tej metody znacznie przerós³ pocz¹tkowe
przewidywania jej twórców” (Schiller, Allen). Atrakcyjnoœæ telewizji
ma czêœciowo zwi¹zek z nasz¹ biologicznie ukierunkowan¹ reakcj¹, po
raz pierwszy opisana przez Paw³owa w 1927 roku. Ukierunkowana
reakcja stanowi nasz¹ instynktown¹, wizualn¹ lub s³uchow¹ reakcjê na
dowolny nag³y lub nowy bodziec. Stanowi on czêœæ naszego
ewolucyjnego dziedzictwa, wbudowanego uwra¿liwienia na ruch lub
potencjalne zagro¿enie ze strony drapie¿cy. Typowe ukierunkowane
reakcje to rozszerzenie naczyñ krwionoœnych prowadz¹cych do mózgu,
spowolnienie rytmu serca i skurcze naczyñ krwionoœnych w g³ównych
grupach miêœni. Mózg koncentruje uwagê na zbieraniu jak najwiêkszej
iloœci informacji, zaœ reszta organizmu ulega wyciszeniu. W roku 1986
Byron Reeves z Uniwersytetu Stanforda, Esther Thorson z
Uniwersytetu Missouri i ich wspó³pracownicy zaczêli badaæ, czy proste
formalne chwyty wystêpuj¹ce w telewizji – ciêcia, monta¿, najazdy i
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skrêty kamer¹, nag³e dŸwiêki – uaktywniaj¹ ukierunkowan¹ reakcjê i
zmuszaj¹ do skupienia uwagi na ekranie. Obserwuj¹c zachowanie fal
mózgowych przy wyst¹pieniu w/w efektów, naukowcy doszli do
wniosku, ¿e te stylistyczne chwyty s¹ rzeczywiœcie w stanie pobudzaæ
mimowolne reakcje, które wywodz¹ siê z ewolucyjnego dziedzictwa, w
postaci przymusu obserwowania ruchu. Forma, a nie zawartoœæ
telewizji jest czynnikiem unikalnym. Zespó³ badawczy Anny Lang z
Uniwersytetu Stanowego w Indianie wykaza³, ¿e tempo bicia serca
spada od czterech do szeœciu sekund od chwili wyst¹pienia
ukierunkowuj¹cego bodŸca. W reklamówkach, sekwencjach akcji i
muzycznych wideoklipach telewizyjne chwyty stylistyczne czêsto
zmieniaj¹ siê w czêstotliwoœæ 1 Hz/s, czyli aktywizuj¹ ukierunkowan¹
reakcjê w sposób ci¹g³y (Kubey, Boihem, Enmanouilides). W sierpniu
1999 roku armia Stanów Zjednoczonych podpisa³a piêcioletni kontrakt
na sumê 45 mln $ z Uniwersytetem Po³udniowej Kalifornii. To
partnerstwo jest znane pod nazw¹ Instytutu Kreatywnych Technologii
„cyfrowy œwiat, œwiat wirtualnej rzeczywistoœci... bêdzie czêœci¹ tego
wielkiego przedsiêwziêcia” – oœwiadczy³ Jack Valenti z Motion Picture
Association of America. Jednak wed³ug Jamesa Deriana, profesora
stosunków miêdzynarodowych na Uniwersytecie Browna – „to, czego
jesteœmy tu œwiadkami jest prawdopodobnie nie tylko zapowiedzi¹
powstania oœrodka nowego rodzaju technologii, ale utworzenia
kompleksu wojskowo-przemys³owo-medialno-rozrywkowego (Armia
Stanów Zjednoczonych 1999). Historia wspó³pracy hollywoodzkich
producentów Pentagonu jest d³uga. Pentagon postrzega przemys³
filmowy jako wa¿n¹ czêœæ kszta³towania wizerunku firmy (armii)
Wspó³praca z wojskiem jest dla producentów bardzo korzystna,
poniewa¿ koszt sprzêtu wojskowego jest ogromny. Taka wspó³praca
poci¹ga czasami za sob¹, niestety, koniecznoœæ dokonania zmian w
scenariuszu, tak, aby pasowa³ do wymagañ Pentagonu (tzn. personel
rz¹dowy ma byæ pokazany w jak najbardziej pozytywny sposób, dziêki
czemu amerykañskie idee zostaj¹ wzmocnione, nie zaœ krytykowane
(Cambell, Weiss)). 19 lutego 2002 roku New Times doniós³, ¿e „biuro
strategicznego oddzia³ywania (Office of Startegie Influance (OSI)) w
Pentagonie „opracowa³o plan dostarczania wiadomoœci nawet
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fa³szywych, zagranicznym organizacjom medialnym, aby wp³yn¹æ na
sympatiê spo³eczeñstw i kszta³towanie polityki zarówno w krajach
zaprzyjaŸnionych jak i wrogich”. (Jako kumple Ameryki chêtnie
korzystamy z rad „wielkiego brata”) Biuro Strategicznego
Oddzia³ywania (piêkna nazwa) zosta³o utworzone po wydarzeniach z
11 wrzeœnia, aby „publikowaæ plany (i tu dodam tylko takie, które s¹ im
na rêkê, w celu uzyskania œrodków na budowê kompleksu wojskowomilitarnego, oraz ca³kowitej kontroli spo³eczeñstw) rz¹du Stanów
Zjednoczonych w krajach islamskich i generowaæ poparcie dla
amerykañskiej <wojny z terroryzmem>, ( co polski rz¹d skwapliwie
robi). Ostatni komunikat OSI rodzi ponure obawy, ¿e za t¹
dzia³alnoœci¹, pomijaj¹c, i¿ jest ona daleka od uczciwego t³umaczenia
polityki Stanów Zjednoczonych, kryje siê ca³kowicie niedemokratyczny
program szerzenia dezinformacji i og³upiania opinii publicznej
(dotyczy to tak¿e polskiego rz¹du i mediów) zarówno krajowej, jak i
zagranicznej. Prawo zakazuje rz¹dowi szerzenia propagandy wewn¹trz
Stanów Zjednoczonych (typowa amerykañska wolnoœæ). Nowe plany
OSI prowadz¹ prawdopodobnie do szerzenia dezinformacji w
zagranicznych mediach, z których zostan¹ one nastêpnie przejête przez
media amerykañskie („Plan propagandy Pentagonu” 2002 r.)
W latach piêædziesi¹tych wiêkszoœæ amerykañskich œrodków masowego
przekazu (tzn. stacje telewizyjne, radiowe, studia filmowe, wydawcy
magazynów, wydawcy gazet, agencje reklamowe etc.) by³y w rêkach
ponad 1500 korporacji, ale ju¿ w roku 1980 iloœæ ich spad³a poni¿ej 50.
Obecnie jest szeœæ g³ównych korporacji AOL Time Warner, The Watt,
Disney Company, Bertelsmann, Viacom, News Corporation i Vivendi
Universal, oraz trzy mniejsze: Sony, Liberty Media Corporation i
General Electric. Takie zgrupowanie mediów daje w³adzê w Ameryce
tylko kilku osobom, czy trudno jest siê im dogadaæ? Ze s³ów Ruperta
Murdocha, w³aœciciela wielu stacji nadawczych, oraz ogromnej iloœci
gazet, który wykreowa³ na stanowiska m.in. Ronalda Regana, George’a
Busha, Billa Clintona, Margaret Thatcher, Tony’ego Blaira, stwierdzi³,
¿e: „kiedy ktoœ jest monopolistycznym dostawc¹ ma tendencje do
stosowania dyktatu” (Williams, Jhally). Podczas wojny w Zatoce
Perskiej trzy najwiêksze sieci radiowo-telewizyjne by³y mocno
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zwi¹zane z t¹ wojn¹, Walt Disney Company, której prezes znajdowa³
siê w radzie Texaco Oil, CBS wczeœniej Westinghouse, obecnie RAN
Corporation i Honeywell Corporation – obie te firmy s¹ g³ównymi
zleceniobiorcami zamówieñ wojskowych i robi¹ na wojnach dobre
interesy. Sieæ NBC by³a i jest „w pe³ni w³asnoœci¹” General Electric,
która mia³a kontrakt wartoœci 2 mld dolarów na dostawê sektorowi
wojskowemu USA broni, m.in. pocisków Tomahawk i zdumiewaj¹co
nieskutecznych Patriotów. Szacuje siê tak¿e, ¿e zarobi³a miliony na
odbudowie Kuwejtu. Kuwejcka rodzina królewska jest jednym z
g³ównych udzia³owców General Electric, zaœ naczelny dyrektor tej
firmy John Welch podobno oœwiadczy³ kiedyœ prezesowi NBC
Grossmanowi: „Nie zapominaj, ¿e pracujesz dla General Electric”
(Naureckas, Williams). W roku 1998 kilka stacji telewizyjnych w tym
m.in. ABC, NBC, CNN poda³o, ¿e oenzetowskie zespo³y inspekcyjne
zosta³y wycofane z Iraku na polecenie kwatery g³ównej ONZ. Nie
przeszkadza³o to cztery lata póŸniej podaæ przez te same agencje
informacji, i¿ zespo³y te zosta³y zmuszone do opuszczenia Iraku przez
Saddama Husajna. Czy¿by zapomnia³y o swoich wczeœniejszych
doniesieniach, czy te¿ z premedytacj¹ wspomaga³y Stany Zjednoczone,
przeinaczaj¹c historiê w kierunku po¿¹danym przez pro wojenne cele
administracji Busha dzia³aj¹ce jako jego propagandowa tuba? Aby
któryœ z reporterów zosta³ „osadzony” musi podpisaæ kontrakt z
rz¹dem, który wymaga ¿eby: „podporz¹dkowa³ siê kierunkom i
zarz¹dzeniom rz¹du”, oraz zabrania mu oskar¿eñ o uszkodzenie cia³a
lub œmieræ nawet, gdy jest to spowodowane lub wi¹¿e siê z
dzia³alnoœci¹ wojsk. Dziennikarze s¹ ca³kowicie kontrolowani przez
wojsko i musz¹ wyraziæ zgodê na rezygnacjê z wiêkszoœci swojej
autonomii w zamian za dostêp do terenów objêtych walkami. Kiedy
zginêli dziennikarze ITN, poniewa¿ nie podporz¹dkowali siê
organizacji wojskowej, Zespó³ ITN (w tym Terry Lloyd i dwaj
cz³onkowie jego zespo³u Freed Neree i Hussein Othmann) stwierdzili:
„zostali zabici przez ogieñ w³asnych oddzia³ów” (Miller 2003 r.). Kiedy
w styczniu 1991 r. w Zatoce Perskiej zaczê³a siê wojna lotnicza, media
by³y starannie karmione dobranymi materia³ami przez Genera³a
Schwarzkopfa. Wiêkszoœæ z tych materia³ów by³a wprost k³amstwem.
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Wed³ug Clristiana Lowe’a „osadzeni” dziennikarze s¹ „nadzorowani
przez wojskowych oficerów, specjalistów od wizerunku, którzy chodz¹
za nimi krok w krok i zagl¹daj¹ im przez ramiê, kiedy prowadz¹
wywiady z pilotami, marynarzami i mechanikami” (Solomon 2002,
Miller 2003). 27 stycznia 2003 r. agencja CNN wyda³a zarz¹dzenie
skierowane do swojego personelu zatytu³owane: „Przypomnienie o
aprobacie tekstu”, które zawiera stwierdzenie, ¿e wszystkie reporta¿e
musz¹ byæ przedstawione anonimowemu zespo³owi redaktorów tekstu
w Atlancie do autoryzacji, którego cz³onkowie maj¹ prawo
wprowadzania do nich zmian. Czytamy tam m.in.: „Materia³ nie
zostanie dopuszczony do emisji, jeœli nie bêdzie oznakowany i
zatwierdzony przez upowa¿nionego kierownika i jeœli nie bêdzie
posiada³ duplikatu do u¿ytku biurowego. Jeœli materia³ ulega
aktualizacji musi byæ powtórnie zatwierdzony, najlepiej przez
pierwotnie opiniuj¹cy organ”. Inaczej mówi¹c CNN wdro¿y³o
wewnêtrzn¹ cenzurê (obowi¹zuj¹c¹ wszystkie agencje na ca³ym
œwiecie), lub zgodzi³o siê na to, aby byæ cenzurowane (Fisk 2003,
Goodman 2003).
Organizacja Uczciwoœæ i Dok³adnoœæ Dziennikarstwa przeprowadzi³a
badania, w których bra³y udzia³ najwiêksze stacje np. ABC,BBC, CBS,
NBC... W konkluzji badañ podano, ¿e w 393 wizualnych Ÿród³ach
dotycz¹cych Iraku, które ukaza³y siê w wieczornych wiadomoœciach
ponad dwie trzecie (267) wystêpuj¹cych w nich goœci by³o osobami ze
Stanów Zjednoczonych, przy czym 75 % spoœród nich by³o obecnymi
lub by³ymi rz¹dowymi lub wojskowymi pracownikami, z których tylko
jeden wyra¿a³ siê sceptycznie i sprzeciwia³ wojnie. „Taka przewaga
oficjalnych Ÿróde³ gwarantuje, ¿e przeciêtne i niezale¿ne pogl¹dy
zostan¹ st³amszone”. W rzeczywistoœci jedynie 20 spoœród 393
wystêpuj¹cych w reporta¿ach goœci reprezentowa³o rz¹d iracki i tylko 3
osoby reprezentowa³y przeciwne wojnie organizacje. W czasie, gdy, 61
% amerykañskich respondentów wypowiada³a siê w ankiecie, ¿e nale¿y
wiêcej czasu poœwiêciæ na dzia³ania o charakterze dyplomatycznym i
inspekcje, tylko 6 % prezentowa³o stanowisko sceptyczne do tego i
opowiada³o siê za wojn¹, z tym, ¿e po³owa z nich to uliczni
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przechodnie, a druga to anonimowe osoby („W czasie kryzysu
irackiego” 2003).
Skoro czêœciowo poznaliœmy ju¿ prawdziw¹ wolnoœæ s³owa i
demokracjê, jak¹ funduje nam wspó³czesny, cywilizowany œwiat
³¹cznie z naszym „wielkim bratem”, powinniœmy zajrzeæ na nasze
podwórko. Mam nadziejê, ¿e niektórzy z pañstwa zechc¹ zobaczyæ to,
co i ja widzê. Otó¿, kiedy polska armia „zw¹cha³a” siê z „wielkim
bratem” zza oceanu i przyst¹pi³a do NATO „panowie z gwiazdkami”, u
samego szczytu, szybko podjêli decyzjê, ¿e trzeba nasze biedne
spo³eczeñstwo ratowaæ przed ociepleniem klimatu i ostro w tajemnicy
przed spo³eczeñstwem wziêli siê do roboty. I by³oby wszystko w
porz¹dku gdyby moja ciekawoœæ nie zmusi³a mnie do przeczytania w
gazecie „anarchistów” NEXUS-ie z listopada i grudnia 1999 r.
artyku³u: „Chemiczne smugi – trucizna spadaj¹ca z nieba”, a nastêpnie
w numerze ze stycznia i lutego 2002 artyku³u: „Chemiczne smugi –
tajna kontrola klimatu”. Mo¿e by³oby wszystko OK, ¿eby nie zaczê³o
mi to dokuczaæ. Pracuj¹c w ogrodzie na „œwie¿ym” powietrzu przez
d³u¿szy czas nie mog³em zrozumieæ, dlaczego latem przy piêknej
pogodzie zaczyna³em kichaæ jak przy grypie, bez powodu, lub by³em
os³abiony bez jakiejkolwiek przyczyny, gdy¿ zawsze by³em zdrowy i
nigdy nie chorowa³em. Bywa³y dni (przy piêknej pogodzie), ¿e
musia³em siê po³o¿yæ, a co ciekawe w domu po krótkim czasie nic mi
nie by³o. W koñcu skojarzy³em, ¿e przyczyn¹ os³abienia i kichania by³a
szara mg³a, która nawet w upalny i bezchmurny dzieñ unosi³a siê w
powietrzu. By³a to siwa zawiesina, jakby kurz, a widocznoœæ w niektóre
dni nie wynosi³a kilka kilometrów. Nie ¿yjê na tej ziemi kilka lat i
pamiêtam czasy, kiedy mo¿na by³o widzieæ na odleg³oœæ
kilkudziesiêciu kilometrów bez jakiegokolwiek zamglenia. Szybko
skojarzy³em to z przelatuj¹cymi wojskowymi transportowcami i
zacz¹³em je obserwowaæ. Bia³e linie zostawiane ze samolotami by³y
przyczyn¹ mg³y. Po roku nie mia³em ju¿ w¹tpliwoœci, ¿e wojsko
podjê³o proceder sterowania pogod¹ i blokowania s³oñca. Robi³em
zdjêcia, obserwowa³em przez lornetkê i lunetê, pozna³em taktykê
opylania i ich godziny. A zaczyna siê to mniej wiêcej tak. Przy
bezchmurnej pogodzie i wolnym od chmur niebie (przewa¿nie po
209

deszczu) oko³o 6-7 rano w zasiêgu wzroku (np. Legnica) wylatuj¹ 2-3
transportowe samoloty (nie oznaczone, pewnie zapomnieli lub z innego
kraju i nikt o nich nie wie) na wysokoœci oko³o 5-10 km nad ziemi¹
(lataj¹ na dwóch pu³apach) i robi¹ kilka krótkich kresek. Po pewnym
czasie wiatr zamienia je w ma³e chmurki. Im wiêcej przelotów tym
wiêcej powstaje chmurek. Kiedy jest ich coraz wiêcej i ³atwiej siê nad
nimi ukryæ zaczynaj¹ sypaæ normalne wielokilometrowe smugi a¿ do
opró¿nienia zbiorników. Po zrzuceniu ³adunku samolot wraca, ale ju¿
bez bia³ej smugi i trudno wtedy ju¿ go zauwa¿yæ, gdy¿ z daleka jest
tylko ma³¹ srebrn¹ kreseczk¹, nie rzucaj¹c¹ siê w oczy obserwatora z
ziemi. Zdarza siê te¿, ¿e samolot nagle skrêca i leci w miejsce gdzie
znajduje siê wolna przestrzeñ b³êkitu pomiêdzy chmurami, lub
przelatuj¹ obok siebie jeden ci¹gn¹cy bia³¹ wielokilometrow¹ smugê, a
drugi ledwie widoczny gdy¿ jest tylko srebrnym punktem. Wiatr robi
swoje i bia³e d³ugie linie za samolotami zamieniaj¹ siê z czasem w
piêkne bia³e chmury. Linie takie utrzymuj¹ siê przy bezwietrznej
pogodzie nawet kilka godzin, powoli siê rozrzedzaj¹c i zamieniaj¹c w
normalne chmury. Na pocz¹tku czêsto przypominaj¹ watê cukrow¹, a¿
do momentu, kiedy iloœæ py³u jest wystarczaj¹co du¿a, aby powsta³a
chmura. Aby utrzymaæ zagêszczenie chmur i byæ ma³o widocznym,
piloci nasypuj¹ nad chmurami coraz wiêksze iloœci py³u. Je¿eli ktoœ z
czytelników tej ksi¹¿ki wyjrzy przez okno, to mo¿e zobaczy na niebie
lec¹cy samolot, a za nim bia³¹ smugê. Nie bêdzie to ju¿ iluzj¹, zobaczy
to, czego wczeœniej nie widzia³ tak jak z pryszczem na nosie. Nie wiem,
jakie sk³adniki wchodz¹ w sk³ad tego py³u, mogê siê domyœlaæ, ¿e jak
wynika z tekstu artyku³u w NEXUS-ie jest to aluminium i krzem.
By³oby to zgodne z logik¹, gdy¿ one najbardziej odbijaj¹ promienie
s³oñca. Ale je¿eli dodawane s¹ jeszcze odpady chirurgiczne i toksyczne
oleje transformatorowe tak jak sugeruje treœæ artyku³u, by³by to zwyk³y
mord na ludnoœci. Wiadomo, ¿e cz¹steczki py³u kumuluj¹ parê wodn¹,
co poci¹ga za sob¹ czêste opady deszczu lub œniegu, a najgorsze jest to,
¿e wraz z py³em opadaj¹ drobnoustroje, które ¿yj¹ na du¿ych
wysokoœciach i maj¹ inne warunki bytowania ni¿ cz³owiek ¿yj¹cy na
ziemi. Mo¿e to powodowaæ powstawanie chorób, na które nie jesteœmy
uodpornieni, a tak¿e mo¿e byæ przyczyn¹ wielu groŸnych chorób, o
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których istnieniu nie zdajemy sobie sprawy. Natomiast, je¿eli do py³u
dodawane s¹ odpady chirurgiczne lub olej transformatorowy w celu
pozbycia siê ich jako odpadów lub celowego ich rozpylania, ¿eby
os³abiæ nasz system odpornoœciowy, by³oby to robione celowo i z
premedytacj¹ i zamieszany by³by w to przemys³ farmaceutyczny, a na
pewno jego chciwa elita. Osoby, które wiedz¹ coœ na ten temat powinny
ujawniæ tak¹ informacjê którejœ z niezale¿nych gazet np. „Nie” lub
„Fakt”, ale nie drog¹ telefoniczn¹ tylko przez kuriera lub internetem. Z
piêciu listów, które wys³a³em na ten temat do redakcji gazet nie dotar³
¿aden. Ktoœ przechwyci³ listy i zdjêcia ¿eby nie ujrza³y œwiat³a
dziennego, kto, chyba nie trudno siê domyœleæ? Je¿eli siê ma aparat
fotograficzny nie jest to wielk¹ tragedi¹, a na dzieñ dzisiejszy
informacji powstrzymaæ siê ju¿ nie da, mo¿na j¹ tylko spowolniæ.
Wiele osób zarzuci mi zaraz, ¿e nie jest to ¿aden py³, tylko smuga
kondensacyjna za samolotem. Oczywiœcie, ¿e mo¿e to byæ smuga
kondensacyjna, ale ma³o kto wie i zastanawia siê nad tym, ¿e ¿eby
powsta³a smuga kondensacyjna musz¹ byæ spe³nione dwa warunki:
temperatura w okolicy samolotu musi wynosiæ – 60 º C, a wilgotnoœæ
powietrza minimum 70 %. Dodam te¿, ¿e zgodnie z prawem
termodynamiki zwi¹zanym z wymian¹ ciep³a w otoczeniu, czas trwania
takiej smugi wynosi³by oko³o 20 sekund. Jest to czas maksymalny, w
którym temperatura otoczenia wyrówna³aby ró¿nicê temperatur, a efekt
smugi kondensacyjnej zosta³by rozproszony. Typowym przyk³adem
mo¿e tu byæ, np. garnek z gor¹c¹ wod¹. Para unosz¹ca siê z garnka
znika gdy¿ oddaje ciep³o do otoczenia i po paru sekundach ju¿ jej nie
widaæ. Twierdzenie przez „znawców tematu”, czy pilotów, ¿e jest to
smuga kondensacyjna jest zwyk³ym k³amstwem, lub iluzj¹, w któr¹
uwierzyli pod dyktando systemu. W nawi¹zaniu do informacji, jakie
poda³em nie jest mo¿liwe utworzenie smugi kondensacyjnej przez
samolot w miesi¹cach letnich, gdy¿ temperatura na wysokoœci np. 9-12
tys. metrów nie przekracza – 50ºC. W oparciu o obliczenia wykonane w
Laboratorium Lavrence’a koszt programu opylania powietrza
szacowany jest na miliardy dolarów rocznie. W warunkach polskich,
gdzie na armiê przeznaczone jest oko³o 12 mld z³otych z kwoty tej doœæ
znaczna czêœæ jest wyrzucana w powietrze. Nale¿y zadaæ sobie kilka
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pytañ: jakie koszty ponosimy My jako spo³eczeñstwo, jakie s¹
mo¿liwoœci kontrolowania kosztów tego przedsiêwziêcia ukrytego pod
szyldem tajemnicy pañstwowej? Kto zarabia i bogaci siê na tym
interesie? Kto za tym stoi? Jakie s¹ efekty dzia³ania na nasz organizm?
Z informacji, jakie posiadam wynika, ¿e wraz z py³em trafiaj¹ do
naszych organizmów zmutowane kultury wirusów i bakterii w
iloœciach, z którymi nasz uk³ad odpornoœciowy nie mo¿e sobie
poradziæ. Efekty dzia³ania, ogólne os³abienie, czêste bóle g³owy,
objawy grypo-podobne, coraz czêstszy nie¿yt dróg oddechowych,
astmy, alergie. Zastanawiaj¹c siê nad tym procederem ratowania
ludzkoœci przed ociepleniem klimatu, zastanawiam siê nad tym, czy
profesor, który to wymyœli³, a którego nazwiska lepiej nie pamiêtaæ
(mo¿na je znaleŸæ w NEXUS-ie), by³ cz³owiekiem o zdrowych
zmys³ach, czy te¿ dzia³a³ pod presj¹ „kogoœ” innego. Po pierwsze
rozsiany py³ przechwytuje i zatrzymuje promienie s³oñca, co powoduje
podgrzanie atmosfery. Promienie s³oñca zamiast swobodnie przejœæ
przez atmosferê s¹ poch³oniête lub odbite od py³u. Po drugie iloœæ
paliwa spalanego podczas lotu, a jest to oko³o 8-10 tys. litrów na
godzinê dla jednego samolotu, wytwarza dodatkowo ogromne iloœci
ciep³a wydalanego przez silniki, a tak¿e zuba¿a atmosferê w tlen. Po
trzecie ci¹gle opadaj¹cy py³ jest czynnikiem os³abiaj¹cym ludzki
organizm, oraz wszystkich organizmów ¿yj¹cych na ziemi. Oczywiœcie,
nasi przywódcy czy te¿ armia nie zastanawiaj¹ siê nad skutkami tej
dzia³alnoœci w niedalekiej przysz³oœci, dla samych siebie i nastêpnego
pokolenia.
Uwierzyli „wielkiemu bratu” i pos³usznie wykonuj¹ jego polecenia.
Rozpatruj¹ce te trzy warianty, sama logika podpowiada, ¿e chyba nie
chodzi tu o ratowanie ludzi przed ociepleniem klimatu lecz o robienie
biznesu. Nie uwierzê w to, ¿e wojsko nie posiada ¿adnej wiedzy na
temat urz¹dzeñ profesora Reicha (które samo zreszt¹ niszczy³o), chodzi
o dzia³o orgonalne,oczyszczaj¹ce atmosferê zwane „zaklinaczem
chmur”, które oczyszcza³o atmosferê z DOR-u (szkodliwej energii), a
zarazem mo¿na nim by³o „³ataæ” dziurê ozonow¹, czy te¿ badañ
profesora Aleksandra Go³oda prowadz¹cego badania nad piramidami
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od wielu lat,
a którego badania potwierdzi³y dziesi¹tki instytutów
naukowych. Udowodni³ on....
teoretycznie i praktycznie, ¿e piramidy zasklepiaj¹ dziurê ozonow¹,
oraz przywracaj¹ równowagê biologiczn¹ na powierzchni wielu
kilometrów. Zbudowane przez niego kompleksy piramid o wysokoœci
22 metrów w pobli¿u Moskwy przywracaj¹ równowagê biologiczn¹,
oczyszczaj¹c jednoczeœnie atmosferê w pobli¿u tych kompleksów.
Uwa¿a on, ¿e wystarczy³oby kilkadziesi¹t takich kompleksów na Ziemi
a ¿ycie wróci³oby do normy. Do uruchomienia takiego kompletnego
kompleksu potrzebna jest niewielka kwota, aby wybudowaæ na ca³ej
Ziemi takie obiekty, ale dla profesora jest ona zbyt du¿a, jak na jedn¹
osobê. Koszt budowy tych kompleksów by³by zbyt ma³y, a wydatki
rz¹dów praktycznie ¿adne, wiêc nikt z „rekinów” ¿eruj¹cych na
ludzkim nieszczêœciu i ¿yciu nie jest tym zainteresowany. Je¿eli chodzi
o sypanie py³u to ju¿ inna sprawa. To jest biznes, na którym mo¿na
robiæ kokosowe interesy. Zak³ady maj¹c zlecenie rz¹dowe maj¹ ci¹g³¹
pracê, a co za tym idzie pieni¹dze, którymi mog¹ siê chêtnie dzieliæ ze
zleceniodawcami. Armia jako g³ówny wykonawca zlecenia chêtnie
wykonuje swoj¹ pracê, za co te¿ ma zap³acone (myœlê, ¿e warto
pomyœleæ, po co armia zakupi³a ciê¿kie samoloty transportowe).A nasz
„wielki brat” ma rynek zbytu na lotnicz¹ benzynê oraz wiecznie
chorych mieszkañców danego kraju. Czy trzeba coœ wiêcej, tym
bardziej jeœli my jako podatnicy za wszystko zap³acimy. Przecie¿ tego
nie da siê kontrolowaæ, bo kto i jak mia³by to zrobiæ? Pozostaj¹c
jeszcze przy temacie sterowania pogod¹, myœlê, ¿e bêdzie wskazane,
przyjrzeæ siê katastrofie œmig³owca rz¹dowego z by³ym premierem
Leszkiem Millerem. Kiedy ogl¹da³em wiadomoœci telewizyjne czy
przegl¹da³em gazety w ¿aden sposób nie mog³em poj¹æ, ¿e taki dobry
pilot móg³ doprowadziæ (tak twierdz¹ Ÿród³a oficjalne) do katastrofy i
dlaczego nie uruchomi³ podgrzewaczy silnika. Staraj¹c siê zrozumieæ to
dziwne zjawisko jak to mo¿liwe, ¿e na wysokoœci ok. 1300m. n.p.m.
temperatura wynosi³a 8<C a na wysokoœci 800m. n.p.m. a¿ -3<C. Jest to
nie zgodne z prawami natury i termodynamiki, jak¹ znamy ze szko³y.
Niemal zawsze jest odwrotnie, na dole przy ziemi zawsze jest cieplej
ni¿ wysoko w górze. I jak wyjaœni³ rzecznik prasowy „z gwiazdkami i
213

kreskami” wyst¹pi³o zjawisko inwersji tzn. obrócenie temperatur –
wy¿ej cieplej ni¿ej zimniej (wszystko w przyrodzie stanê³o na g³owie).
Oczywiœcie zjawisko takie sporadycznie mo¿e wyst¹piæ, ale
temperatura przy ró¿nicy 400m. wysokoœci, nigdy nie bêdzie wynosi³a
12<C, mo¿e to byæ 2-3<C. Zdrowo myœl¹cy cz³owiek nie uwierzy, ¿e w
górach jeden „Baca” siedzi w kotlinie z zamarzniêt¹ kaw¹ przy (-3<C) i
w ko¿uchu, a 500m. wy¿ej drugi opala siê bez podkoszulka (+8<C). Po
wciœniêciu „kitu” telewidzom pan z „gwiazdkami” uzna³, ¿e winê
ponosi pilot i na tym oœwiadczenie siê skoñczy³o. Teraz chcia³bym
przedstawiæ w skrócie moj¹ wersjê a czytelnicy sami oceni¹ wed³ug
w³asnej logiki. Pilot, który znajdowa³ siê na wysokoœci ok. 1300m. nad
chmur¹ widz¹c temperaturê otoczenia ok. 8<C nie by³ przygotowany do
uruchomienia podgrzewaczy gdy¿ nie by³o takiej potrzeby. W
momencie, kiedy doœæ szybko zacz¹³ obni¿aæ lot, nie
by³ przygotowany na to, ¿e przechodz¹c przez chmurê znajdzie siê pod
chmur¹
gdzie temperatura wynosi³a ju¿ -3<C. Termometry prawdopodobnie
mechaniczne (rtêciowe) potrzebuj¹ kilku sekund, aby s³upek rtêci
obni¿y³ siê o 1<C. Zanim termometr wskaza³ prawid³ow¹ temperaturê,
jaka by³a pod chmur¹ by³o ju¿ za póŸno na uruchomienie
podgrzewaczy, gdy¿ silnik zd¹¿y³ zamarzn¹æ zanim termometr zd¹¿y³
wskazaæ prawid³ow¹ temperaturê. Przyczyn¹ tego mog³a byæ tylko
chmura, która zamiast byœ utworzona z pary wodnej, tak jak jest w
naturze, by³a utworzona z suchego py³u, który odbija³ promienie s³oñca,
nie przewodzi³ ciep³a tak jak odbywa siê to w chmurze utworzonej z
pary wodnej. Typowym tego przyk³adem jest np. branie bardzo
gor¹cego garnka przez such¹ szmatkê lub mokr¹, sucha szmatka d³u¿ej
chroni nasz¹ rêkê przed poparzeniem gdy¿ du¿o wolniej przekazuje
ciep³o z rozgrzanego przedmiotu. Myœlê, ¿e eksperci o tym wiedzieli
tylko chc¹c ukryæ fakt sypania nam na g³owy py³u znaleŸli koz³a
ofiarnego, którym by³ pilot i zatuszowali ca³¹ sprawê przed
spo³eczeñstwem. Podejrzewam tak¿e, ¿e niewielu meteorologów wie
sk¹d siê bior¹ niektóre chmury, bo na pewno nie zwracaj¹ na to uwagi,
¿e dzieje siê to za spraw¹ samolotów wiara w smugi kondensacyjne nie
pozwala im tego zauwa¿yæ. W³aœnie tak „z ko³a na naszych oczach robi
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siê kwadrat”. Panowie meteorolodzy! Je¿eli chcecie podawaæ
prawdziw¹ pogodê na ca³y rok, to nie biegajcie po polach i nie róbcie
pomiarów w waszych stacjach meteorologicznych, tylko po prostu
zadzwoñcie do Sztabu Generalnego. Tam ju¿ znaj¹ pogodê na ca³y rok.

Nastêpni, którym zawierzyliœmy, to grupa, która ma nam zapewniæ
wysoki standard ¿ycia a zajmuj¹ca ³awki w pó³okr¹g³ym „cyrku”. Nie
bêdê tu nic opisywa³ gdy¿ wystarczy w³¹czyæ telewizor i od razu wie
siê, kto, jak i z kim krêci interesy w imiê tzw. spo³eczeñstwa. Myœlê, ¿e
jednym pasuj¹cym do tej grupy reprezentantów narodu rozwi¹zaniem,
by³oby niektórym z nich ubranie czapeczek z trzema ró¿kami i
pomponikami na koñcu oraz bambosze z zakrêconymi do góry
czubkami. G³ównym zajêciem tych aktorów jest „gra w przesuwanie
sto³ków”. Oczywiœcie za te wystêpy te¿ musimy p³aciæ i to nie ma³o.
Ju¿ przy wejœciu do tego teatru widaæ, kto tak naprawdê w tym kraju
praworz¹dnoœci i równoœci rz¹dzi. A wskazuje na to wisz¹cy nad
drzwiami krzy¿. I skoro ju¿ jestem przy g³ównych zarz¹dcach
dbaj¹cych o nasz rozwój duchowy, to na temat tej instytucji nale¿y te¿
coœ wspomnieæ. Muszê przyznaæ, ¿e o nasz rozwój dbaj¹ bardzo
skrupulatnie i to ju¿ od samego urodzenia gdy¿ ka¿dy grzeszny cz³onek
naszego ludzkiego spo³eczeñstwa mysi byæ zaraz ochrzczony. W
przeciwnym wypadku nie mo¿e byæ dzieckiem bo¿ym ani czêœci¹ jego
stworzenia. Ka¿dy nowo urodzony musi sobie zas³u¿yæ na ziemsk¹
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egzystencjê gdy¿ urodzi³ siê grzeszny, poniewa¿ zosta³ powo³any do
¿ycia przez rodziców. (Szkoda, ¿e nie znam innego sposobu na
narodziny). Ale skoro pos³añcy Boga uwa¿aj¹, ¿e narodziny s¹
grzechem to trzeba im wierzyæ gdy¿ na pewno maj¹ bezpoœredni
telefon do stwórcy. Szkoda, ¿e niemowlak musi za swoje narodziny
zaraz s³ono zap³aciæ. Ale warto ¿eby nie byæ grzesznym przez
urodzenie siê. Gdy ju¿ trochê podroœnie znowu musi przyj¹æ Komuniê i
siê wyspowiadaæ, gdy¿ jako istota ludzka zd¹¿y³a sporo nagrzeszyæ, a
poza tym nie mia³a Boga w sercu, wiêc musi przyj¹æ op³atek, za który
zap³aci milion razy wiêcej ni¿ kosztuje m¹ka na jego zrobienie.
Nastêpnie jeszcze bierzmowanie, œlub itp. no i pogrzeb, za który musi
zap³aciæ tyle, ¿e wiecznoœci mu nie starczy na sp³atê. ¯yj¹c wiecznie w
strachu przed „kar¹ bo¿¹” pokornie jak „ciele” chodzi do koœció³ka i
rzuca na tacê a¿ do swojej œmierci, ¿eby tylko nie byæ grzesznym. I
w³aœnie w ten sposób napêdza i utrzymuje system, który zrobi³ z niego
psychicznego niewolnika, wykorzystuj¹c jego nabyty strach przed
grzechem, którego pope³niæ nie móg³. Je¿eli wierzymy w to, ¿e „Bóg”
jest wieczny i jest wszystkim, co jest, bo oprócz niego nic innego byæ
nie mo¿e. To jak mo¿emy byæ grzeszni skoro stwórca jest tak¿e stron¹
z³¹ (my te¿ mamy dobr¹ i z³¹ stronê charakteru). I ¿eby mog³a zaistnieæ
mi³oœæ musi istnieæ tak¿e negatywna strona ¿ycia. Sama mi³oœæ nie
mo¿e zaistnieæ, podobnie jak dzieñ bez nocy, góra bez do³u, zdrowie
bez choroby, zimno bez ciep³a, plus bez minusa, mi³oœæ bez strachu,
dobro bez z³a itp. S¹ to dwie strony tej samej monety. Nie mo¿na byæ
tylko dobrym nie bêd¹c te¿ z³ym, problem ludzi polega na tym gdzie
powinni umieœciæ granicê tych obu biegunów. Jakim absurdem jest
uwierzyæ w taki nonsens jak np. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia – skoro
„Bóg” jest wieczny to jak móg³ siê urodziæ 24 grudnia, czy nie jest to
zwyk³e bluŸnierstwo? A mo¿e nale¿a³oby zmieniæ tylko nazwê na np.
„Œwiêta Wiecznego Istnienia”, by³oby to bardziej logiczne. Albo jak
mo¿na siê spowiadaæ Bogu za pomoc¹ drugiej osoby. Czy Bóg nie jest
te¿ waszymi myœlami i nie zna waszych myœli skoro uwa¿acie, ¿e
musicie siê przed nim spowiadaæ i to w dodatku przez obc¹ osobê.
Modl¹c siê do Boga powinniœcie rozmawiaæ z nim a nie z jakimœ
„Kowalskim” w sutannie – czy nie jest to logiczne? I w³aœnie na takich
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nonsensach opieraj¹ siê niektóre religie, które w¿ar³y siê w nasz¹
psychikê jak toksyny i wy¿eraj¹ jak kwas nasz umys³. Dodam, ¿e
spowiedŸ w Polsce wprowadzono w XII w. kiedy to kler dogada³ siê ze
szlacht¹ i aby wiedzieæ o ch³opach wszystko nakaza³ siê wszystkim
spowiadaæ. Tych, którzy nie podporz¹dkowali siê tym nakazom
publicznie ch³ostano lub niektórych palono na stosach (czasy
inkwizycji). Je¿eli weŸmiemy pod uwagê, ¿e poddani „kleru” maj¹
prane mózgi ju¿ od noworodka to siê nie ma, co dziwiæ, ¿e kler osi¹ga
takie efekty ekonomiczne. Ze statystyk podanych, w 2004r. wynika, ¿e
oficjalny dochód Koœcio³a (nie licz¹c z tacy, bo tego nikt nie jest w
stanie obliczyæ) wyniós³ w Polsce 6mld z³otych, a w Polsce jest ok.
32tys ksiê¿y to dochód na jednego ksiêdza wynosi 15,3tys z³otych
miesiêcznie. Tyle w³aœnie zarabiaj¹ „s³udzy” Boga. Je¿eli ktoœ z
pañstwa chcia³by wiedzieæ coœ wiêcej na ten temat, a ma stalowe nerwy
to polecam ksi¹¿kê „Duo Diablo” lub któr¹œ z ksi¹¿ek Reischnera, lub
gazetê „Fakty i mity”. Skoro zostaliœmy ju¿ uduchowieni przez kler i
wzros³a nasza duchowa œwiadomoœæ powinniœmy siê udaæ do
nastêpnych zbawicieli naszej ziemskiej egzystencji i dowiedzieæ siê jak
maj¹ siê nasze dobra materialne. Poœrednik, którym jest nasz przemys³ i
biznes tak¿e dba o nasze interesy tylko z tym, ¿e koszty przez nas
ponoszone s¹ o wiele wy¿sze ni¿ uzyskane korzyœci. Podzielê siê z
pañstwem paroma ciekawostkami z zakresu energetyki i bran¿y
samochodowej. Otó¿ przegl¹daj¹c od d³u¿szego czasu materia³y z
bran¿y „darmowa energia” mo¿na natkn¹æ siê na ciekawe rzeczy.
Jednym z takich urz¹dzeñ jest aparat Edisona, oraz projekt „Genesis”,
w którym go opracowano. „Na pocz¹tku 2001r. powo³ano do ¿ycia
zespó³ sk³adaj¹cy siê z ponad 400 wizjonerów szerokiej gamy
dyscyplin, w tym przedstawicieli nauk matematyczno-przyrodniczych,
technologów i in¿ynierów w celu opracowania nowatorskich,
naukowych i technologicznych podstaw umo¿liwiaj¹cych wykonanie
tego zadania. Tym oddanym idei mê¿czyznom i kobietom o
najró¿niejszym pochodzeniu, religijnych i politycznych przekonaniach,
uda³o siê dla dobra ca³ej ludzkoœci od³o¿yæ na bok dziel¹ce ich ró¿nice.
Ukierunkowani na jeden cel dokonali czegoœ, co uda³o siê niewielu –
opanowali nieograniczone Ÿród³o energii drzemi¹cej w molekularnej
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strukturze wody. Jest to osi¹gniêcie, które ca³kowicie zmieni oblicze
energetyki, jak¹ znamy. Tym, co ich pasjonuje jest chêæ dokonania
pozytywnej zmiany na œwiecie, pragnienie udostêpnienia œwiatu taniego
i zasobnego Ÿród³a energii, ochrona naturalnych zasobów Ziemi przed
wyczerpaniem i ska¿eniem oraz inwestowanie w przysz³e pokolenia
poprzez popieranie programów edukacyjnych, dobroczynnych i
chroni¹cych œrodowisko naturalne. Projekt ten zosta³ ufundowany ze
Ÿróde³ prywatnych, aby jego cel – generowanie czystej odnawialnej
energii w du¿ych iloœciach z moleku³ wodoru i tlenu znajduj¹cych siê w
wodzie – pozosta³ poza kontrol¹ rz¹du i wielkich korporacji. Zespó³ by³
bardzo du¿y, sk³ada³ siê z 400 wizjonerów reprezentuj¹cych bardzo
szeroki wachlarz dyscyplin in¿ynierskich, technologicznych i
naukowych. Pracuj¹c w grupach zadaniowych zlokalizowanych w
ca³ych Stanach Zjednoczonych, cz³onkowie tych grup nie znali innych
uczestników projektu ani ca³oœci jego celu. Ze wzglêdy na
geopolityczne i ekonomiczne implikacje technologii opracowanej w
ramach Projektu Genesis przed ujawnieniem rezultatów, podjêto
wszelkie mo¿liwe œrodki bezpieczeñstwa oraz opracowano ca³y system
umów licencyjnych dotycz¹cych jej rozpowszechniania. Poniewa¿
technologia ta przynajmniej pocz¹tkowo, mo¿e byæ postrzegana jako
zagro¿enie interesów poszczególnych rz¹dów i przemys³ów, podjêto
bardzo rygorystyczne kroki zapewniaj¹ce, ¿e technologia pozyskana w
ramach Genesis zawsze pozostanie w rêkach wolnego rynku”. Projekt
Genesis i Zespó³ skompletowano i zarz¹dzano nimi w warunkach
œcis³ej tajemnicy, jak¹ stosuje siê w przypadku zadañ o najwy¿szym
priorytecie w dziedzinie obronnoœci kraju. Mimo, ¿e Zespó³ Genesis
sk³ada³ siê ostatecznie z setek ludzi tylko kilka osób wiedzia³o, co jest
opracowywane. Uda³o siê to osi¹gn¹æ poprzez rozdzielenie ka¿dego
aspektu na ma³e œciœle okreœlone zadania. A¿ do pocz¹tku lipca, 2002r.
kiedy to zas³ona tajemnicy zosta³a uchylona dla cz³onków zespo³u,
zaledwie kilku ludzi zna³o wszystkie aspekty tej technologii. Ropa
naftowa, naturalny gaz i wêgiel s¹ zbyt cenne, których nigdy nie
potrafimy ju¿ odtworzyæ lub powieliæ. Do stworzenia wielu produktów,
których u¿ywamy i które s¹ nam nieodzowne w naszym codziennym
¿yciu konieczne s¹ zwi¹zki chemiczne pochodz¹ce z ropy naftowej,
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naturalnego gazu i wêgla. Kiedy ju¿ Ÿród³a tych surowców zostan¹
wyczerpane wraz z nimi znikn¹ równie¿ te produkty. Energia by³a
zawsze dostêpna w ka¿dej iloœci i tania jak woda. Pocz¹tkowo nie by³o
jednak mo¿liwe roz³o¿enie wody do stanu molekularnego z jednej
praktycznej przyczyny, a mianowicie zbyt du¿o wydatku
energetycznego, koniecznego do przeprowadzenia takiego procesu,
który poch³ania³ wiêcej energii ni¿ mo¿na by³o uzyskaæ. Technologia
Genesis polega na pobudzeniu zawartych w wodzie moleku³ wodoru i
tlenu w taki sposób, aby z pomoc¹ bardzo niewielkich iloœci energii
elektrycznej rozdzieliæ je wywo³uj¹c efekt podobny do tego, jaki
wystêpuje miêdzy jednoimiennymi biegunami magnesów. Pojedynczy
stos ogniwa gCell (rozmiarów akumulatora samochodowego)
z³o¿onych z pojedynczych ogniw gCell jest zdolny do wytworzenia
setek stóp szeœciennych gazu dziennie. W oparciu o odwrotny w
stosunku do stosowanego w ogniwie gCell proces nastêpuje pobudzenie
moleku³ wodoru i tlenu i ich wzajemne przyci¹ganie w rezultacie,
czego ponownie powstaje woda przy okazji jako produkt uboczny
powstaj¹ znaczne iloœci ciep³a i elektrycznoœci. Zainstalowanie
urz¹dzenia generuj¹cego gaz wymaga pod³¹czenia gazowego wyjœcia
Aparatu Edisona do istniej¹cej sieci gazu ziemnego. Po wykonaniu
powy¿szych przy³¹czy indywidualny odbiorca pr¹du i gazu staje siê
zupe³nie niezale¿nym od energii dostarczanej przez elektrownie i
gazownie. Aparat przygotowany jest do produkcji w dwóch wersjach
30KW dla gospodarstw domowych i 100KW jako urz¹dzenie
komercyjne dla przemys³u. Mo¿na je ³¹czyæ w grupy. Poniewa¿
urz¹dzenie to nie posiada czêœci ruchomych jedynymi elementami,
które bêd¹ wymaga³y wymiany bêd¹ tanie filtry wody. Tak, wiêc
przewidywany okres u¿ytkowania Aparatu Edisona mo¿e wynosiæ 20
lat lub wiêcej. Bior¹c pod uwagê to, ¿e potrzeby energetyczne ka¿dego
u¿ytkownika s¹ inne przeciêtne gospodarstwo domowe zu¿yje ok. 115 l
wody w okresie 20-stu lat. Mia³ ju¿ miejsce ca³y szereg demonstracji tej
technologii przeznaczonych dla spo³eczeñstwa. Pierwsza z nich odby³a
siê w Bolse 27 listopada 2002r. Pokazy odby³y siê tak¿e na wschodnim
i zachodnim wybrze¿u USA. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo czas i
miejsce pokazu s¹ zawsze trzymane w tajemnicy. Kiedy ju¿
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licencjobiorcy zostan¹ wybrani ka¿dy z nich bêdzie móg³
zademonstrowaæ tê technologiê spo³eczeñstwu. Aparat Edisona
zaprezentowano przedstawicielom ró¿nych klas i zawodów. Wœród
goœci poprzednich pokazów byli senatorzy, kongresmani, cz³onkowie
Uniwersytetów, profesorowie, przywódcy polityczni, dyrektorzy
najwiêkszych firm. W celu upewnienia siê czy technologia uzyska
uznanie wbrew oœwiadczeniom tych, którzy s¹ przeciwni jej
wprowadzeniu. Przeprowadzono ankietê jeszcze przed jej ujawnieniem.
Na dzieñ dzisiejszy otrzymano propozycjê od rz¹dów prywatnych
organizacji i osób prywatnych 59-ciu krajów, które zaaprobowa³y
okreœlone warunki uzyskania licencji. Genesis World Energy od
samego pocz¹tku przewidywa³o, ¿e pewne indywidua i niektóre ga³êzie
przemys³u bêd¹ zaciekle sprzeciwiaæ siê rozpowszechnianiu
Technologii Genesis i bêd¹ usi³owa³y nie dopuœciæ do jej wprowadzenia
na rynek. Tak, wiêc przewidziano, ¿e bêdzie mia³o miejsce rozsiewanie
fa³szywych informacji. Z tych wzglêdów jedynym poprawnym Ÿród³em
wartoœciowych informacji dotycz¹cych Projektu Genesis jest niniejsza
strona internetowa http://www.genesisworldenergy.org.

Nastêpnym niesamowitym urz¹dzeniem wytwarzaj¹cym darmow¹
energiê jest generator efektu Searla. Niezwyk³a historia Johna RR
Searla pokazuje, ¿e nie wystarczy wynaleŸæ generator darmowej
energii, ale trzeba jeszcze pokonaæ opór koncernów energetyczno220

naftowych, którym takie wynalazki s¹ bardzo nie na rêkê. Maj¹c 14 lat
w 1946r. Jon Searl zbudowa³ przy pomocy finansowej starszego
mê¿czyzny, u którego mieszka³ i zaprzyjaŸnionej firmy pierwszy GES
(Generator Efektu Searla) stworzy³ go pod wp³ywem snów, jakie mia³
w dzieciñstwie. GES sk³ada siê z uk³adu trzech pierœcieni oraz
poruszaj¹cymi siê miêdzy nimi rolkami. Z powodu prêdkoœci ich ruchu
obserwator mo¿e odnieœæ wra¿enie, ¿e widzi wiruj¹ce dyski, w
rzeczywistoœci nie ma tam ¿adnych dysków. Pierœcienie oraz rolki
tworz¹ urz¹dzenie magnetyczne, które samo siê napêdza wytwarzaj¹c
przy tym elektrycznoœæ. Chocia¿ konstrukcja sprawia wra¿enie prostej
mamy do czynienia ze sko mplikowanym urz¹dzeniem
wykorzystuj¹cym magnetyzm cia³a sta³ego. Niedok³adnie wykonany
pierwszy egzemplarz musia³ byæ rozpêdzany za pomoc¹ generatora.
Gdyby wykonano go zgodnie z instrukcj¹ rolki zaczê³yby wirowaæ
tocz¹c siê po powierzchni pierœcieni samoistnie. Po rozpêdzeniu
od³¹czano rozruch GES funkcjonowa³ tak jak przewidzia³ Searl.
Wytwarzaj¹c nadaj¹c¹ siê do wykorzystania elektrycznoœæ. Kiedy
jednak badacz zwiêkszy³ obci¹¿enie aby przekonaæ siê ile mo¿na z
niego wydusiæ generator zacz¹³ zachowywaæ siê odwrotnie ni¿
dotychczas znane generatory. Zamiast rozgrzaæ siê i zwolniæ, sta³ siê
ch³odniejszy i zwiêkszy³ obroty, aby podo³aæ obci¹¿eniu. W miarê
wzrostu obci¹¿enia temperatura spada coraz bardziej a gdy osi¹gnê³a
ok. 4<Kelvina urz¹dzenie przesz³o w stan nad przewodzenia, i
wytworzy³o wokó³ siebie pole grawitacyjne a nastêpnie oderwa³o siê od
Ziemi. Wznios³o siê na wysokoœæ 15-stu metrów, po czym zawis³o
nieruchomo na kilka minut wci¹¿ nabieraj¹c prêdkoœci. Wokó³
generatora zajaœnia³a ró¿owa poœwiata. W tym stadium urz¹dzenie
wytworzy³o wokó³ siebie pró¿niê a towarzysz¹ce temu napiêcie
przekroczy³o 10 7 Voltów i wci¹¿ ros³o. W efekcie okoliczne
radioodbiorniki zaczê³y siê samoczynnie w³¹czaæ gdy¿ tak wielkie
napiêcie indukowa³o pr¹d elektryczny w przewodach zasilaj¹cych.
Napiêcie oraz pole grawitacyjne wci¹¿ ros³y i po kilku minutach
urz¹dzenie wystrzeli³o w górê i ju¿ nigdy wiêcej go nie widziano. Od
czasu tej przygody prof. Searl opracowa³ metody sterowania
generatorem. Jeden egzemplarz wykorzysta³ do zasilania w energiê
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elektryczn¹ w³asny dom. Zbada³ ponadto przydatnoœæ GES-a jako
napêdu w lotnictwie oraz zbudowa³ lataj¹cy pojazd (odpowiednik
lataj¹cego talerza UFO). Du¿¹ iloœæ materia³ów na ten temat
opublikowano w gazetach w 1971r. Na trzy miesi¹ce przed
zbudowaniem pojazdu za³ogowego zosta³ nies³usznie osadzony w
areszcie na podstawie zmyœlonego oskar¿enia firmy energetycznej,
poniewa¿ do zasilania domu u¿ywa³ energii GES-a a nie energii
konwencjonalnej, któr¹ musia³ „kupowaæ” od nich. Próbuj¹c przekazaæ
tê technologiê ca³ej ludzkoœci Jon Searl przeszed³ wiele ciê¿kich prób
zarówno wymiarze fizycznym jak i w umys³owym. Gdy spogl¹da siê na
jego ¿ycie jest siê pe³nym zdumienia, ¿e starczy³o mu odwagi oraz
wytrwa³oœci do dalszej pracy nad jego urz¹dzeniem. Fragment wywiady
Johna A Thomasa pozwoli nam na bardziej dog³êbne poznanie prof.
Searla i jego urz¹dzenia. Na pytanie, co sprawia, ¿e dyski lataj¹? Prof.
Searl odpowiedzia³, ¿e pracuj¹ dziêki spadkowi temperatury i generator
staje siê nadprzewodnikiem gdy¿ znajduj¹ siê w nim wiruj¹ce pola
magnetyczne. Ziemia wytwarza ten sam typ energii jak pojazd i w ten
sposób energia grawitacyjna Ziemi zapewnia ci¹g³¹ pracê GES-a. Jak
do tej pory ze wzglêdu na brak funduszy profesor Searl nie prowadzi³
nigdy lotów za³ogowych gdy¿ pojazdy nie by³y dostatecznie
hermetyczne a GES wytwarza pró¿niê i bez systemów podtrzymania
¿ycia lot taki nie jest mo¿liwy. Wszystkie jego fotografie zosta³y
zniszczone. Mo¿na by³o na nich zobaczyæ, ¿e lec¹cy pojazd jest
niezwykle jasny z góry i ciemny od spodu, co dowodzi, ¿e przyci¹gana
przez jego wierzcho³ek energia jest rzeczywiœcie zu¿ywana przez
pojazd. Najwiêkszy ze zbudowanych przez niego pojazdów mia³ 48
stóp (14,4m) œrednicy. W najbli¿szym czasie planuje zbudowaæ pojazd
za³ogowy o œrednicy 129m. Prêdkoœæ poruszania siê pojazdu jest bliska
prêdkoœci œwiat³a 300000 km/godz. W atmosferze musz¹ lataæ wolniej
z uwagi na gêstoœæ powietrza. Nale¿y wznieœæ siê na wysokoœæ 9000 m.
Czas przelotu z Nowego Jorku do Londynu ok. 20min., z Londynu do
Niemiec ok. 5 min., z Australii do Japonii ok. 30 min. Jeden z
pojazdów o nazwie DEMO-1 by³ dopuszczony do obserwacji dla
mediów w latach 70-tych i mia³ 6,3m. œrednicy. Je¿eli GES zbli¿y³by
siê do pustego auta (bez pasa¿erów) mo¿e go unieœæ w powietrze gdy¿
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przedmioty w jego pobli¿u trac¹ swój ciê¿ar. Pole odpychaj¹ce, które
GES wytwarza dzia³a na przedmioty, które poruszaj¹ siê w jego
kierunku tak, ¿e nie mo¿e on zderzyæ siê z ¿adn¹ przeszkod¹ gdy¿,
je¿eli masa tego przedmiotu jest wiêksza od masy pojazdu zostaje on
automatycznie odrzucony. W œrodku pojazdu nie wystêpuje zjawisko
przyœpieszenia. Rozpêdzany model w kierunku budynku, gdy tylko
podlatywa³ bli¿ej, pole odpycha³o go z powrotem lub skrêca³ pod k¹tem
45<. Prof.. Searl umieœci³ na orbicie ³¹cznie 10 pojazdów lataj¹cych a
niektóre z nich przebywa³y tam przez 10 lat. Kilka z tych pojazdów
posiada³o aparaty fotograficzne i kamery filmowe wykonuj¹c filmy z
orbity naszej planety. BBC dysponuje du¿¹ iloœci¹ utajnionych
materia³ów filmowych, poniewa¿ ich ekipy zjawia³y siê, co miesi¹c
rejestruj¹c postêp prac. Na kana³ach telewizji w Wielkiej Brytanii w
poniedzia³ki pierwszego tygodnia, ka¿dego miesi¹ce BBC-1
przedstawia³o przebieg zdarzeñ, jakie mia³y miejsce od czasu ostatnich
emisji. Na pocz¹tek puszczali krótki fragment poprzedniego programu.
Tak, wiêc najpierw nadawali krótkie streszczenie a potem omawiali
postêp, jaki uczyniono w ci¹gu miesi¹ca. (Jak pañstwo widz¹ dzisiaj
nikt w BBC takich informacji ju¿ nie pokazuje gdy¿ zosta³y ukryte w
archiwach). W nastêpnym tygodniu podobny program emitowa³a
niezale¿na stacja telewizyjna ITV. Robiono to przez ca³y rok, przy
dŸwiêkach muzyki z filmu „Odyseja kosmiczna” przeciwstawiano
próby prof. Searla Amerykanom. Wszystkie amerykañskie
niepowodzenia przedstawiano w komicznym œwietle, co chyba nikomu
nie wysz³o na dobre. Na skutek takiego podejœcia ludzie œmiali siê z
pora¿ek amerykanów s¹dz¹c, ¿e uciekli im daleko do przodu dziêki
swojej zupe³nie nowej technologii. A kiedy w koñcu amerykanie
polecieli na ksiê¿yc prof. Searlowi zabrak³o trzy miesi¹ce do
przeprowadzenia pierwszego lotu za³ogowego. Po wybuch, do jakiego
dosz³o w jego domu prof. Searl œmiertelnie poparzony bardzo szybko
wyzdrowia³ a poparzenia powsta³e przy wybuchu znik³y nie
pozostawiaj¹c praktycznie ¿adnych blizn. Przyczyn¹ tak szybkiego
zabliŸnienia siê ran okaza³ siê GES oraz jego oddzia³ywanie na
organizm ludzki, który s³u¿y³ w domu profesora do wytwarzania
energii elektrycznej. Jak siê póŸniej okaza³o nie tylko wytwarza energiê
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elektryczn¹ ale oczyszcza tak¿e pomieszczenie i zabija wszystkie
zarazki. Z efektem Searla wi¹¿e siê
1 – Antygrawitacja lub lewitacja
2 – Pola elektryczne o bardzo wysokim napiêciu
3 – Niezwyk³y efekt magnetyczny
Generator wytwarza pole elektryczne o wysokiej gêstoœci, przy czym
ujemna biegunowoœæ wystêpuje na jego skraju a dodatnia w œrodku.
Ponadto urz¹dzenie otacza rozchodz¹ce siê na zewn¹trz pole
magnetyczne.
4 – Ci¹g³y ruch
Po przekroczeniu pewnego progu potencja³u wytwarzana przez
maszynê energia przewy¿sza tê, która do niej dociera od tego momentu
uzysk energii jest praktycznie nieograniczony. Searl t³umaczy to tym,
¿e urz¹dzenie gromadzi elektrony z otaczaj¹cej je przestrzeni.
Przybli¿ona moc generatora wynosi 1014 watów.
5 – Utrata bezw³adnoœci
Po przekroczeniu potencja³u progowego generator oraz po³¹czone z
nim czêœci trac¹ bezw³adnoœæ, co pozostaje w sprzecznoœci z przyjêt¹
koncepcj¹ bezw³adnoœci masy.
6 – Napêd
Zmieniaj¹c rozk³ad potencja³u na powierzchni urz¹dzenia mo¿na je
napêdzaæ. Ruch odbywa siê z ogromn¹ prêdkoœci¹ a p³aszczyzna
generatora pozostaje prostopad³a do kierunku pola grawitacyjnego.
7 – Jonizacja powietrza
Jest rezultatem roz³adowania elektronów w generatorze, w rezultacie
urz¹dzenie otacza przejrzysta poœwiata.
8 – Przechwytywanie materii w trakcie przyœpieszania
Powstaje, gdy urz¹dzenie spoczywa na powierzchni gruntu. W ziemi
powstaje wówczas dobrze znana dziura. Jak pañstwo widz¹ jest to doœæ
dobrze opracowana i poznana technologia, która zapewni³aby darmow¹
ekologiczn¹ energiê tym bardziej, ¿e prof. Searl przygotowa³ tak¿e inne
typy GES-a, które mo¿na wykorzystaæ w poci¹gach, samolotach,
autach, elektrowniach itp. Koszty wytworzenia energii elektrycznej
by³yby ¿adne. Nie bêdê siê bardziej wg³êbia³ na temat budowy oraz
mo¿liwoœci zastosowania, GES-a bo jest tego materia³u doœæ du¿o do
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przestudiowania a w tym rozdziale mam inny cel. Chcia³bym bardziej
ukazaæ jak s¹ traktowani tego typu wynalazcy oraz ich wynalazki. Po
wydaniu ksi¹¿ki przez prof. Searla, w której opisa³ tak¿e jak zak³ad
energetyczny odci¹³ mu pr¹d. W momencie, gdy przeprowadzi³ siê do
Bershire zak³ad energetyczny odmówi³ mu pod³¹czenia pr¹du w
nowym domu pomimo spe³nienia wszystkich warunków wymaganych
przy przy³¹czach. Odmówiono mu gdy¿ zastosowane materia³y nie
spe³nia³y ich wymogów a materia³y, które zakupi³ prof. Searl nie by³y
kupione w ich sklepie firmowym. Cyt. „Nie pozosta³o mi nic innego jak
wykonaæ przy³¹cze we w³asnym zakresie. Po trzech miesi¹cach zjawili
siê znowu i odciêli pr¹d. Pojecha³em, wiêc do nich i powiedzia³em:
„Macie 24 godziny na przywrócenie zasilania. W przeciwnym razie
zabiorê wam pr¹d z ca³ej okolicy. Pr¹du nie bêdzie do póki nie
pod³¹czycie mojego domu z powrotem”. W odpowiedzi us³ysza³em, „¿e
nie mogê braæ prawa we w³asne rêce”. „Spróbujcie to siê przekonamy”
odrzek³em „dysponujê odpowiedni¹ technologi¹ i zrobiê z niej u¿ytek”.
Zanim wróci³em do domu pod³¹czenie by³o przywrócone. To oznacza,
i¿ zdawali sobie sprawê, ¿e nie ¿artujê.” Po zbudowaniu i
zamontowaniu GES-a w domu, aby zaopatrzyæ dom w elektrycznoœæ,
zosta³ oskar¿ony o kradzie¿ elektrycznoœci. Nazwali to kradzie¿¹,
poniewa¿ mia³ elektrycznoœæ doprowadzon¹ do domy, ale z niej nie
korzysta³. A powinien zu¿ywaæ ich elektrycznoœæ. W czasach o których
mówimy by³o to jednak niemo¿liwe. Trzeba by³o u¿ywaæ ich
elektrycznoœci. Je¿eli mia³o siê do niej dostêp nie mo¿na by³o korzystaæ
z w³asnej, poniewa¿ by³o to zabronione. Jeden ze wspó³pracowników o
nazwisku Devon E Tasse, który uruchomi³ generator wodny tak¿e by³
skazany za sprzeda¿ energii elektrycznej gdy¿ jak twierdzi³ w Anglii
w³adza musia³a mieæ pewnoœæ, ¿e nikt na energii nie zarobi ani pensa.
W domu Johna znajdowa³y siê ksiêgi, do których wpisywali siê
œwiadkowie jego eksperymentów. Kiedy uwiêziony Jon Searl poprosi³
przyjaciela o odszukanie ksi¹¿ek, nie otrzyma³ ich. W miêdzyczasie
w³adze spali³y znajduj¹ce siê w domu Johna Searla wszystkie papiery.
Œwiadkowie twierdz¹, ¿e spalenie wszystkiego zajê³o im 4 dni. Ca³y
sprzêt zosta³ albo spalony albo zniszczony. Wszystko odby³o siê
oficjalnie za zgod¹ ¿ony Johna. Pewien Amerykanin napisa³ mi w liœcie
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„Odwiedzi³em pañski dom i zobaczy³em wielkie ognisko. Palili
wszystkie pañskie materia³y, a stra¿ po¿arna przygl¹da³a siê temu
wszystkiemu bezczynnie. Jedynym sposobem, aby wynalazek ten ujrza³
œwiat³o dzienne jest udostêpnienie go opinii publicznej, (co zosta³o ju¿
zrobione), co uniemo¿liwi rz¹dom jego zablokowanie. „Rz¹dy s¹ zbyt
pazerne i chc¹ zachowania porz¹dku opartego na ropie, które moje
urz¹dzenie z ³atwoœci¹ by wyeliminowa³o”. A oto fragment z jego
ksi¹¿ki „Wielu czytelników wie o innych pe³nych pomys³ów twórcach
nowych technologii skarconych przez prominentnych ludzi
sprawuj¹cych kontrolê nad wielkimi pieniêdzmi, którzy od wieków
powstrzymuj¹ postêp i t³amsz¹ nowe idee w imiê nauki, religii i
bezpieczeñstwa rz¹du. Wiele osób uznanych dziœ za wybitnych
uczonych mia³o w swoich czasach opiniê szaleñców b¹dŸ spotyka³o siê
z przeœladowaniami za herezjê wobec nauki koœcio³a. Ile wiedzy
utraciliœmy przez ignorancjê, oraz zach³annoœæ ludzi dbaj¹cych
wy³¹cznie o siebie i swoje interesy? Wiêkszoœæ „zdeptanych” przez
establishment wynalazców, nigdy potem nie dosz³a ju¿ do siebie. Albo
dali oni za wygran¹, albo zostali zaszczuci do tego stopnia, ¿e nie byli
w stanie, komukolwiek przekazaæ swoich idei oraz pogl¹dów. Ostatnio
stwierdzi³em, ¿e wynalazcy maszyn czy te¿ urz¹dzeñ o wysokiej
wydajnoœci energetycznej (darmowa energia) spotykaj¹ siê z odmow¹
przyznania patentu i co wiêcej wiêkszoœci przypadków ich wynalazki
ulegaj¹ utajnieniu i zastaj¹ objête zakazem stosowania ze wzglêdów
wojskowych. Co ciekawe ta klauzula ma charakter miêdzynarodowy.
Wynalazcom nie mo¿na publikowaæ szczegó³ów swoich urz¹dzeñ,
które zostaj¹ ni¹ objête, ani promowaæ ich w ¿aden inny sposób. Innymi
s³owy ich urz¹dzenia automatyczne staj¹ siê wy³¹czn¹ w³asnoœci¹
dysponuj¹cego nienaruszalnymi prawami establishmentu. Fakt istnienia
sformalizowanego mechanizmu ukrywania tego typu wynalazków by³
przez wiele lat pilnie strze¿on¹ tajemnic¹. Wielu wynalazców
podnosi³o t¹ kwestiê, jednak opinia publiczna nie uœwiadomi³a sobie, ¿e
jest pozbawiona czystej darmowej energii przez organizacje, które wol¹
zarobiæ pieni¹dze i manipulowaæ masami ni¿ udostêpniæ wszystkim
takie technologie”. Powy¿szy cytat przedstawia cz³owieka, który nie
da³ za wygran¹ i nie uleg³ woli chciwych i skorumpowanych ludzi.
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Je¿eli chcemy byæ naprawdê wolni oraz pragniemy takiej technologii
musimy o ni¹ walczyæ.
W odró¿nieniu od wprowadzonych na rynek nowych drogich zabawek;
si³ownie wiatrowe, ogniwa s³oneczne itp., nikt nie poda nam jej na
talerzu. A wprowadzenie ich napotka na ogromny opór chciwych i
pod³ych ludzi oraz korporacji. Skoro zaczynamy poznawaæ prawdziw¹
stronê egzystencji mas sterowanych jak kukie³ki powinniœmy siê
zastanowiæ czy jesteœmy jeszcze ludŸmi. Gdy¿ tylko godnoœæ i wolnoœæ
odró¿nia nas od zaprogramowanych inteligentnych maszyn.
http;//searleffect.com/

Id¹c nadal œladami niezale¿nych i wolnych odkrywców szanuj¹cych
w³asn¹ godnoœæ nale¿a³oby wspomnieæ o tysi¹cach takich ludzi, ale jest
to raczej niemo¿liwe na ³amach tej ksi¹¿ki. Wspomnê jeszcze pokrótce
o niektórych takich jak np. Tony Cuthbert, który iloœci¹ i
niesamowitoœci¹ swoich rozwi¹zañ dorównuje Wilhelmowi Reichowi
czy Nicolas Tesli. Jest niezwykle utalentowanym cierpi¹cym na
dysleksjê wynalazc¹ tryskaj¹cym niesamowitymi pomys³ami nowych
urz¹dzeñ, które zaskakuj¹ uczonych œwie¿oœci¹ rozwi¹zañ i mog¹
wp³yn¹æ na dalszy rozwój naszych technologii. Wynalazcy zwykle
strzeg¹ zazdroœnie swoich wynalazków i staraj¹ siê je opatentowaæ,
zanim komukolwiek o nim opowiedz¹. Lecz Tony’ego nie obchodzi,
kto siê dowie o jego pomys³ach. Jak twierdzi „Pomys³y nie stanowi¹
dla mnie problemu. Ka¿dego dnia przychodzi mi do g³owy
przynajmniej jeden stosunkowo skromny pomys³, a naprawdê dobry raz
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w tygodniu” – mówi bez cienia jakiejkolwiek arogancji i jednoczeœnie z
nutk¹ zdziwienia w g³osie, jak gdyby mówi³ o kimœ innym a nie o
sobie. „Byæ mo¿e jest to zwi¹zane z moj¹ dysleksj¹? Wydaje mi siê, ¿e
myœlê inaczej ni¿ inni ludzie”. Tom skoñczy³ niedawno 55 lat i ju¿ nie
pamiêta ile doskona³ych technicznych pomys³ów przesz³o mu przez
g³owê, nie mniej przyznaje, ¿e musia³o ich byæ „kilka tysiêcy”, przy
czym wiêkszoœci z nich ju¿ nawet nie pamiêta. Gdyby dosta³ w³aœciwe
wsparcie jak uwa¿a przeœcign¹³by rekord Edisona wynosz¹cy przesz³o
tysi¹c patentów. Gdyby w œwiecie wynalazków istnia³a sprawiedliwoœæ
Tony Cuthbert równie¿ by³by ju¿ milionerem choæby tylko za spraw¹
bez sprzêg³owej skrzyni biegów i systemu hamulców. Oprócz tego jest
jeszcze turbina Cuthberta, magnetyczny separator Cuthberta,
wzmacniacz deszczu Cuthberta, podmorska technologia lodowa
Cuthberta, a tak¿e kilka urz¹dzeñ dzia³aj¹cych na zasadzie „darmowej
energii”. Mimo tych wszystkich wynalazków ¿yje jedynie z renty dla
osób niepe³nosprawnych. Jednym z problemów Tony’ego jest to, ¿e
niektóre jego wynalazki s¹ do tego stopnia rewolucyjne, ¿e stanowi¹
zagro¿enie dla istniej¹cej technologii – twierdzi prof. Laughton. I
w³aœnie, dlatego ma on trudnoœci z przekonaniem do nich ró¿nych
ga³êzi przemys³u. Niestety Cuthbert nie jest typem przedsiêbiorcy. W
szkole uchodzi³ za typowego klasowego g³upka. Bêd¹c kompletnym
dyslektykiem robi³ b³êdy zanim jeszcze pad³o s³owo. By³ najgorszy w
klasie ze wszystkiego. Szko³ê ukoñczy³ maj¹c 15 lat i zacz¹³ pracowaæ
jako pomocnik mechanika samochodowego nastêpnie wst¹pi³ do
marynarki handlowej. Mia³ wtedy 18 lat. W ci¹gu 2 lat awansowa³ do
rangi g³ównego elektryka – jako jeden z najm³odszych w ca³ej flocie
handlowej. Nie mia³ w ogóle formalnego wykszta³cenia, ale
instynktownie pojmowa³ zasady dzia³ania nie wiedzieæ sk¹d, jednak
wiedzia³ jak temu zaradziæ. Przez 20 lat pracowa³ w marynarce
handlowej i pod koniec swojej kariery nadzorowa³ instalacje
elektryczne na statkach budowanych w Polsce i Finlandii. Kiedy jakaœ
firma mia³a k³opoty okaza³o siê, ¿e jest w stanie w ci¹gu kilku dni
zaproponowaæ im 2 lub 3 rozwi¹zania. Potê¿ny koncern Shell Oil
zaanga¿owa³ go do rozwi¹zania problemu zwi¹zanego z platform¹
wiertnicz¹ Brent Spar. Wtedy Cuthbert pokaza³ im jak mo¿na zamroziæ
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wodê morsk¹ wokó³ platformy wiertniczej, aby wzmocniæ i zcaliæ
konstrukcjê a nastêpnie wypompowaæ wodê tak, aby platforma p³ywa³a
na boku gotowa do holowania. Drobni wynalazcy maj¹ bzika na
punkcie silników dokonuj¹c drobnych usprawnieñ – stwierdzi³ Cuthbert
„ja zda³em sobie sprawê, ¿e od stu lat nikt, poza Wanklem nie
opracowa³ nowego silnika, lecz nawet z jego silnikiem s¹ problemy.
Postanowi³em, wiêc opracowaæ od podstaw nowy doskona³y silnik.”
Opracowanie tego, z czego by³ zadowolony zajê³o mu 6 miesiêcy. Na
pocz¹tku 1993r. przes³a³ rysunki do spó³ki Perkins Diesel, która
zaprosi³a go na prezentacje pomys³u. By³a to œmia³a, unikalna
konstrukcja bêd¹ca hybryd¹ silnika konwencjonalnego i turbinowego.
System generowania mocy zosta³ w³¹czony do samej turbiny zaœ obroty
zapewnia³ bardzo pomys³owy jakby falisty kszta³t dysków turbiny.
Cuthbert wyjaœni³ sk¹d wed³ug niego silnik powinien czerpaæ
„niesamowit¹ moc” umo¿liwiaj¹c¹ napêd oceanicznego liniowca przy
pomocy silnika rozmiarów mini samochodu. Konstruktorzy firmy
Perkins byli pod wra¿eniem i okreœlili t¹ konstrukcjê „nowatorsk¹ i
prost¹” o olbrzymim potencjale. Nalegali na opracowanie dzia³aj¹cego
modelu. Jednak 2 miesi¹ce póŸniej ich zapa³ nagle wygas³ i nastêpne
spotkania zosta³y odwo³ane. Kiedy Cuthbert zadzwoni³ i zapyta³ o
powód firma Perkins stwierdzi³a, ¿e finansiœci doradzili im aby dali
sobie spokój z jego turbin¹ poniewa¿ mo¿e ona zaszkodziæ ich
interesom. Stanowi³a ona zbyt du¿¹ konkurencjê dla istniej¹cej ju¿ ca³ej
gamy turbin. Faceci od pieniêdzy zdaj¹ siê kryæ za kolejnym fiaskiem,
w jego staraniach maj¹cych na celu zainteresowanie wielkiego biznesu.
Wtedy uda³ siê on do firmy Cray Marine realizuj¹cego zamówienia
zbrojeniowe. Firma ta zdawa³a siê byæ pod równie¿ wielkim wra¿eniem
i zada³a sobie trud obliczenia wydajnoœci jego silnika. Obliczenia te
by³y zgodne z obliczeniami Cuthberta i okaza³o siê, ¿e jego moc bêdzie
10 razy wiêksza od mocy istniej¹cych turbin. Nie uda³o siê znaleŸæ
¿adnego banku, który sfinansowa³by to przedsiêwziêcie. Nastêpnym
pomys³em, który uda³o mu siê zrealizowaæ by³o opracowanie metody
odzyskiwania metali w przemyœle przetwarzaj¹cym z³om metalowy.
Tym razem pomys³ przyszed³ mu do g³owy w ci¹gu kilku dni po tym
jak Shell poleci³ go najwiêkszej spó³ce zajmuj¹cej siê przetwarzaniem
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z³omu, Mayer Perr Recykling. Bêd¹c pod wra¿eniem wynalazków
Cuthberta przedstawiciele Mayer Perry oprowadzili go po olbrzymich
zak³adach odzysku metali w nadziei, ¿e przyjd¹ mu do g³owy jakieœ
pomys³y. Poprosili go aby im coœ zaproponowa³. Przedstawi³ im trzy
pomys³y, z których jeden dotyczy³ oddzielania metali za pomoc¹ cieczy
ferromagnetycznych. Ciecze ferromagnetyczne opracowane po raz
pierwszy dla NASA w latach 60-tych, to malutkie magnetyzowane
cz¹stki metalu umieszczone w oleju w postaci zawiesiny. Cuthbert w
ci¹gu kilku tygodni opracowa³ ca³y system i w rezultacie zbudowa³
niewielkie prototypowe urz¹dzenie. W listopadzie 1999r. uruchomiono
w ca³kowitej tajemnicy separator ferrofluidowy, który dzia³a³ bez
zarzutu. Cuthbert jest pierwszym cz³owiekiem, który opracowa³
dzia³aj¹cy system odzyskiwania metali przy zastosowaniu ciek³ych
magnesów. Mike Glossop przewiduje, ¿e separator Cuthberta
zrewolucjonizuje przemys³ wydobywczy czyni¹c proces oddzielania
metali z ród znacznie tañszym. Chocia¿ Cuthbert jest zadowolony ze
swojego prototypu zd¹¿y³ ju¿ wymyœliæ jeszcze lepsz¹ metodê
realizacji tego zadania i obecnie pracuje w tajemnicy nad wersj¹ Mark2, która pracuje na zupe³nie innej zasadzie. Morry Perry wyasygnowa³o
na ten cel 0,5mln. Funtów. W czasie, gdy analizowa³ szczegó³y budowy
separatora metali przysz³o mu do g³owy wiele innych zastosowañ. Ze
wzglêdu na jego marynarski ¿yciorys jego pierwsze myœli skierowa³y
siê ku statkom. Bardzo szybko wpad³ na pomys³ rewolucyjnego
systemu napêdu z zastosowaniem cieczy ferromagnetycznych. Historia
znowu siê powtórzy³a, bowiem po raz kolejny nie staæ go by³o na
zastrze¿enie patentu. Mimo to jest rad, kiedy mo¿e przedstawiæ swoje
pomys³y ka¿demu, kto zechce go wys³uchaæ. Magnetyzujemy kad³ub
statku. Bierzemy kilkaset litrów cieczy ferromagnetycznej i
przylepiamy j¹ do kad³uba. Bêd¹c nad paramagnetyczn¹ ciecz¹ utworzy
grub¹ warstwê na kad³ubie statku. Sztuka zamiany tego w napêd polega
na ustawieniu magnesu na wózku w œrodku kad³uba i przesuwaniu go
od dziobu do rufy. Cuthbert wykonuje prowizoryczny szkic statku i
rysuje p³etwiasty kszta³t na kad³ubie po przeciwnej stronie magnesu.
Pole magnetyczne wytworzy guz na burcie statku, przy czym
zmieniaj¹c pole mo¿na wytworzyæ guz o takim kszta³cie, jaki siê chce
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np. w kszta³cie p³etwy lub wios³a. Je¿eli teraz bêdê porusza³ magnez w
kierunku rufy wewn¹trz kad³uba, guz bêdzie przemieszcza³ siê wzd³u¿
burty statku i napêdza³ statek do przodu. Oczywiœcie w praktyce nie
bêdziemy u¿ywali magnesu, ale liniowego motoru ferrytowego.
Pozwoli to na utworzenie wielu guzów wzd³u¿ kad³uba niczym p³etw u
ryby i uczyni ca³y proces ci¹g³ym tyle, ¿e bêdzie on znacznie
wydajniejszy, bowiem tych p³etw bêd¹ setki. Chc¹c wprowadziæ
nastêpny pomys³ uda³ siê do rzeŸnika i kupi³ krowie serce gdy¿ jak
stwierdzi³ sztuczne serca s¹ bardzo skomplikowane i posiadaj¹
mnóstwo czêœci, które mog¹ siê zablokowaæ. Wstrzykn¹³ do miêœnia
ferromagnetyczn¹ ciecz a obok umieœci³ obrotowy magnes. Serce
zaczê³o pompowaæ. Jest bardzo dumny z tego, ¿e wynalaz³ coœ, co
mo¿e ocaliæ ¿ycie. W ten sposób mo¿na by mieæ sztuczne serce
zrobione z prawdziwej tkanki serca, które nigdy by siê nie zatka³o lub
mo¿na by wstrzykn¹æ ciecz ferromagnetyczn¹ do uszkodzonego serca i
pobudziæ miêsieñ do regeneracji. Myœlê, ¿e jest to interesuj¹cy temat
dla chirurgów. Wielu ludzi, którzy zetknêli siê z Tonym s¹dzi, ¿e jest
on kimœ w rodzaju szalonego profesora. Jest on kombinacj¹
staroœwieckiego fizyka eksperymentalnego i oryginalnego myœliciela.
Sam Mike Glossop przyznaje siê do przegrania niewielkiego
przyjacielskiego zak³adu z Tonym. Chodzi³o o pomys³, który nie by³
jego zdaniem mo¿liwy do zrealizowania. Cuthbert zaproponowa³
u¿ycie cieczy ferromagnetycznej jako pionowej œcie¿ki. Stwierdzi³, ¿e
wystarczy pomalowaæ farb¹ ferromagnetyczn¹ pas na œcianie, aby
mo¿na by³o u¿yæ go jako œcie¿ki dla wê¿y stra¿ackich przy wci¹ganiu
ich w górê drapaczy chmur lub nawet wejœcia przeciwpo¿arowego.
Glossop bardzo sceptycznie podszed³ do tego pomys³u i za³o¿y³ siê z
Cuthbertem, ¿e to siê nie uda. Ju¿ po dwóch dniach mia³ gotowy model
demonstracyjny. Przymocowa³ magnesy do g¹sienic traktorka –
zabawki nakrêcanej kluczykiem i pomalowa³ œcianê farb¹
ferromagnetyczn¹. Traktor z ³atwoœci¹ wspi¹³ siê na œcianê. To by³o
najmilsze rozstanie ze 100-a funtami – wyzna³ Glossop. Jednym z
najbardziej ciekawych pomys³ów Cuthberta jest urz¹dzenie, które
nazwa³ silnikiem grawitacyjnym. Jak stwierdzi³ Cuthbert wiem, ¿e
teoretycznie jest to niemo¿liwe z powodu prawa zachowania energii nie
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mniej ka¿de prawo mo¿na jakoœ obejœæ. Kiedy zacz¹³em przygl¹daæ siê
dziwnym w³aœciwoœciom cieczy ferromagnetycznej coœ zaskoczy³o w
mojej g³owie. Nagle olœni³o mnie stwierdzi³ Cuthbert, ¿e przy
zastosowaniu cieczy ferromagnetycznej Ÿród³em mocy dla silnika
napêdzanego darmow¹ energi¹ mog³aby byæ grawitacja. Chodzi o to, ¿e
cia³a sta³e, puste w œrodku zdaj¹ siê byæ l¿ejsze w wodzie ni¿ na
powietrzu. Ka¿dy uczeñ wie, ¿e przyczyn¹ tego wystêpuj¹cego na
ka¿dym kroku zjawiska jest wiêksza od powietrza gêstoœæ wody, lecz
tylko niewielu jest w stanie wyobraziæ sobie, ¿e w œwiecie wolnym od
tarcia mo¿na by to zjawisko wykorzystaæ do opracowania silnika
grawitacyjnego. Odkry³ mianowicie, ¿e ciecz ferromagnetyczn¹ mo¿na
utrzymaæ w pustej rurce otaczaj¹c j¹ polem magnetycznym oraz, ¿e ta
ciecz mo¿e utrzymaæ nad sob¹ kolumnê wody. Wciskaj¹c o³ówek w
górê poprzez ciecz ferromagnetyczn¹ zauwa¿y³, ¿e chocia¿ o³ówek
przeszed³ przez ni¹ bardzo ³atwo jej szczelnoœæ by³a tak du¿a, ¿e nie
wyciek³a przez ni¹ ani jedna kropla wody. Zauwa¿y³, ¿e ciecz
ferromagnetyczna pe³ni rolê warstwy rozdzielaj¹cej miêdzy wod¹ i
powietrzem. Pusta wewn¹trz kulka mo¿e wznieœæ siê w wodzie a¿ do
powierzchni, po czym spaœæ w dó³ w powietrzu i ponownie wznieœæ siê
w wodzie. Pozwoli³o to na wykonanie samonapêdzaj¹cego siê darmow¹
energi¹ systemu.
Cuthbert i Fruh zdecydowali siê, ¿e przetestuj¹ za³o¿enie silnika
grawitacyjnego stosuj¹c kulki wykonane z pianki poliestrowej
umieszczone na lince. Ku wielkiemu zdziwieniu Fruha ten zestaw
dzia³a³. Fruh nadal pozostaje sceptyczny i nie bardzo wierzy, ¿e na
w³asne oczy widzia³ embrion maszyny w rodzaju perpetum mobile. To
urz¹dzenie s³u¿¹ce do czerpania energii z ziemskiego pola
grawitacyjnego i w tym aspekcie nie ró¿ni siê od ko³a wodnego –
twierdzi Fruh. Kolejny krok to znalezienie kogoœ, kto sfinansuje
budowê prawdziwego modelu eksperymentalnego. Bawi¹c siê któregoœ
dnia ciê¿arkami zauwa¿y³ coœ, co spowodowa³o, ¿e zacz¹³ zastanawiaæ
siê czy nie da³oby siê obejœæ trzeciej zasady dynamiki Newtona. Trzy
miesi¹ce póŸniej, mia³ ju¿ model testowy. Nakrêci³ film wideo
przedstawiaj¹cy jego dzia³anie i zawióz³ taœmê do dzia³u projektów
przysz³oœciowych jednej z czo³owych brytyjskich firm nale¿¹cych do
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przemys³u zbrojeniowego. Obejrzymy pañski film pod warunkiem, ¿e
nikt siê o tym nie dowie – oœwiadczono mu – gdyby ktoœ dowiedzia³
siê, ¿e zajmujemy siê sprawami o charakterze paranormalnym, ceny
naszych akcji mog³yby polecieæ w dó³ na ³eb i szyjê. Tym, co sprawi³o,
¿e naukowcy tej firmy siedzieli i z niedowierzaniem przygl¹dali siê
temu, co przedstawia³o nagranie Cuthberta by³o urz¹dzenie, które
porusza³o siê w powietrzu nie bêd¹c napêdzane ani silnikiem
rakietowym ani ¿adnym innym zewnêtrznym napêdem. „Ustrojstwo”,
które pokaza³ im Cuthbert mia³o tak toporny charakter, ¿e mo¿naby
odnieœæ wra¿enie, ¿e zosta³o stworzone na podstawie rysunku Rube
Goldberga lub Heatha Robinsona (obydwaj byli rysownikami
karykatur). Niechêtny do ujawnienia szczegó³ów przed uzyskaniem
patentu Cuthbert opisuje je nastêpuj¹co. To urz¹dzenie mo¿na obecnie
najlepiej opisaæ jako efekt konwersji obrotowo liniowej
wykorzystuj¹cej kontow¹ prêdkoœæ masy. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e nie
chodzi tu o efekt ¿yroskopowy. Pocz¹tkowo naukowcy firmy s¹dzili, ¿e
to, co ogl¹daj¹ to po prostu tzw. efekt „zapadkowy”, w którym
gwa³towne pchniêcie do ty³u napêdza obiekt do przodu, przy czym
tarcie zapobiega jego powrotowi na pierwotne miejsce w czasie cyklu
powrotnego. Cuthbert zna³ jednak ten efekt i wyeliminowa³ go. Aby to
osi¹gn¹æ przymocowa³ urz¹dzenie do metalowej p³ytki i umieœci³ na
powietrznym stole – p³yta z drobnymi otworkami, przez które
pompowane s¹ strugi powietrza. Mimo to nawet na tej praktycznie
pozbawionej tarcia powierzchni urz¹dzenie nie przemieszcza siê do
przodu. I w³aœnie to stanowi³o zagadkê dla naukowców firmy
zbrojeniowej, którzy obejrzeli to nagranie i postanowili udzieliæ
Cuthbertowi ograniczonego wsparcia finansowego na dalsz¹ pracê nad
tym pomys³em. Jest to prawdopodobnie jakiœ rodzaj nieznanego dot¹d
efektu zapadkowego. Jeœli jednak tak nie jest, to chcemy wiedzieæ, w
czym rzecz. Stawka jest wysoka. Firma zbrojeniowa widzi to jako
potencjalny system napêdu satelitów, lecz umys³ Cuthberta zmierza ju¿
dalej. Jeœli mam racjê i da siê wyeliminowaæ bezw³adnoœæ to byæ mo¿e
bêdzie to w stanie poruszaæ siê z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ œwiat³o –
mówi Cuthbert. Wydaje mi siê, ¿e ju¿ wiem jak zmodyfikowaæ energiê
w modelu elektromechanicznym, lecz moim ostatecznym celem jest
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urz¹dzenie pó³przewodnikowe lub ferrytowe. Cuthbert ju¿ je
skonstruowa³! „Utrzymanie siê w jako takiej kondycji psychofizycznej
nie mówi¹c ju¿ o ochronie patentów i jednoczeœnie dokonywanie w tym
samym czasie wynalazków z dziedziny nauk œcis³ych jest bardzo
bolesnym sposobem na ¿ycie. W przypadku wiêkszoœci wynalazców
musz¹ sobie dawaæ radê z klasycznym problemem polegaj¹cym na tym,
¿e cokolwiek wybior¹ nie wyjdzie im to na dobre – s¹ zbyt genialni i
ekscentryczni, aby siê zatrudniaæ, pracowaæ w sposób konwencjonalny
i jednoczeœnie brak im umiejêtnoœci prowadzenia interesów, tak, aby
staæ ich by³o na finansowanie swoich prac wynalazczych – (Tony
Edwards). Rewolucja przemys³owa dokona³a siê za spraw¹
rzemieœlników – wynalazców takich jak Cuthbert. Nie wytrysnê³a z
umys³ów ludzi z wykszta³ceniem uniwersyteckim, jako ¿e od zbyt
dawna nawykliœmy do sk³adania czci przed o³tarzem papierowych
kwalifikacji na niekorzyœæ naszego spojrzenia. Musimy sobie w koñcu
zdaæ sprawê z olbrzymiej wartoœci prawdziwych wynalazców i ich
wp³ywu na zmiany technologiczne spo³eczeñstwa, które wp³ywaj¹ na
jego rzeczywisty dobrobyt.
Kontakt - WWW.cuthbert-physics.com.
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Nastêpnym bardziej znanym odkrywc¹ jest Edwin V. Grey. Zbudowa³
on i og³osi³ w 1977 roku silnik elektromagnetyczny, który napêdza siê
sam. By³ on jednym z szeœciorga dzieci biednej rodziny zamieszka³ej w
Washingtonie i w³aœciwie wychowa³a go ulica. Niewielu podejrzewa³o
go o genialnoœæ. Podobnie jak wiele dzieci by³ zafascynowany
silnikami i motorami, lecz jego sposób myœlenia o nich wykracza³
daleko poza ramy zwyk³ej ciekawoœci, bowiem chcia³ wiedzieæ wiêcej
ni¿ tylko to, co sprawia, ¿e siê poruszaj¹. Nêkany przez w³adzê nie
dofinansowany, ignorowany przez naukê, œwiat biznesu i przemys³.
Edwin V. Grey, wynalazca samouk z Los Angeles, stworzy³
rewolucyjny silnik elektromagnetyczny, który rodzi nadziejê, na
znaczn¹ poprawê warunków ¿ycia na œwiecie. Dziêki odkryciu superefektywnego sposobu dostarczania mocy przy znacznie ni¿szych
kosztach ni¿ w przypadku innych urz¹dzeñ podobnego typu otwieraj¹
siê nowe, ogromne mo¿liwoœci. Ten nowy silnik elektromagnetyczny
jest gigantycznym krokiem w kierunku budowy elektrowni oraz
urz¹dzeñ w przemyœle elekt rotechnicznym. Bezust anne
eksperymentowanie i niesamowita determinacja doprowadzi³y do
technicznego tryumfu, który zaowocowa³ niewyczerpalnym Ÿród³em
statycznej elektrycznoœci. W tym miejscu ka¿dy ekspert stwierdzi:
Przecie¿ elektrycznoœæ statyczna nie jest w stanie wykonaæ ¿adnej
pracy. Otó¿ Grey dowiód³, ¿e eksperci nie maj¹ racji. Pierwsze
prototypy by³y gotowe w styczniu 1974 roku i wtedy zaczê³y dziaæ siê
dziwne rzeczy – nieszczêœcia, które jak przypuszcza³ Grey, by³y
dzie³em osób staraj¹cych siê zdyskredytowaæ jego silnik (chodzi tutaj o
nowy model auta o nazwie „Fascination” z silnikiem Grey’a). W lipcu
1974 roku mieszcz¹c¹ siê w Wan Nuys firmê Grey’a najechali
konkwistadorzy z prokuratury okrêgu Los Angeles. Skonfiskowali
wszystkie plany, notatki i najnowszy dzia³aj¹cy model silnika. Personel
prowadz¹cy œledztwo z ramienia prokuratury grozi³ mu oskar¿eniem z
wielu paragrafów, pocz¹wszy od oszustwa a na kradzie¿y
skoñczywszy. Mimo up³ywu wielu miesiêcy nie postawiono mu
¿adnego zarzutu. Prowadz¹cy dochodzenie odrzucili ¿¹dania zwrotu
skonfiskowanych materia³ów wniesione przez prawników wynalazcy.
W miêdzyczasie pracownicy prokuratury odszukali inwestorów Grey’a
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i starali siê nak³oniæ ich do wysuniêcia przeciwko niemu oskar¿enia.
Wszyscy odmówili. W osiem miesiêcy po najeŸdzie prokuratura
wyst¹pi³a z ca³ym szeregiem oskar¿eñ przeciwko Grey’owi. Miêdzy
innymi o kradzie¿ na wielk¹ skalê polegaj¹c¹ na wy³udzaniu pieniêdzy
od inwestorów przy pomocy oszustwa. Wszystkie te oskar¿enia upad³y,
kiedy udowodniono, ¿e s¹ one zupe³nie bezpodstawne. Nie ma na
œwiecie lepszego silnika – oœwiadczy³ zgromadzonym dr Chalfin –
Tradycyjne silniki s¹ napêdzane ci¹g³ym strumieniem energii
elektrycznej i ci¹g³ym jej odp³ywem. W tym silniku energia jest
wykorzystywana jedynie przez u³amek milisekundy. Nie zu¿yta energia
wraca do akumulatora bêd¹cego czêœci¹ sk³adow¹ urz¹dzenia do
ponownego u¿ycia. W tym systemie nie ma strat. Silnik konstrukcji
Grey’a nadaje siê do zastosowania w samochodach, samolotach,
statkach i innych urz¹dzeniach bez potrzeby spalania benzyny, nafty,
czy oleju napêdowego. Jako Ÿród³o ogrzewania lub ch³odzenia domów
za cenê u³amka energii zu¿ywanej obecnie do tego celu. Wszystko to
mo¿e odbywaæ siê bez emisji jakiegokolwiek zanieczyszczenia do
ziemskiej atmosfery. Wci¹¿ niewyjaœnione pozostaje pytanie: jak
Edwinowi Grey’owi, niedouczonemu majster klepce, uda³o siê
po³¹czyæ pewne rozwi¹zania techniczne z wystêpuj¹cymi w przyrodzie
zjawiskami w urz¹dzenie pozostaj¹ce poza zasiêgiem b³yskotliwych i
hojnie subsydiowanych naukowców – osoba wykszta³cona w dziedzinie
elektrycznoœci, spojrza³aby na to i stwierdzi³a, ¿e to nie mo¿e dzia³aæ –
powiedzia³ dr Chalfin – Grey nie wiedzia³ o tym i dlatego uda³o mu siê
zmusiæ to do dzia³ania. Dziêki temu da³ œwiatu ca³kowicie now¹ i
bardzo obiecuj¹c¹ technologiê. Zmar³ w niewyjaœnionych do dzisiaj
okolicznoœciach w kwietniu 1993 roku, przed przyst¹pieniem do
masowej produkcji w/w silnika (www.kelynet.com./energayh).
Nietypowy tak¿e i zadziwiaj¹cy silnik zbudowa³ Japoñczyk
mieszkaj¹cy we wschodniej czêœci Shinjuku – Kohei Minato. Silnik
magnetyczny Minato wykorzystuje magnetyczne odpychanie jako
podstawowe Ÿród³o energii i charakteryzuje siê bardzo niewielkimi
stratami. Prawie nie wytwarza ciep³a i jest znacznie wydajniejszy (do
330 %) ni¿ silniki konwencjonalne. Minato ma powody, by narzekaæ na
japoñski unifornizm spo³eczny i kulturowy. Od lat ludzie traktuj¹ go
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jak dziwaka, który gr¹ na pianinie zarabia na ¿ycie (jest pianist¹), zaœ
bankierzy i inwestorzy unikaj¹ go, poniewa¿ z uporem utrzymuje, ¿e
sam wynalaz³ prze³omow¹ technologiê bez jakiegokolwiek formalnego
wykszta³cenia w tym kierunku. Typowa pycha wspó³czesnego
œro do wiska nauk o w eg o .
Strona
internetowa
www.japanine.com//technology.

Bêd¹c przy silnikach elektromagnetycznych nale¿y wymieniæ m.in.
takich konstruktorów jak:
- Gemini, którego silnik jest zdolny do dostarczenia dwukrotnie
wiêkszej mocy ni¿ silnik konwencjonalny o takich samych
wymiarach i jednoczeœnie zachowaæ wysok¹ sprawnoœæ
charakterystyczn¹ dla silników ze sta³ymi magnesami
www.picknowl.com.au/homepages/jpettridge.
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Doktora Roberta Adamsa – wykorzystuje on energiê „punktu
zwrotnego” (Eteru). Jest to unikalny uk³ad, który dzia³a w
dziedzinie prawdziwej jednoœci. Si³a manifestuj¹ca siê w czasie
jest nieskoñczona, a wiêc i niemierzalna. Wykorzystanie
trzeciego prawa magnetyzmu powoduje, ¿e silnik manifestuje
drogê energii z eteru w momencie, w którym magnes i stator s¹
neutralne w stosunku do powietrznej szczeliny i czasu. To
sprawia, ¿e urz¹dzenie wkracza w tym momencie w stan
jednoœci, czyli ujemnego czasu, punktu zerowego,
nieskoñczonoœci (www.aethmogen.com).

Joe’ego Flynna – W konstrukcji tej zastosowano dwie cewki
wtórne. Cewki te s¹ umieszczone w rejonie œcie¿ki ci¹g³ego
strumienia, która bêdzie przechodzi³a przez roter w aran¿acji
liniowej lub obrotowej. Rejony strumienia, które wykonuj¹
pracê, s¹ we wszystkich przypadkach takie same. Poczta
elektroniczna: timharwood@usa.net.
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Johna Bediniego – Jest to silnik na „darmow¹ energiê” Bedini
bêd¹c œwiadomy, ¿e na „darmowej energii” nie da siê zarobiæ i
nie kieruj¹c siê chciwoœci¹ udostêpni³ swój wynalazek dla ca³ej
ludzkoœci. Wystosowa³ tak¿e apel do wszystkich, którzy zechc¹
podj¹æ siê prób uruchomienia do u¿ytku w³asnego jego pomys³u
w celu jego rozpowszechnienia. „Jestem cz³owiekiem
humanitarnym i obchodzi mnie na przyk³ad ta stara owdowia³a
kobieta mieszkaj¹ca na koñcu ulicy, która ogl¹da z ka¿dej
strony swój skromny czek z Opieki Spo³ecznej, trzês¹c siê z
zimna zim¹, poniewa¿ nie staæ jej na zapalenie kominka. To
musi siê zmieniæ i mogê byæ tym, który siê do tego przyczyni.
Ujawniaj¹c swoje odkrycie, dostarczam wszystkim
majsterkowiczom i niezale¿nym wynalazcom na ca³ym œwiecie
wystarczaj¹cych informacji do skopiowania mojego urz¹dzenia.
Jeœli przynajmniej tysi¹cu z nich uda siê je powieliæ, po³o¿enie
na nim ³apy (pazernych) stanie siê niemo¿liwe, jak to ju¿ mia³o
miejsce z wieloma innymi wynalazkami. Napisa³em to z myœl¹
o osobach, które lubi¹ majsterkowaæ i eksperymentowaæ, a nie o
naukowcach. Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e to urz¹dzenie jest
trochê kapryœne, jeœli chodzi o dostrojenie i synchronizacjê
wszystkich rezonansów. Trzeba trochê cierpliwoœci, ale w
koñcu zadzia³a. Tak wiêc majsterkowicze eksperymentatorzy i
pionierzy do dzie³a. Stoi przed wami niepowtarzalna szansa.
Spróbujcie i zbudujcie to. Pomajstrujcie. Pobawcie siê
dostrajaniem rezonansu. Potem zbudujcie tych „urz¹dzeñ” jak
najwiêcej i sprzedajcie je sprowadzaj¹c koszt u¿ytkowania
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wszystkich domowych urz¹dzeñ do poziomu dostêpnego
ka¿demu, w³¹cznie z ow¹, trzês¹c¹ siê z zimna, staruszk¹
mieszkaj¹c¹ na koñcu ulicy.” – John C. Bedini 1996 r.
Rysunki i informacje dostêpne w Nexus nr 5 (wrzesieñ,
paŸdzier nik 2000 r . ) , st r o na int er ne t o wa:
www.sightings.com/general/resistors.htm/

-

Hans Coler – jest wynalazc¹ dwóch urz¹dzeñ przy pomocy
których mo¿na uzyskiwaæ energiê elektryczn¹ bez stosowania
chemicznego lub mechanicznego Ÿród³a energii. Urz¹dzenie
nazwa³ Stromzeuger i wytwarza³o 6 kW pr¹du elektrycznego
„darmowej energii”. Jednak¿e Marynarka Wojenna Niemiec
utajni³a dokumentacjê, a jedyny pracuj¹cy egzemplarz
zniszczy³a bomba, która spad³a na dom Colera w Ko³obrzegu.
W obecnej chwili odtajniono 30 stron z 200-tu stronicowego,
utajnionego, opisu. Daje to jednak mo¿liwoœæ podstawowego
zrozumienia zasady dzia³ania tego urz¹dzenia. Informacja na
temat tego urz¹dzenia mo¿na znaleŸæ w Nexus (wrzesieñ –
paŸdziernik 2002r.)

-
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Joe – Autor nie podaje nigdzie swojego nazwiska, ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo. Wykorzystuje on do napêdu aut energiê
orgonaln¹, znalezion¹ przez profesora Wilhelma Reicha. Jest to
bardzo prosta konstrukcja sk³adaj¹ca siê z piêciu cylindrów z
nierdzewnej blachy zamkniêtych w obudowie i zalanych wod¹,
które przyci¹ga energiê orgonaln¹ z otoczenia (akumulator
orgonu). W³aœciwoœci jej opisa³em w rozdziale II i jak twierdz¹
wtajemniczeni: „W przeciwieñstwie do benzyny, kosztuje
zawsze tyle samo, czyli nic, co nie stanowi pocieszaj¹cej wieœci
dla obracaj¹cych co roku dziesi¹tkami miliardów dolarów,
koncernów naftowych. Zapewne w³aœnie dla tego do dzisiaj nie
wykorzystujemy tej energii”. Budowê ogniwa i dok³adne opisy
mo¿na znaleŸæ w numerach 1 i 5 dwumiesiêcznika Nexus lub
email: nutech@are.net.au
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Z ogromu materia³u jaki mo¿na znaleŸæ na temat ró¿nych
wspomnianych urz¹dzeñ, a na których niewielk¹ tylko czêœæ,
próbowa³em zwróciæ pañstwa uwagê, wysuwa siê prosty wniosek, ¿e
grupa bêd¹ca u szczytów w³adzy opanowa³a nasze codzienne ¿ycie.
Rozwój urz¹dzeñ generuj¹cych darmow¹ energiê jest od
dziesiêcioleci skutecznie blokowany przez finansowe elity, oraz
rz¹dy poszczególnych pañstw za milcz¹cym przyzwoleniem, ³atwo
ulegaj¹cych manipulacjom spo³eczeñstw. A g³ównym narzêdziem
wykorzystywanym do manipulacji s¹ media. W latach
osiemdziesi¹tych XIX w. Periodyki poœwiêcone tematyce
elektrycznej, przewidywa³y „darmow¹ energiê” ju¿ w najbli¿szej
przysz³oœci. W kolejnych dwudziestu latach pojawi³y siê automobile,
samoloty, radia, telefony itp. Po raz pierwszy ludzie mogli marzyæ o
wspania³ej przysz³oœci i ¿yciu w dostatku pracy oraz ¿ywnoœci dla
wszystkich. Warunki ¿yciowe poprawi³y siê i tym razem ka¿dy mia³
otrzymaæ swoj¹ „pajdê chleba”. Wiêc có¿ siê sta³o? Gdzie w tym
nawale podzia³y siê prze³omowe odkrycia? Czy¿by to ca³e
podniecenie dotycz¹ce wielkich, nowych, rozwi¹zañ i „darmowej
energii”, które wczeœniej mia³o miejsce, by³o jedynie pobo¿nym
¿yczeniem, które „prawdziwa nauka” ostatecznie zdyskredytowa³a?
W rzeczywistoœci odpowiedŸ na to pytanie brzmi – „Nie”. Równie
prawdziwa jest tak¿e przeciwna odpowiedŸ. W tym czasie
opracowano spektakularne technologie energetyczne i przy okazji
dokonano kolejnych prze³omowych odkryæ. Od tamtych czasów
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opracowano wiele metod pozwalaj¹cych na wytwarzanie ogromnych
iloœci „darmowej energii” lub przy minimalnych kosztach, jednak
¿adna z nich nie sprawi³a, ¿e sta³a siê ona „otwarta” dla
konsumentów. Dlaczego tak siê sta³o? Gdzie siê podzia³y urz¹dzenia
wytwarzaj¹ce tani¹ energi¹ Nikoli Tesli, Henry’ego Moraya, silniki
EMA, Edwina Graya czy testatyczna maszyna Paula Baumanna?
Dlaczego nie ma silników napêdzanych sta³ymi magnesami Roberta
Adamsa, Toma Beardena, Luisa Naudina, Troya Reeda? Dlaczego
nie produkuje siê mechanicznych podgrzewaczy Frenette’a,
Perkinsa, Mullera z Kanady, Adamsa z Nowej Zelandii czy Reeda z
USA? A co jest z super wydajn¹ elektroliz¹ Stena Meyera z USA?
Dlaczego firma Xogen nie produkuje urz¹dzeñ napêdzanych wod¹ i
gdzie siê podzia³a jeszcze bardziej niesamowita p³ytka z nieznanego
stopu, któr¹ opatentowa³ Freedman w 1957r., a rozk³adaj¹ca wodê
na wodór i tlen, bez jakiegokolwiek udzia³u pr¹du elektrycznego, zaœ
sam stop nie ulega³ ¿adnym zmianom chemicznym? Myœlê, ¿e wielu
z czytelników jest zaskoczonych takimi informacjami, ale to jeszcze
nie wszystko, co zniknê³o w dziwny sposób, ¿eby pozbawiæ
ludzkoœæ darmowej energii. S¹ jeszcze silniki implozyjne.
Zbudowali je Viktor Schauberger z Austrii a tak¿e Callum Coats. A
co siê sta³o z reakcj¹ zimnej syntezy j¹drowej, o której by³o doœæ
g³oœno w 1989r., któr¹ dwaj chemicy Martin Fleishmann i Stanley
Pons wywo³ali w swoim laboratorium. Wspomnieæ nale¿y tak¿e o
energii s³onecznej i pompach cieplnych, gdzie sprawnoœæ niektórych
urz¹dzeñ jest wiêksza od 180 % od energii dostarczanej. W obecnej
chwili istniej¹ ju¿ dziesi¹tki innych technologii nie mniej wydajnych
od tutaj opisanych, czekaj¹cych na uruchomienie. Pomimo to, ¿e
istnieje mo¿liwoœæ zaprzestania produkcji ”gazów cieplarnianych” i
zamkniêcia wszystkich elektrowni j¹drowych i wêglowych,
technologie te nadal czekaj¹ na wdro¿enie. Na dzieñ dzisiejszy
jesteœmy ju¿ w stanie odsalaæ ogromne iloœci wody przy u¿yciu tych
nowych technologii po bardzo niskich cenach, jednak¿e ludzie w
niektórych regionach cierpi¹ na jej brak. Koszty produkcji i
transportu mo¿na by by³o bardzo mocno zredukowaæ, oraz hodowaæ
nawet zim¹ ogromne iloœci ¿ywnoœci w cieplarniach. Wszystkie te
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cudowne korzyœci, które mog¹ sprawiæ, ¿e nasze ¿ycie na tej
planecie by³oby znacznie ³atwiejsze i lepsze dla ka¿dego bez
wyj¹tku, od dziesi¹tków lat, nie mog¹ staæ siê naszym udzia³em.
Dlaczego tak siê dzieje i komu s³u¿y opóŸnianie tego procesu?
Istniej¹ cztery potê¿ne si³y, które wspó³tworz¹ tê sytuacjê.
Twierdzenie, ¿e istnieje „spisek”, którego celem jest zd³awienie tych
technologii, prowadzi jedynie do powierzchownego zrozumienia
wspó³czesnego œwiata i obarcza win¹ za wszystko wszystkich z
wyj¹tkiem nas samych. Nasza chêæ pozostawania w obliczu tej
sytuacji w ignorancji i bezczynnoœci by³a zawsze okreœlona przez
dwie z tych si³ jako „implikacja zgody”. Tak wiêc poza „ma³o
wymagaj¹cym spo³eczeñstwem” jakie to trzy inne si³y utrudniaj¹ce
rozwój technologii opartej na „darmowej energii”
1. Monopol pieni¹dza – „We wszystkich krajach œwiata
istnieje „monopol pieni¹dza” „Wolno mi zarobiæ tyle
„pieniêdzy” na ile mam ochotê, lecz bêdzie mi zap³acone
wy³¹cznie w banknotach (tylko i wy³¹cznie). Nic nie
mo¿na zrobiæ, ¿eby zap³acono np. w certyfikatach z³ota
(lub z³ocie), a tak¿e innej formie pieni¹dza. Ten
monopol pieni¹dza jest w rêkach niewielkiej liczby
prywatnych banków, zaœ banki te stanowi¹ w³asnoœæ,
najbogatszych na œwiecie rodzin, które zmierzaj¹ do
przejêcia kontroli nad ca³oœci¹ kapita³ów istniej¹cych na
œwiecie, czyli do przejêcia kontroli nad ¿yciem ka¿dego
z nas, poprzez udostêpnienie (lub nie udostêpnienie)
wszelkich dóbr i us³ug. Niezale¿ne Ÿród³o bogactwa
(jakim s¹ urz¹dzenia napêdzane „darmow¹ energi¹”)
bêd¹ce w rêkach wszystkich ludzi na œwiecie
zrujnowa³yby ich plany przejêcia ca³kowitej kontroli nad
nami i to na zawsze. Dlatego nie trudno jest siê
domyœleæ dlaczego tak w³aœnie jest. Obecnie gospodarkê
mo¿na „ sch³adzaæ” lub „podgrzewaæ” za pomoc¹
podwy¿szania lub obni¿ania stóp procentowych. Gdyby
w gospodarce zaistnia³o niezale¿ne Ÿród³o kapita³u
(„darmowa energia”) i ka¿de przedsiêbiorstwo lub osoba
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mog³yby zgromadziæ wiêcej kapita³u bez koniecznoœci
zaci¹gania po¿yczek w banku, wówczas ten
zcent r alizo wany syst em d³awienia poprzez
oprocentowanie nie mia³by takiego efektu jak obecnie.
Technologia „darmowej energii” zmienia wartoœæ
pieni¹dza. Najbogatsze rodziny oraz dawcy po¿yczek nie
chc¹ mieæ konkurencji. To przecie¿ oczywiste. Oni chc¹
utrzymaæ swój obecny monopol kontroli poda¿y
pieni¹dza. Technologia „darmowej energii” nie jest
czymœ co nale¿y zwalczaæ, ale czymœ co musi byæ na
zawsze zakazane. Tak wiêc najbogatsze rodziny i ich
instytucje banków centralnych stanowi¹ pierwsz¹ si³ê
dzia³aj¹c¹ z rozmys³em w kierunku opóŸnienia ogólnego
dostêpu do technologii „darmowej energii”. Ich
uzasadnieniem jest wyimaginowane boskie prawo do
rz¹dzenia chciwoœæ i nienasycona ¿¹dza kontroli,
wszystkiego z wyj¹tkiem siebie samych. Broñ jakiej
u¿ywaj¹ w celu wymuszenia tego opóŸnienia to
zastraszanie, „eksperci” demaskatorzy, wykupywanie i
odk³adanie na pó³kê nowych wynalazków, mordowanie i
usi³owanie mordowania wynalazców, zabójstwa,
podpalenia, oraz szeroki wachlarz finansowych zachêt i
zniechêceñ s³u¿¹cych manipulowaniu ewentualnymi
zwolennikami. Oni równie¿ s¹ promotorami podpieranej
prawami termodynamiki teorii g³osz¹cej, ¿e „darmowa”
energia jest niemo¿liwa.
2. Drug¹ si³¹ opóŸniaj¹c¹ powszechny dostêp do
technologii „darmowej” energii s¹ rz¹dy poszczególnych
pañstw (bêd¹ce pod presj¹ polityki banków). Nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e œwiat jaki sobie sami stworzyliœmy jest
okrutny, a ludzie bywaj¹ nieuczciwi i podstêpni.
Zadaniem rz¹du powinno byæ zapewnienie wspólnej
obrony. Wyra¿aj¹c zgodê na „rz¹dy prawa” wiêkszoœæ z
nas uwa¿a, ¿e jest to w³aœciwa postawa i s³u¿y ona
naszemu w³asnemu dobru. Rz¹dy niektórych pañstw
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odkry³y, ¿e jedyn¹ efektywn¹ metod¹ polityki
zagranicznej jest zasada „oko za oko, z¹b za z¹b”. Dla
ka¿dego z nas oznacza to, ¿e rz¹dy traktuj¹ innych tak,
jak same s¹ traktowane. Istnieje nieustanna rywalizacja o
pozycje i mo¿liwoœci wp³ywu na to, co dzieje siê na
œwiecie, przy czym zawsze wygrywa „najsilniejsza”
partia. W ekonomii nosi to nazwê „z³otego prawa”, które
g³osi, „¿e ten co ma z³oto stanowi prawo”. Tak te¿ jest w
polityce, tyle ¿e proces ten ma charakter bardziej
darwinowski. Dzia³a tu po prostu zasada przetrwania
najsprawniejszego. W polityce „najsprawniejszy”
oznacza z regu³y najsilniejsz¹ partiê tak¹, która jest
zdolna do stosowania najbrudniejszych metod (czego
przyk³adem jest USA). Do utrzymania przewagi nad
„adwersarzem”, którym jest ka¿dy bez wzglêdu, na to
czy jest przyjacielem, czy wrogiem, stosowane s¹
wszelkie dostêpne œrodki. Obejmuj¹ one oburzaj¹ce
psychologiczne chwyty, k³amst wa, oszustwa,
szpiegowanie, kradzie¿, zabójstwa przywódców, wojny
prowadzone cudzymi rêkami, przymierza i zmiany
sojuszników, traktaty, pomoc zagraniczn¹ i obecnoœæ si³
wojskowych, tam gdzie jest to tylko mo¿liwe (np. udzia³
wojsk polskich w tak zwanej „misji pokojowej” w
Iraku). Mo¿e siê to nam podobaæ lub nie, ale takie jest
psychologiczne i faktyczne œrodowisko, w którym
obracaj¹ siê rz¹dy. ¯aden rz¹d nigdy nie zrobi
bezinteresownie niczego, co mog³o by przynieœæ jego
„adwersarzowi” korzyœæ. W przeciwnym razie
oznacza³oby to samobójstwo narodowe. Jakakolwiek
dzia³alnoœæ dowolnej jednostki wewn¹trz lub na
zewn¹trz kraju, która zinterpretowana jako udzielanie
pomocy adwersarzowi lub umo¿liwienie mu odniesienia
korzyœci w jakiejkolwiek dziedzinie, zostanie
potraktowane jako zagro¿enie „bezpieczeñstwa
pañstwa”. Technologia „darmowej” energii jest
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najpotworniejszym snem ka¿dego rz¹du! Jak otwarcie
przyznano, technologia „darmowej” energii jest iskr¹
zap³onow¹ nieograniczonego wyœcigu zbrojeñ
prowadzonego przez wszystkie rz¹dy, którego celem jest
chêæ uzyskania maksymalnych korzyœci i dominacji. Czy
s¹dzicie pañstwo, ¿e Japonia nie poczu³aby siê
zagro¿ona gdyby Chiny uzyska³y dostêp do „darmowej”
energii? Czy s¹dzicie, ¿e Izrael siedzia³by spokojnie
gdyby Irak wykorzystywa³ „darmow¹” energiê?
Zdobycie dostêpu do nieograniczonych zasobów energii
w obecnym stanie stosunków panuj¹cych na naszej
planecie, bez w¹tpienia doprowadzi³oby do zmiany
dotychczasowej „równowagi si³”. USA straci³oby
nieograniczone Ÿród³a dochodu na sprzeda¿y ropy oraz
w³adzê nad œwiatem, a tak¿e mo¿liwoœæ jego
kontrolowania i manipulowania. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e
mog³oby to staæ siê przyczyn¹ wielu wojen, których
celem by³oby uniemo¿liwienie „innym” odnoszenia
korzyœci w postaci nieograniczonych bogactw i si³y.
Wszyscy bêd¹ d¹¿yli do pozyskania tej technologii i
jednoczeœnie starali siê uniemo¿liwiæ jej osi¹gniêcie
innym. Tak wiêc rz¹dy poszczególnych pañstw stanowi¹
drug¹ si³ê d¹¿¹c¹ do opóŸnienia powszechnego dostêpu
do technologii „darmowej” energii. Ich motywem jest
instynkt samozachowawczy. Ta d¹¿noœæ do „samo
zachowania” dzia³a na trzech poziomach: pierwszy, to
nie dawanie niepotrzebnych korzyœci nieprzyjacielowi:
drugi, zapobieganie indywidualnym dzia³aniom
(anarchii) zdolnym do efektywnego przeciwstawienia siê
sile policji danego kraju i trzeci (ekonomiczny) –
zapewnienie strumienia dochodów p³yn¹cych z
opodatkowania wykorzystywanych aktualnie Ÿróde³
energii. Ich broni¹ s¹, nie udzielanie patentów
argumentowane wzglêdami bezpieczeñstwa pañstwa,
legalne i nielegalne nêkanie wynalazców w formie
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zarzutów o przestêpstwa kryminalne, rewidowanie ich
zeznañ podatkowych, groŸby, pods³uch telefoniczny,
aresztowania, podpalenia, kradzie¿ ich w³asnoœci i ca³y
szereg innych szykan w wyniku których okazuje siê, ¿e
budowa i sprzeda¿ maszyn opartych na „darmowej”
energii s¹ niemo¿liwe.
3. Trzeci¹ si³¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz opóŸniania dostêpu do
„darmowej” energii s¹ grupy pe³nych z³udzeñ
wynalazców szarlatanów i naci¹gaczy. Na peryferiach
wspania³ych, naukowych odkryæ dotycz¹cych
rzeczywistych prawdziwych technologii „darmowej”
energii istnieje œwiat cieni sk³adaj¹cy siê z
niewyt ³umaczalnych ano malii, mar ginalnych
wynalazków i pozbawionych skrupu³ów agitatorów.
Pierwsze dwie si³y wykorzystuj¹ media, aby uwidoczniæ
najgorsze przyk³ady z tej grupy i zdezorientowaæ
spo³eczeñstwo, a w konsekwencji zdyskredytowaæ
prawdziwe osi¹gniêcia w tej dziedzinie, wi¹¿¹c je z
jawnymi oszustwami. Pomijaj¹c takich odkrywców
„darmowej” energii Keely, Hubbard, Coler, Hendershot i
kilku wczeœniej wymienionych, których odkrycia s¹
bezsprzeczne i potwierdzone. Jest równie¿ kilku
wynalazców, których znaczenie odkryæ jest ma³o istotne
w technologii generuj¹cych u¿yteczne anomalia, lecz
przesadnie wyolbrzymionych. Niektórzy z nich równie
przesadnie wyolbrzymili donios³oœæ swoich odkryæ, oraz
udzia³ w ich dokonaniu. Nierzadko te¿ ulegaj¹
przemo¿nej pokusie, która jest zdolna przemieniæ ich
osobowoœæ, zw³aszcza gdy zaczynaj¹ wierzyæ, ¿e „œwiat
spoczywa na ich barkach”, lub ¿e s¹ jego „zbawcami”.
Dziwne rzeczy przydarzaj¹ siê tak¿e ludziom, kiedy
zaczyna siê im wydawaæ, ¿e za chwilê niezmiernie siê
wzbogac¹. Aby pozostaæ obiektywnym i skromnym
maj¹c przed sob¹ dzia³aj¹c¹ maszynê opart¹ na
„darmowej” energii, konieczna jest niesamowita
248

duchowa dyscyplina. Psychika wielu wynalazców ulega
rozchwianiu po uwierzeniu, ¿e uda³o im siê stworzyæ
urz¹dzenie na „darmow¹” energiê. U niektórych z nich
ujawnia siê te¿ „kompleks oskar¿ycielski” czyni¹cy z
nich osoby nastawione niechêtnie do ca³ego œwiata, do
których trudno dotrzeæ. Proces ten wyklucza ich z grona
osób zdolnych do zbudowania maszyny na „darmow¹”
energiê i przesuwa w szereg promotorów mitologii
k³amstwa. Tak wiêc trzeci¹ si³¹ opóŸniaj¹c¹ powszechny
dostêp do technologii „darmowej” energii jest u³uda i
nieuczciwoœæ panuj¹ca w samym ruchu jej
zwolenników. Motywacje, które im towarzysz¹, to
samouwielbienie, chciwoœæ, chêæ zyskania przewagi nad
innymi i fa³szywe poczucie w³asnej wartoœci. Zaœ
stosowana tu broñ, to k³amstwo, oszustwa, naci¹ganie
technik¹ np. „popatrz jakie to fajne”, ³udzenie siebie
samego i arogancja po³¹czona z naukow¹ mizernoœci¹.
4. Czwartym czynnikiem opóŸniania powszechnego
dostêpu do technologii „darmowej” energii jesteœmy my
wszyscy. Widz¹c nikczemnoœæ trzech pierwszych grup,
które zauwa¿amy z ³atwoœci¹, natomiast dostrze¿enie
tego, ¿e te same motywy odnosz¹ siê równie¿ do nas
wszystkich jest o wiele trudniej. Niemal ka¿dy z nas,
podobnie jak ma to miejsce w przypadku najbogatszych
rodzin (finansjery), ho³ubi fa³szyw¹ iluzjê o
nadrzêdnoœci i chêci kontrolowania innych, lecz nie
siebie samego. Czy nie „sprzedalibyœmy siê”, gdyby
zaproponowano nam dziœ odpowiednio wysok¹ cenê,
powiedzmy milion dolarów? Albo czy podobnie jak
rz¹dy, ka¿dy z nas nie pragnie zapewniæ sobie w³asnego
przetrwania? Czy znalaz³szy siê w wype³nionym ludŸmi
pal¹cym siê teatrze nie spychalibyœmy w panice z drogi
s³abszych, rozpaczliwie pragn¹c dostaæ siê do drzwi?
Czy¿ nie delektujemy siê od czasu do czasu, niczym
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pe³en iluzji wynalazca, przyjemnymi z³udzeniami
zastêpuj¹cymi nieprzyjemne doznania? Czy¿ nie lubimy
uwa¿aæ siê za lepszych, ni¿ s¹dz¹ inni? Czy nie
odczuwamy lêku przed nieznanym, nawet jeœli kryje siê
za tym wielka przygoda?
Jak widaæ wszystkie te cztery si³y s¹ jedynie ró¿nymi aspektami tego
samego procesu dzia³aj¹cego na ró¿nych poziomach spo³ecznych. Tak
naprawdê istnieje jedna si³a przeciwstawiaj¹ca siê powszechnemu
dostêpowi do technologii „darmowej” energii i jest ni¹ niemoralna
motywacja zachowañ zwierzêcia, któremu na imiê Cz³owiek.
Technologia „darmowej” energii stanowi zewnêtrzn¹ manifestacjê
boskiej szczodrobliwoœci. Jest to si³a napêdowa ekonomii oœwieconego
spo³eczeñstwa, w którym ludzie z w³asnej i nie przymuszonej woli s¹
ustosunkowani ¿yczliwie jeden do drugiego, w którym ka¿dy jego
cz³onek ma wszystko, czego potrzebuje i nie po¿¹da w³asnoœci s¹siada,
gdzie wojna i fizyczna przemoc s¹ powszechnie potêpiane i gdzie
ró¿nice miêdzy ludŸmi s¹ w najgorszym przypadku tolerowane. Je¿eli
siêgniecie pañstwo do ksi¹¿ki Ryn Rand „Atlas Shrugged” (Atlas
wzruszy³ ramionami), lub raportu Klubu Rzymskiego The Limits to
Growth (Ograniczenia rozwoju), dowiecie siê, ¿e najbogatsze rody
wiedz¹ o tym od dziesi¹tków lat i planuj¹ ¿ycie w œwiecie „darmowej
energii”, zaœ nas wszystkich utrzymywaæ w obecnym stanie
œwiadomoœci. To nic nowego. Królowie zawsze uwa¿ali lud (czyli nas)
za swoich poddanych. Tym co jest nowe, jest to, ¿e wy i ja mo¿emy
porozumieæ siê lepiej ni¿ dot¹d. Internet i inne niezale¿ne Ÿród³a,
oferuj¹ nam, czwartej sile, szansê przezwyciê¿enia po³¹czonych
wysi³ków pozosta³ych si³, które staraj¹ siê zapobiec rozprzestrzenianiu
siê technologii „darmowej” energii. Jedyn¹ szans¹ na sprawiedliwe
spo³eczeñstwo, wysoki poziom ¿ycia materialnego i psychicznego, oraz
pozbycie siê konfliktów zbrojnych i wojen, staje siê dostêp do
„darmowej” energii. I to co zaczyna siê dziaæ. Coraz czêœciej
wynalazcy zaczynaj¹ upubliczniaæ swoje wynalazki, zamiast je
patentowaæ i trzymaæ w sekrecie, gdy¿ wzrasta ich œwiadomoœæ, ¿e na
„darmowej” energii nie da siê zarobiæ. Koniecznoœci¹ sta³o siê
przyst¹pienie do zbierania wszystkich dostêpnych informacji (wa¿ne
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jest by by³y one prawdziwe) dotycz¹cych „darmowej” energii. Jaki jest
tego powód? Pierwsze dwie si³y nigdy nie pozwol¹ wynalazcy lub
firmie na zbudowanie i sprzedawanie maszyn napêdzanych „darmow¹”
energi¹. Jedynym sposobem ich uzyskania jest samodzielne ich
wykonanie. W³aœnie taki tryb postêpowania przyjê³y ju¿ po cichu setki
tysiêcy ludzi. W czasie gdy pañstwo czytacie ten artyku³, ma³e
prywatne grupy badawcze wypracowuj¹ dalsze szczegó³y, i wielu z
nich przyst¹pi³o ju¿ do opublikowania swoich badañ w Internecie. My
wszyscy stanowimy czwart¹ si³ê. Je¿eli przeciwstawimy siê ignorancji i
bezczynnoœci, bêdziemy mogli zmieniæ historiê i w³asne ¿ycie.
Po³¹czony wysi³ek nas wszystkich mo¿e sprawiæ cuda. Jedynie masowa
akcja, bêd¹ca wyrazem naszego wspólnego konsensusu jest zdolna do
sprawienia, aby ten œwiat sta³ siê takim jakim chcemy, aby by³.
Pozosta³e trzy si³y nie pomog¹ nam w zamontowaniu w piwnicy
elektrowni nie wymagaj¹cej paliwa. Nie pomog¹ nam wyzwoliæ siê z
manipulacji jakim nas poddaj¹. Technologia „darmowej” energii
spycha do lamusa chciwoœæ i obawê o mo¿liwoœæ przetrwania. Musimy
jednak najpierw, podobnie jak we wszystkich pozosta³ych przypadkach
zwi¹zanych z wiar¹ duchow¹, zamanifestowaæ nasz¹ wielkodusznoœæ i
wiarê we w³asne ¿ycie. W idealnym przypadku technologia
„darmowej” energii podtrzymuje sprawiedliwe spo³eczeñstwo, w
którym ka¿dy ma wystarczaj¹c¹ iloœæ po¿ywienia, ubranie, schronienie,
poczucie w³asnej wartoœci (któr¹ nam odebrano) i wolny czas w którym
mo¿e kontemplowaæ wy¿sze duchowe wartoœci ¿ycia. ( I w³aœnie t¹
wiedzê ukryli kap³ani z chciwoœci i chêci w³adzy, przed nami w XVIII
w. p.n.e., abyœmy nie wiedzieli kim naprawdê jesteœmy!) Czy nie
jesteœmy winni uœwiadomienia sobie nawzajem naszych lêków i
podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do wykreowania lepszego jutra dla
naszych dzieci? Nowoczesne technologie porozumiewania siê i Internet
unios³y zas³onê skrywaj¹c¹ ten donios³y fakt w tajemnicy. Ludzie na
ca³ym œwiecie zaczynaj¹ budowaæ urz¹dzenia napêdzane „darmow¹”
energi¹ na w³asny u¿ytek. Bankierzy i rz¹dy nie chc¹, aby mia³o to
miejsce, nie s¹ jednak w stanie tego powstrzymaæ. W celu odci¹gniêcia
ludzi od ruchu na rzecz „darmowej” energii, bêd¹ prowadzone wojny,
zaœ gospodarki destabilizowane. Nie bêdzie na ten temat sprawozdañ w
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g³ównych mediach, bêdzie siê tylko mówi³o o lokalnych wojnach, które
wybuchaj¹ wszêdzie i prowadz¹ do oenzetowskiej okupacji pod
szyldem „zachowania pokoju” (przyk³adem mo¿e byæ tu Irak) w coraz
wiêkszej liczbie krajów. Zachodnie spo³eczeñstwo znalaz³o siê na
zstêpuj¹cej czêœci spirali prowadz¹cej do samounicestwienia w zwi¹zku
z akumulacj¹ efektów lêków d³ugotrwa³ej chciwoœci i skorumpowania.
Ogólna dostêpnoœæ technologii „darmowej” energii nie mo¿e
zahamowaæ trendu. Mo¿e go tylko wzmocniæ. Jeœli ktoœ z pañstwa
posiada urz¹dzenie napêdzane „darmow¹” energi¹, to jest lepiej
wyposa¿ony w œrodki pozwalaj¹ce przetrwaæ polityczne, spo³eczne i
ekonomiczne przemiany, które ju¿ siê realizuj¹. Rz¹d ¿adnego pañstwa
nie przetrwa tego procesu. Aktualne pozostaje jedynie pytanie - kto
ostatecznie bêdzie kontrolowa³ œwiat, pierwsza czy czwarta grupa?”
Dr Peter Lindemann
Strony Internetowe „darmowa energia”
- http://energy21.terrashare.com/ - najlepsza witryna Goeffa
Engela
- www.free-energy.cc/ - Clear Tech Inc. i Petera Lindemanna
-

http://jnaudin.free.fr/ - opracowana ILN Labs Francja
www.1.dove.com/fe/index/html. – oprac. Jima USA
www.kelly.net.com/ - strony Jerryego Dockera USA
www.xogen.com-strona poœwiêcona technologiisuperelektrolizy

-

www.rumormillnews.com- doskona³a strona z wszelkimi
nowinkami
Patenty do obejrzenia - www.delphion.com m.in. Tesla, Freedman,
Richardson, Frenette, Perkins, Gray, Meyer, Chambers (Xogen)

Po omówieniu „z grubsza” tematu „darmowej” energii powinniœmy
zajrzeæ na podwórko bran¿y samochodowej. Od kilkudziesiêciu lat
zu¿ycie paliwa w silnikach wewnêtrznego spalania pozostaje
zasadniczo nie zmienione. Jest to, co najmniej ciekawe w erze podboju
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kosmosu i budowy stacji kosmicznych, oraz powstania wielu nowych
technologii, w motoryzacji nie widaæ ¿adnego postêpu ani prze³omu.
Wed³ug obliczeñ niektórych naukowców, przeciêtny samochód
powinien spalaæ niewiele ponad 1 litr benzyny na przejechanie
odleg³oœci 100 km. Bior¹c pod uwagê wyj¹tkowo marny wspó³czynnik
sprawnoœci silnika spalinowego, mo¿na by przyj¹æ dwa litry. Jaki z
samochodów produkowanych seryjnie o wadze 1,5 tony z silnikiem
2000 cm pojemnoœci zu¿ywa 2 litry benzyny na 100 kilometrów?
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e istniej¹ silniki spalinowe o du¿o wiêkszej
sprawnoœci np. Wankla. Du¿¹ sprawnoœci¹ cechowa³ siê dwusuwowy
silnik opracowany w Australii przez firmê „Orbit” w latach
osiemdziesi¹tych XX w. Jego zalet¹ by³o znaczne ograniczenie
wymiarów (gabarytów) oraz iloœæ czêœci, a co za tym idzie wagi (silnik
o mocy 73 kW i wadze ok. 50 kg ). Patent na ten silnik zosta³ kupiony
przez firmy japoñskie i amerykañskie i œlad po nim zagin¹³. Je¿eli
dzia³ania osób lub firm chciwych i zach³annych szkodz¹ w równym
stopniu wszystkim (³¹cznie z chciwcami), wówczas jest to objaw
niczym nie wyt³umaczalnej, zbrodniczej, g³upoty, z czym mamy do
czynienia obecnie. Chc¹c opowiedzieæ o pazernoœci, która szkodzi nam
wszystkim, zatruwaj¹c atmosferê na ca³ej ziemi, oraz podnosz¹c jej
temperaturê, czego efektem jest tak zwany „efekt cieplarniany”. Dzieje
siê to od dobrych kilkudziesiêciu lat. Warto uœwiadomiæ sobie oszustwa
i zatajanie prawdy, które nios¹ ze sob¹ œmiertelne choroby, i co za tym
idzie, przedwczesn¹ œmieræ, czêsto w bólu i cierpieniu. Warto wiedzieæ
o cichej, nie pisanej zmowie trzech potê¿nych, pazernych stron, o
globalnym spisku koncernów naftowo – paliwowo – samochodowych i
rz¹dami wszystkich krajów na œwiecie. Wielu z nas s³ysza³o o
znakomitych rozwi¹zaniach, ludzie zaczynaj¹ zadawaæ wydawa³oby siê
oczywiste pytania : „Przecie¿ gdyby coœ takiego dzia³a³o, to przemys³
motoryzacyjny, dawno by to ju¿ zastosowa³. Przecie¿ to by da³o
oszczêdnoœci paliwa, które musimy importowaæ. A rz¹d? Nie od dziœ
tr¹bi¹ na lewo i prawo o poszanowaniu energii, powstaj¹ specjalne
programy, agencje itp. Rz¹dowi te¿ chyba zale¿a³oby na takim
rozwi¹zaniu, bo przecie¿ go wybraliœmy, by o nas dba³. Prawda? Lecz
je¿eli zadamy sobie pytanie czy poœrednik (rz¹d) ma interes w
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zmniejszeniu przep³ywu towaru (ropy, gazu, itp.) to odpowiedŸ jest
oczywista. Nie znam nikogo, osoby czy firmy, która by³aby
zainteresowana pozbyciem siê zysków. W przeciwieñstwie do tego co
mówi¹ wykorzystuj¹c nasz¹ podœwiadomoœæ nigdy nie bêd¹
zainteresowane zmniejszeniem iloœci sprzedawanych paliw oraz
obni¿k¹ akcyzy. Wielu pomyœli, ¿e producenci aut nie przepuœciliby
szansy wprowadzenia oszczêdnych gaŸników, przecie¿ s¹
demokratyczne wybory i wolnoœæ obywateli i firm. Ka¿dy myœli, ¿e
nasi reprezentanci nie dopuœciliby przecie¿ do dzia³ania na nasz¹
szkodê, wszak po to ich wybraliœmy, aby o nas dbali. Tymczasem fakty
wskazuj¹, ¿e dzieje siê wprost coœ przeciwnego. Oto w samych tylko
Stanach Zjednoczonych udzielono w zesz³ym stuleciu ponad 560
patentów dotycz¹cych nowych rozwi¹zañ gaŸnika. Rozwi¹zañ, które
pozwol¹ na przejechanie od 80 do 200 mil z galona benzyny (od 2,9 do
1,2 litra na 100 km) i to samochodami wyposa¿onymi w wielkie
amerykañskie silniki, o pojemnoœci 5000 cm³ i wiêkszej. Z tego by
wynika³o, ¿e co dwa i pó³ miesi¹ca zg³aszany jest nowy patent gaŸnika.
Ale ¿aden producent w ostatnich piêædziesiêciu latach nie pochwali³ siê
wdro¿eniem do masowej produkcji takiego, prze³omowego, wynalazku.
Nasuwa siê pytanie dlaczego? OdpowiedŸ jest prosta : zgodnie ze
znanym stwierdzeniem, ¿e gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o
pieni¹dze (wiêcej otrzymuj¹ od sprzedanej benzyny, ni¿ zarobiliby na
sprzeda¿y wiêkszej iloœci aut). Takie rozwi¹zania drastycznie
ogranicza³yby zyski spó³ek naftowo – paliwowych oraz wp³ywy do
bud¿etów krajów z tytu³u wszelkiego rodzaju podatków i akcyz.
Dlatego te¿ nikt z decydentów, nie jest zainteresowany wprowadzaniem
na rynek nowych rozwi¹zañ gaŸników. Wrêcz przeciwnie, potentaci
paliwowi et consortes staraj¹ siê za wszelk¹ cenê zapobiegaæ takim
wdro¿eniom. Wszystko wskazuje na to, ¿e od ponad 70 lat jesteœmy
perfidnie i w haniebny sposób oszukiwani, nie tylko przez korporacje
naftowo – paliwowo – samochodowe, ale i w³asne rz¹dy. Nie tylko jako
indywidualni odbiorcy, ale tak¿e jako spo³eczeñstwa. Nie doœæ, ¿e
zmusza siê nas u¿ytkowników samochodowych czy innych urz¹dzeñ i
sprzêtu do kupowania nadmiernych iloœci paliwa, to jeszcze na dodatek
z pe³n¹ œwiadomoœci¹ blokuje siê stosunkowo proste rozwi¹zania
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techniczne eliminuj¹ce emisjê szkodliwych gazów w spalinach i tym
samym nara¿a siê nas wszystkich na oddychanie zatrutym powietrzem.
Nie trudno domyœliæ siê, ¿e niedopuszczeniem na rynek nowatorskich
rozwi¹zañ zainteresowane s¹ przede wszystkim spó³ki zajmuj¹ce siê
wydobyciem i przerobem ropy naftowej na paliwa p³ynne. Pewne jest,
¿e dzia³aj¹ w cichym, nieformalnym, porozumieniu z producentami
silników spalinowych oraz z rz¹dami czerpi¹cymi zyski z ró¿nych
podatków nak³adanych na paliwa p³ynne. Co gorsze rz¹dy rozci¹gaj¹
nad tym wszystkim parasol ochronny ustanawiaj¹c odpowiednie prawa
mówi¹c „ch³opskim” jêzykiem „bandyci” pod szyldem prawa.
Stosowane s¹ przy tym wszelkie mo¿liwe „brudne” metody od
przekupstwa poczynaj¹c, poprzez zastraszenie i fa³szywe oskar¿enia, a
na tajemniczych znikniêciach i nieszczêœliwych wypadkach koñcz¹c.
Gwoli sprawiedliwoœci nale¿y jednak dodaæ, ¿e nie wszyscy
zaanga¿owani w ten proceder uczestnicz¹ w nim w pe³ni œwiadomy
sposób. Na stosowanie nieczystych metod wskazuje m.in. historia
Allena Caggoiano i wielu innych takich jak Pogue’a. Jak wczeœniej
wspomnia³em, zgodnie z tym co twierdz¹ naukowcy na temat
mo¿liwoœci energetycznych benzyny, na przejechanie 100 km
wystarczy³by nie ca³y jej litr. Przeœledziwszy wszystko, co na ten temat
napisano, Caggiano skonstruowa³ w koñcu gaŸnik, w którym podawane
pod ciœnieniem paliwo by³o podgrzewane i zamieniane w parê. Oprócz
znacznej oszczêdnoœci paliwa zastosowane przez niego rozwi¹zanie
cechowa³o ponad osiemdziesiêcioprocentowe zmniejszenie
szkodliwych gazów wylotowych. Gdy odmówi³ sprzeda¿y swojego
gaŸnika jednej ze spó³ek koncernów paliwowych, zaczê³y mu siê
przytrafiaæ ró¿ne przykre rzeczy. By³ dwukrotnie aresztowany,
fa³szywie oskar¿ony o posiadanie narkotyków, a¿ w koñcu wyl¹dowa³
w wiêzieniu za „sk³adanie fa³szywych zeznañ”. Nie trzeba byæ or³em
intelektu, aby dostrzec w tej historii „niewidzialn¹ rêkê” koncernu
paliwowego, o czym Caggiano mówi otwarcie na swojej stronie
internetowej. A co ciekawe zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem jak
twierdzi autor wynalazku, nie wolno mu produkowaæ i sprzedawaæ
swojego urz¹dzenia na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie jest on
pierwszym ani jedynym wynalazc¹ tego typu gaŸnika. Na pocz¹tku
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ubieg³ego stulecia produkowano seryjnie kilka rodzajów gaŸnika
wykorzystuj¹cych ciep³o do odparowania paliwa. Wszystkie one
cechowa³y siê du¿o mniejszym zu¿yciem paliwa ni¿ obecny uk³ad
wtryskowy i emisj¹ szkodliwych gazów. Grupa in¿ynierów z Chicago
produkowa³a i sprzedawa³a urz¹dzenie wykorzystuj¹ce ciep³o gazów
wydechowych, które reklamowano jako samoreguluj¹cy siê system
dostosowuj¹cy mieszankê do szybkoœci i obci¹¿enia. Po polach kilku
krajów Europy jeszcze w latach szeœædziesi¹tych XX wieku spotkaæ
mo¿na by³o ci¹gniki Fordsona z gaŸnikiem opracowanym przez Holley
Carburator System, który zastosowano po raz pierwszy w 1925 roku.
By³y one bardzo popularne w krajach s³obo rozwiniêtych, gdy¿ jeŸdzi³y
na wszystkim od benzyny pocz¹wszy, a na przepracowanym oleju ze
skrzyni biegów skoñczywszy. G³oœnym tak¿e w swoim czasie by³
gaŸnik Charlsa Nelsona Pogue, który og³osi³ w 1930 roku nowy typ
gaŸnika. Pozwala³ on na pokonanie odleg³oœci 200 mil (320 km) na
jednym galonie benzyny (3,78 litra). W 1933 roku przejecha³ on
Fordem V8 dwieœcie mil na jednym galonie benzyny. Informacja ta
wywo³a³a ogromne poruszenie w œrodowisku amerykañskich
producentów samochodów. Kiedy kolejne próby wykaza³y, ¿e
wynalazek dzia³a, spowodowa³o to drastyczny spadek notowañ akcji
spó³ek naftowych na gie³dzie w Toronto. Ta nowa konstrukcja gaŸnika
ochrzczona nazw¹ Winnipeg, nigdy nie trafi³a do wielkoseryjnej
produkcji. Opis konstrukcji i dokumenty gaŸnika odnaleziono w 2003
roku w starej skrzyni z podwójnym dnem. W latach 1930-36
opatentowa³ trzy rodzaje gaŸników. Jedne z nich produkowano w
ma³ych iloœciach w latach trzydziestych przed II Wojn¹ Œwiatow¹ i
sprzedawano je a¿ do wybuchu wojny. Potem z nieznanych powodów
zaprzestano ich dystrybucji. Sam Charles Pogue z niezamo¿nego
wynalazcy w krótkim czasie przeobrazi³ siê nagle w bogatego dyrektora
znakomicie prosperuj¹cej fabryki filtrów samochodowych. Mo¿na z
niemal ca³kowit¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e po pierwszym spadku
wartoœci akcji w³aœciciele spó³ek naftowych zaczêli w ciszy swoich
gabinetów opracowywaæ plan i zastanawiaæ siê jak nie dopuœciæ do
powtórzenia siê tej sytuacji. Ostatecznie nie mo¿na jeŸdziæ po ca³ym
kraju i przekupywaæ lub zastraszaæ wynalazców, poniewa¿ by³o ich ju¿
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zbyt wielu. Poniewa¿ w tamtych czasach by³o zbyt wielu niezamo¿nych
producentów samochodów, którzy mogliby nieŸle zarobiæ na nowym
typie gaŸnika, trzeba by³o temu zaradziæ w jakiœ inny sposób, taki który
by mo¿na w pe³ni kontrolowaæ. W jaki sposób zareagowali producenci
paliw? Po pierwsze zepsuli benzynê. Do tej pory temperatura jej
wrzenia wynosi³a od 30 do 100°C. Poniewa¿ zaczêto dodawaæ ciê¿sze
frakcje zwiêkszy³ siê zakres jej parowania a górna temperatura wrzenia
podnios³a siê do 230°C. To z kolei spowodowa³o, ¿e benzyna nie
spala³a siê ca³kowicie w trakcie suwu pracy i dopala siê w uk³adzie
wydechowym. Aby temu zapobiec „spalaniu stukowemu”, zaczêto
stosowaæ w benzynie ró¿ne dodatki. Na przyk³ad krótko po pokazach
Pogue’a w roku 1936 rozpoczêto dodawanie czteroetylku o³owiu jako
dodatku przeciwstukowego (st¹d w³aœnie wziê³a siê nazwa „etylina”).
Nie trzeba chyba dodawaæ, ¿e w wyniku tych dzia³añ gazy wydechowe
sta³y siê jeszcze bardziej truj¹ce. Nie trudno dopatrzyæ siê zbie¿noœci
czasowej miêdzy tym pogarszaj¹cym siê dzia³aniem prototypów
gaŸnika a terminem wprowadzenia gorszej benzyny z dodatkami.
GaŸnik Pogue’a dzia³a³ bez problemów do 1936 roku, potem
producenci zmienili sk³ad paliwa oraz wprowadzili dodatki
„ulepszaj¹ce” (oczywiœcie dla dobra konsumenta) i nagle okaza³o siê,
¿e gaŸniki oparte na odparowaniu benzyny w trakcie u¿ytkowania
dzia³aj¹ coraz gorzej. Okaza³o siê, ¿e proces zamiany benzyny w parê,
ma wp³yw na du¿¹ skutecznoœæ i sprawnoœæ silnika. Bardzo
przejrzyœcie opisuje to Bruce McBurney na swojej stronie internetowej.
Otó¿ w trakcie podgrzewania benzyny zachodzi dodatkowo zjawisko
nazwane skrótowo T.C.C. Termal Catalytic Craking – katalityczne
krakowanie termiczne polegaj¹ce na rozrywaniu d³ugich ³añcuchów
wêglowodorów w wysokiej temperaturze. W obecnoœci (i przy pomocy
katalizatora). Tym katalizatorem okazuj¹ siê byæ metale, a przede
wszystkim nikiel. W ten sposób benzyna zamieniona w jednorodny gaz
ma ni¿sz¹ temperaturê zap³onu i spala siê natychmiastowo –
wybuchowo – wiêkszoœæ energii przeznaczaj¹c na pracê, a nie na
podgrzewanie otoczenia. A ¿e spala siê w ca³oœci, to i produkty spalania
s¹ mniej szkodliwe. Okazuje siê, ¿e dodatki do benzyny, które podobno
polepszaj¹ jej jakoœæ maj¹ tê dziwn¹ w³aœciwoœæ, ¿e osiadaj¹ na
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metalowych czêœciach bêd¹cych katalizatorami pokrywaj¹ je
nieprzenikliw¹ warstw¹ i powoduj¹ coraz gorsze dzia³anie gaŸnika.
GaŸniki oparte na odparowaniu benzyny nie mog¹ w zwi¹zku z tym
wejœæ na rynek. Bo kto kupi urz¹dzenie dzia³aj¹ce przez kilka miesiêcy.
Zatem wiemy ju¿ jak spó³ki naftowo – paliwowe poradzi³y sobie z tym
problemem. Chyba nikt nie ma w¹tpliwoœci, ¿e zmiana sk³adu paliwa i
wprowadzenie „dodatków”, przekupywanie i niszczenie wynalazców,
to rozmyœlne dzia³ania maj¹ce na celu nie dopuszczenie na rynek
rozwi¹zañ, które drastycznie ogranicza³yby ich dochody. Perfidia
producentów paliw jest jeszcze wiêksza. Otó¿ na skutek protestów
ekologów zaprzestano dodawania do benzyny zwi¹zków o³owiu,
zastêpuj¹c je innymi dodatkami. Produkcja benzyny jest teraz tañsza,
ale sama benzyna kosztuje dro¿ej. Oczywiœcie dla naszego „dobra”.
Poniewa¿ benzyna nie jest w ca³oœci spalana w silniku, w celu
zmniejszenia zanieczyszczenia, stosuje siê na nasz koszt oczywiœcie,
katalizatory, które s³u¿¹ do dopalania jej resztek. Rzecz w tym, ¿e
zimny katalizator nie dzia³a. Musi siê najpierw rozgrzaæ do temperatury
500 º C. Czy coœ nam to mówi? Najpierw psujemy benzynê i w ten
sposób blokujemy niewygodne dla nas rozwi¹zania technologiczne
zagra¿aj¹ce naszym dochodom (a jak który „cwaniak” coœ nowego
wymyœli, to go kupujemy albo usuwamy z drogi). Oczywiœcie ka¿emy
sobie za to psucie zap³aciæ, g³osz¹c wszem i wobec, ¿e teraz benzyna
jest lepsza (uszlachetniona). Naukowcy i tak s¹ na garnku wiêc to
potwierdz¹, a jak nie to siê ich uspokoi lub zmusi do milczenia. A gdy
sytuacja siê uspokoi to wrócimy do starej benzyny i ka¿emy sobie
zap³aciæ jeszcze wiêcej wmawiaj¹c wszystkim, ¿e jest ona lepsza od
poprzedniej, co zreszt¹ akurat bêdzie prawd¹ (tu naukowców sumienie
bêdzie boleæ mniej). Jednak na wszelki wypadek w tej „nowej-starej”
benzynie te¿ coœ namieszamy ¿eby pragn¹cy zbawiæ œwiat naiwniacy
nie mogli zastosowaæ swoich rozwi¹zañ. I jest ca³kowicie pewne, ¿e
otrzymamy b³ogos³awieñstwo od ka¿dego rz¹du. W koñcu wiêcej
sprzedanej benzyny, to wiêksze wp³ywy do bud¿etu. A z producentami
samochodów mo¿na zawsze siê dogadaæ, nie jest ich tak wielu. I ¿eby
pozbawiæ wszystkich wynalazców i majsterkowiczów mo¿liwoœci
szukania oszczêdnoœci benzyny, za sumê 120 mln dolarów opracowano
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system wtryskowy, który uniemo¿liwia „grzebanie” w gaŸnikach.
Program komputerowy uniemo¿liwia w wiêkszoœci wypadków takie
przeróbki, oraz utrzymuje na wysokim poziomie iloœæ zu¿ywanej
benzyny. Pomimo tego znajd¹ siê zawsze tacy co próbuj¹ omin¹æ
zabezpieczenia przed zmniejszeniem zu¿ycia paliwa. Jedno z takich
r o z w i¹ z a ñ mo ¿ na z na le Ÿ æ na s t r o nie int er net o wej:
www.himacresearch.com, lub www.geet.com.

Przep³yw informacji w internecie wszystkim w tym pomaga.

Myœlê, ¿e nadszed³ czas aby dowiedzieæ siê kto za tym stoi i kto
poci¹ga za sznurki w tym ca³ym biznesie. Aby zrozumieæ jak to siê
sta³o musimy siê cofn¹æ w czasie o 150 lat. Obecnie bardzo rzadko siê
to komentuje, lecz co ciekawe amerykañska wojna domowa
„wydarzy³a” siê w czasie, gdy kszta³towa³ siê przemys³
petrochemiczny. W latach 1861 – 1865 bezlitoœnie z³o¿ono oko³o 600
tyœ. ludzkich istnieñ na o³tarzu „idea³ów”, które okaza³y siê jak dziœ
wiemy, oszustwem, nie przynosz¹c ludziom ¿adnej wymiernej
korzyœci, np. w postaci polepszenia ich bytu. Tym co siê w
rzeczywistoœci dokona³o, by³o stworzenie podwalin umo¿liwiaj¹cych
bardzo nielicznej grupie zdobycie ogromnych bogactw i w³adzy. Na
wojnie tej najbardziej wzbogaci³y siê dwie rodziny Rockefellerów i
Rothschildów, które zaczê³y przetwarzaæ ropê naftow¹ na skalê
przemys³ow¹. W 1872 roku J.D. Rockefeller za³o¿y³ firmê South
Improvement Co., która do roku 1887 przejê³a prawie ca³oœæ z
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wyj¹tkiem kilku procent amerykañskiego przemys³u rafineryjnego i
sta³a siê korporacyjnym gigantem o tak ogromnej sile, ¿e wrêcz
rz¹dzi³a Ameryk¹. Na pocz¹tku XX wieku zaczê³a siê dominacja
przemys³u naftowego nad amerykañsk¹ polityk¹ i narodem.
Amerykanie, a tak¿e wiêksza czêœæ ludzi na œwiecie stali siê pionkami
na szachownicy w partii rozgrywanej przez „Wielk¹ Ropê”. W grze tej
w tym czasie bra³o udzia³ tylko dwóch licz¹cych siê aktorów, byli nimi
J.D. Rockefeller oraz Henry Deterding, który d¹¿y³ do uzyskania
dominacji w dziedzinie przemys³u naftowego przez przejêcie praw do
koncesji nad paliwami p³ynnymi. Trzeci¹ licz¹c¹ siê postaci¹ w
przemyœle naftowym by³ Ludwig Nobel, brat Alfreda wynalazcy
dynamitu, który przej¹³ z³o¿a ropy naftowej w Azerbejd¿anie wokó³
Baku. Poprzez swoje oddzia³y w Londynie, Pary¿u i Wiedniu, rodzina
bankierskiego klanu Rothschildów sfinansowa³a m.in.:
- naftowe imperium Rockefellera w Ameryce;
- wy³aniaj¹cy siê alians domów królewskich, holenderskiego i
angielskiego, który przej¹³ póŸniej nazwê Royal Dutch Shell i
obra³ jako cel przejêcie kontroli nad polami naftowymi
Dalekiego Wschodu;
- operacje na rosyjskich polach naftowych kontrolowane przez
Noblów.
Po odkryciu ropy naftowej w rejonie Zatoki Perskiej Brytyjczycy
zapewnili sobie nad ni¹ kontrolê. W rezultacie rodzina Noblów zosta³a
zmuszona przez „bezpardonow¹” wojnê cenow¹ miêdzy
Rockefellerem, a Deterdingiem do „wyprzeda¿y” Deterding po³¹czy³
siê
z Lordem Samuelem, który za³o¿y³ firmê zajmuj¹c¹ siê
transportem ropy naftowej drog¹ morsk¹. Nale¿y tu tak¿e wspomnieæ,
¿e na pocz¹tku swojej kariery politycznej Józef Stalin zajmowa³ siê
organizowaniem Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Przemys³u
Naftowego
w regionie Baku. Drugim godnym zastanowienia faktem
jest to, ¿e Rosyjska Rewolucja spowodowa³a wy³¹czenie na d³ugi czas z
rynku rosyjskiej ropy. Brytyjski lord admiralicji Fisher nalega³ aby
wyposa¿yæ okrêty w silniki napêdzane rop¹ co da³oby Imperium
Brytyjskiemu przewagê militarn¹ nad pozosta³ymi pañstwami.
Jednak¿e najbli¿sze z³o¿a ropy naftowej znajdowa³y siê w rejonie
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Zatoki Perskiej, przez co brytyjskie wtr¹canie siê w sprawy
Œrodkowego Wschodu jest zrozumia³e. Oznacza³o to podzwonne dla
Imperium Osmañskiego, które kontrolowa³o ten region do koñca I
Wojny Œwiatowej. Po I Wojnie wydobycie ropy naftowej z krajowych
pól naftowych zala³o USA tani¹ rop¹. Po odkryciu ropy w Wenezueli
uchwalona przez amerykañski Kongres ustawa Smoota-Hartleya w
sposób ostentacyjny powstrzyma³a obni¿enie cen ropy w wyniku
nap³ywu ropy wenezuelskiej, jednak jej skutkiem by³ eksport
amerykañskiej recesji na ca³y œwiat. Reszta jest ponownie krwaw¹
histori¹ podbojów. Jednym z donios³ych skutków II Wojny Œwiatowej
by³o to, ¿e amerykañski przemys³ naftowy zaanga¿owa³ siê w
eksploatacjê z³ó¿ w rejonie Zatoki Perskiej. Od tego momentu
Œrodkowy Wschód nawiedzaj¹ kolejne wojny, które spowodowa³y
spiralny wzrost cen ropy naftowej. Pod koniec XX wieku amerykañska
machina wojenna sta³a siê tak groŸna, ¿e pod nieobecnoœæ licz¹cego siê
przeciwnika nale¿a³o znaleŸæ dla niej „zastêpcze monstrum” (w tym
miejscu pojawia siê „uzupe³niaj¹cy pokaz” dwudziestowiecznej
historii) – „systematyczny terroryzm”, pod którego pretekstem Izrael
dopuszcza siê ludobójstwa na palestyñskich w³aœcicielach ziem
przyrzecznych, ale nie danych œwiatowemu ¿ydostwu przez Brytyjskie
Imperium, co sta³o siê z kolei przyczyn¹ symptomatycznego
terroryzmu. Sytuacja wywo³ana przez Deklaracjê Balfoura jest nie do
rozwi¹zania na drodze pokojowej, poniewa¿ nawet przy dobrej woli
(obu stron) nigdy nie uda siê pokonaæ potrzeby niestabilnoœci w tym
regionie, która uzasadnia inflacyjne ceny ropy naftowej i pozwala na to,
aby ponad po³owa produkcji przemys³owej by³a przeznaczona na cele
wojskowe. Alexandre de Tocqueville okreœli³ „regime de la terreur”
jako metodê pozwalaj¹c¹ na oswojenie mas z kreowan¹ przez elity
rzeczywistoœci¹. Mówi¹c najproœciej, najpierw trzeba stworzyæ
terrorystów i zagro¿enie, a nastêpnie zacz¹æ go zwalczaæ przy
powszechnym poparciu og³upionych spo³eczeñstw. Stare, kolonialne
potêgi od stuleci odgrywaj¹ kolonialn¹ farsê, w której ca³e narody by³y
zmuszane do generowania ogromnych bogactw dla w¹skiej grupy ludzi,
(i tu przyk³adem mo¿e byæ udzia³ wojsk polskich w Iraku,
wspomagaj¹cy system militarno-gospodarczy Stanów Zjednoczonych).
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Ameryka musia³a nauczyæ siê, ¿e nie da siê z³amaæ umowy
z
jednym z najstarszych cywilizowanych krajów - Rosj¹, tylko dlatego,
¿e ma siê na to ochotê. Stany Zjednoczone u¿y³y bomby atomowej, aby
zmusiæ Japoniê do poddania siê. W rezultacie z³amana zosta³a umowa,
jak¹ Stalin i Roosvelt zawarli w sprawie stref wp³ywów po II Wojnie
Œwiatowej. Wynikiem niedotrzymania tej umowy by³a wojna
koreañska. Na u¿ytek og³upionych narodów „sprzedano” j¹ jako starcie
ideologii, choæ w rzeczywistoœci by³a to przepychanka intelektualnych
kar³ów licytuj¹cych siê: „Popatrz mam wiêksz¹ bombê ni¿ ty”. Po
krótkim czasie Stany Zjednoczone zaanga¿owa³y siê w kolejny konflikt
wojskowy na Dalekim Wschodzie w wyniku przepychanek
wywo³anych przez „doradców” wojskowych. Socjopolityczny wp³yw
tego konfliktu na ca³y œwiat by³ ogromny. Ca³a po³udniowo-wschodnia
Azja zamieni³a siê w burdel dla amerykañskich ¿o³nierzy na R&R
(urlopie miêdzy kolejnymi akcjami). Równie¿ ta wojna by³a w znacznej
mierze „prowadzona” przez amerykañskie tajne s³u¿by. Air America
lotnicza formacja CIA by³a przez pewien czas najwiêksz¹ na œwiecie
lini¹ lotnicz¹. W czasie, gdy wojsko prowadzi³o wojnê zgodn¹ z
polityczn¹ doktryn¹, w ramach prawa miêdzynarodowego CIA
finansowa³a niszczenie po³udniowo-wschodniej Azji i zachodniego
spo³eczeñstwa przy pomocy narkotyków (drugi po ropie naftowej
najbardziej dochodowy interes). Niewielu zorientowa³o siê, ¿e strza³a
jest równie¿ celem – logicznie myœl¹ce demokratyczne spo³eczeñstwo
nie pozwoli³oby swoim w³asnym szumowinom na przekszta³cenie
rz¹du w syndykat zorganizowanej przestêpczoœci – mówimy o rz¹dzie
USA, oraz jego strukturach. Blum podkreœla, ¿e w ci¹gu dwudziestu lat
(oficjalnej) amerykañskiej wojskowej obecnoœci w Azji po³udniowowschodniej region ten zosta³ przekszta³cony w (tajnego) producenta 70
% dostaw heroiny i opium konsumowanych w Stanach Zjednoczonych.
Samoloty wojskowe w du¿ej mierze s³u¿y³y do przerzutu narkotyków
do Stanów Zjednoczonych. Handel narkotykami i broni¹ jest istotnym
punktem taktyki destabilizacji, która by³a i jest stosowana w najbardziej
zaludnionych regionach Ziemi. Stany Zjednoczone wykorzysta³y
oszukañcz¹ wojnê finansowan¹ przez swoich podatników aby
zorganizowaæ zaplecze logistyczne do pozyskiwania narkotyków
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potrzebnych do przekszta³cenia Amerykanów w zombie. W obu
przypadkach „spo³eczny koszt” by³ ogromny, zaœ beneficjantami by³a
w¹ska grupa „osobistoœci”. ¯aden z obu epizodów nie by³ mo¿liwy bez
wiedzy, akceptacji i wspó³udzia³u czynników rz¹dowych najwy¿szego
szczebla. Wielu z czytelników dojdzie do kusz¹cego wniosku, ¿e
najlepszym sposobem na powstrzymanie handlu narkotykami i
uwolnienie œwiata od przekleñstwa w postaci przemys³u
narkotykowego, jest natychmiastowe rozwi¹zanie s³u¿b specjalnych. Z
ca³¹ pewnoœci¹ ocali³oby to niezliczon¹ iloœæ ludzkich istnieñ, b¹dŸ
uczyni³oby ich ¿ycie mniej ponurym. Czy kiedyœ do tego dojdzie? Nie!
Takie posuniêcie spowodowa³oby pozbycie siê jednego z najbardziej
u¿ytecznych „narzêdzi” elit s³u¿¹cych do kontroli mas, których
istnienie uzasadnia siê wymówk¹ w postaci „bezpieczeñstwa pañstwa”
s³u¿¹c¹ jako zas³ona dymna dla „tajnych” akcji podejmowanych
rzekomo w imiê interesów narodowych. Nowy Porz¹dek Polityczny,
który ³¹czy w sobie kapitalizm i komunizm w ramach praktyk o
charakterze globalistycznym jest pozbawionym jakiejkolwiek
stabilnoœci domkiem z kart. Ponurym faktem jest to, ¿e oko³o 200
ponadnarodowych korporacji kontroluje, zaœ ich udzia³owcy posiadaj¹
95 % ca³oœci „prywatnego” biznesu, który wcale nie jest w rêkach
pojedynczych ludzi, oraz wiêkszoœæ zysków. Odwrotn¹ stron¹ tego
medalu jest to, ¿e ca³oœæ tej gospodarczej dzia³alnoœci daje zatrudnienie
zaledwie 0,3% globalnej si³y roboczej. To oznacza, ¿e gospodarka
korporacyjna odpowiedzialna za wiêkszoœæ dzia³añ, które w sposób
ci¹g³y i progresywny degraduje jakoœæ ¿ycia (we wszystkich jego
formach), jest wspomagana w tych dzia³aniach przez sektor prywatny,
który nie tylko dostarcza wiêkszoœci miejsc pracy (99,7 %), co jest
konieczne do sprzeda¿y produktów sektora korporacyjnego, ale
generuje równie¿ wiêkszoœæ dochodów wynikaj¹cych z opodatkowania.
Na przyk³ad: korporacje i przedsiêbiorcy zap³acili w roku 1983 13,1 %
podatków œci¹ganych w Niemczech, zaœ po 13 latach rz¹dów Kohla ich
liczba zmniejszy³a siê do 5,7 %. Kanadyjski sektor korporacyjny w
roku 1955 zap³aci³ oko³o 25 % wszystkich podatków, ale w roku 1998
ta liczba zmala³a do 12,2 %.(Jak z tego wynika kapita³ posiadany przez
spo³eczeñstwo, przep³ywa do korporacji i rz¹dów). Morre podaje
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wspó³czynniki dla Stanów Zjednoczonych, które maj¹ tak¹ sam¹
tendencjê. Pomiêdzy rokiem 1979 a 2002 dochody najbogatszej czêœci
amerykañskiego spo³eczeñstwa wzros³y o 157 %, podczas gdy
najbiedniejszej czêœci spad³y o 20 %. Dochody 20 najbogatszych
koncernów wzros³y od roku 1983 o 362,4 %. Po ostatniej „fuzji” w
przemyœle naftowym, zyski spó³ek naftowych wzros³y o 146 % i to w
czasie, gdy magnaci naftowi publicznie twierdzili, „¿e nie zarabiaj¹
¿adnych pieniêdzy”! 44 spoœród 82 najwiêkszych korporacji w USA
p³aci³y w 2001r podatki w wysokoœci 17 %, podczas gdy zwyk³y
obywatel w wysokoœci 35 %. 17 % amerykañskich korporacji w ogóle
nie p³aci³o podatków, natomiast 7 z nich, w tym General Motors,
wykaza³o w swoich zeznaniach podatkowych za rok 2001, ¿e zap³aci³o
wiêcej ni¿ powinno. 1279 korporacji o dochodzie ponad 250 mln
dolarów, nie zap³aci³o ¿adnych podatków i nie zadeklarowa³o w 2001
roku ¿adnych dochodów podlegaj¹cych opodatkowaniu. W latach
osiemdziesi¹tych XX wieku, termin globalizacja sta³ siê bardzo
chwytliwy i wielu zaczê³o mówiæ o „dwóch trzecich spo³eczeñstwa”.
Martin i Schumann mówili na prze³omie tysi¹clecia o spo³eczeñstwie
80 ¸ 20. Ile czasu trzeba, aby ta proporcja w „demokratycznych”
spo³eczeñstwach zmieni³a siê na 90 ¸ 10 do czego wszystko zmierza a
nawet 99 ¸ 1 ? Znaj¹c wy¿ej wymienione fakty, które stanowi¹
zaledwie wierzcho³ek góry lodowej, jedyne istotne pytanie jakie mo¿na
zadaæ brzmi: Jak do tego mog³o dojœæ? Czy¿ nie mamy do czynienia z
okresem niemal globalnej demokracji, kiedy tylko kilka pañstw nie
uznaje praw cz³owieka (utrzymuj¹c na swoim terytorium obozy
koncentracyjne i têpi¹c mniejszoœci narodowe)? Czy¿ nie jest to „Wiek
Informacji”, kiedy to wiadomoœci podawane „na ¿ywo” dziêki czemu
mo¿emy wiedzieæ o wszystkim, co siê dzieje w danym momencie? W
Wenezueli, kraju w którym przez wiêksz¹ czêœæ XX w przemys³
naftowy, który czerpie ¿ywotne soki z braku stabilnoœci, nie pozwoli na
stabilny rz¹d, by³y oficer prowadzi wrêcz beznadziejn¹ wojnê z
amerykañskimi tajnymi s³u¿bami. Genera³ armii Melvin Lopez
oœwiadczy³ podczas wywiadu z 21 kwietnia 2002 r przez pañstwow¹
stacjê radiow¹, ¿e za prób¹ zamachu stanu z 11 kwietnia 2002 r
wymierzon¹ w prezydenta Chaveza kryj¹ siê amerykañscy agenci.
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(Chavez blokuje przejêcie przez Stany Zjednoczone pól naftowych,
uwa¿aj¹c je za w³asnoœæ narodu Wenezuelskiego). Z miejsca nast¹pi³y
liczne amerykañskie oficjalne zaprzeczenia, które nale¿y jednak
odpowiednio zwa¿yæ, bior¹c pod uwagê „odg³osy” dochodz¹ce z
Bia³ego Domu. S³yszano na przyk³ad jak G. W. Bush osobiœcie ¿¹da³
wymiany Cheveza, którego dwukrotnie wybrano przyt³aczaj¹c¹
wiêkszoœci¹ g³osów na „demokratycznego” przywódcê Wenezueli.
Problem nie jest w poziomie intelektualnym osoby, która wyg³asza
takie idiotyczne ¿¹dania (Bush’a), co w ludziach którzy tego s³uchaj¹.
Tak¿e 11 wrzeœnia 2001 r przypomina niez³y scenariusz, gdy obie
wie¿e World Trade Center zawali³y siê w wyniku ataku w
„hollywodzkim stylu”. ¯aden z dowodów przedstawionych przez
w³adze nie zas³uguje na jakiekolwiek zaufanie i nie nale¿y siê te¿
dziwiæ, ¿e stosowany jêzyk budzi w¹tpliwoœci ilekroæ media
pospiesznie klec¹ kolejny raport w sprawie domniemanych sprawców
tego haniebnego aktu przemocy. Ca³y œwiat jest z powodzeniem
terroryzowany przez naród (Stany Zjednoczone), który wyzby³ siê
wszystkiego, co by³o w nim kiedyœ dobre. By³y sekretarz skarbu Paul
O’Neill napisa³ ksi¹¿kê o swojej pracy w rz¹dzie. Najbardziej
pouczaj¹ca jest jego wzmianka o wydaniu przez prezydenta G. W.
Busha poleceñ rz¹dowi natychmiast po objêciu urzêdu (ponad pó³ roku
przed wydarzeniami z 11 wrzeœnia !) do przygotowania dzia³añ, które
„sprzedano” póŸniej amerykañskiemu spo³eczeñstwu (i reszcie œwiata),
jako odwet za ataki z 11 wrzeœnia. W przeprowadzonym 11 stycznia
2004 roku w programie 60 minut wywiadzie O’Neill opowiedzia³ o tym
niezwyk³ym wydarzeniu korespondentowi CBS News, Lesleyowi
Stahlowi. To rozwiewa wszelkie w¹tpliwoœci dotycz¹ce tej sprawy.
„Najwy¿szy czas, aby myœl¹cy ludzie na ca³ym œwiecie zdali sobie z
tego wszystkiego sprawê”. Machinacje „Wielkiej Ropy”, „Wojny z
narkotykami” i „Wojny z Terroryzmem”, przekszta³caj¹ nasz¹ planetê
w coœ, co niemiecki uczony i filozof, P. J. Beumer, okreœli³ dawno temu
w swoim dziele (Historia naturalna) jako „cmentarzysko”, na którym
bêd¹ egzystowa³y w przysz³oœci wy¿sze formy ¿ycia, sugeruj¹c w ten
sposób, ¿e to „cmentarzysko” przygotowuje obecne ¿ycie. Jak sami ju¿
zauwa¿yliœmy w ostatnich czasach w dziwny i niezrozumia³y sposób
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nasili³o siê zjawisko terroryzmu, oraz chêæ jego zwalczania przez elity
militarno – polityczne. Mo¿e warto by³oby siê zastanowiæ, dlaczego tak
siê dzieje i kto za tym stoi. Przy energicznym promowaniu takich
pogl¹dów przez arbitrów dominuj¹cego paradygmatu niewielu ludziom
udaje siê wyodrêbniæ kryj¹ce siê w cieniu postacie, które czerpi¹
korzyœci z dzia³alnoœci terrorystów. Martin – Baro, psycholog
spo³eczny, wyg³osi³ w listopadzie 1989 wyk³ad zatytu³owany
„Psychologiczne konsekwencje politycznego terroru”, w którym poda³
precyzyjn¹ definicjê terroryzmu, a która jest ignorowana ze wzglêdu na
jej niebezpieczny charakter. „Po pierwsze, najwa¿niejsz¹ form¹
terroryzmu jest w g³ównej mierze terroryzm pañstwowy, to znaczy
„terroryzowanie” ca³ego spo³eczeñstwa poprzez systematyczne
dzia³ania realizowane przez si³y pañstwowe”. Po drugie, taki terroryzm
jest zasadnicz¹ czêœci¹ „rz¹dowego” socjal – politycznego zadania
realizowanego w imiê interesów uprzywilejowanej kasty. Mimo, ¿e jest
to zapewne niepokoj¹ca wizja, to jednak ma ona mocne oparcie w
historii. Wiêkszoœæ historycznych aktów terrorystycznych znajdowa³a
sponsorów w wysokich krêgach biurokracji – formacji, której na imiê
rz¹d. Terroryzm jest surogatem wojny, spreparowanym kryzysem,
którego zadaniem jest spowodowanie spo³ecznych zmian. Bez wzglêdu
na to, czy jego uczestnicy zdaj¹ sobie z tego sprawê, czy te¿ nie,
terroryzm zawsze s³u¿y³ zaspokajaniu ambicji innych. W artykule
„Podrabiany terror- droga do dyktatury”, Michael Rivero pisze :
„Kreowanie wrogów którzy s¹ potrzebni, to najstarsza ze znanych
sztuczek siêgaj¹ca korzeniami czasów staro¿ytnego Rzymu”. Strategia
jest prosta : jednostki powoduj¹ kryzys, ¿eby oni (tajemniczy
sponsorzy) mogli wprowadziæ po¿¹dane dla siebie jego rozwi¹zanie.
Czy s¹ wspó³czesne nam przyk³ady sponsorowanego przez pañstwo
terroryzmu? OdpowiedŸ na to pytanie brzmi – niestety „tak”.
Przypomnijmy sobie np. Hitlera i podpalenie Reichstagu, a z czasów
nam bli¿szych np. Operacja NORTHWOODS z roku 1962, gdzie
przywódcy Po³¹czonych Sztabów Lyman, L. Lemnitzer i jego koledzy z
JCS chcieli usun¹æ Fidela Castro z Kuby. Nosz¹cy kodow¹ nazwê
„Operation Northwoods” plan, który zatwierdzi³ swoim podpisem
przewodnicz¹cy Szefów Po³¹czonych Sztabów, oraz pozostali
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cz³onkowie tego gremium, zalecali zabijanie niewinnych ludzi na
ulicach amerykañskich miast, zatapianie ³odzi przewo¿¹cych
kubañskich uchodŸców, wzniecanie fali aktów terroru w miastach USA.
Ludzie mieli byæ oskar¿ani o zamachy bombowe, których nie dokonali,
miano porywaæ samoloty. W oparciu o wszystkie te czyny, mia³ byæ
oskar¿ony Fidel Castro, dziêki czemu Lemnitzer i jego klika, wspierani
przez w³asn¹ i miêdzynarodow¹ opiniê publiczn¹ mogliby
wypowiedzieæ wojnê. Plan ten przewidywa³ nawet, ¿e wojsko podejmie
akcje przeciwko sobie. „Mo¿na by wysadziæ któryœ z okrêtów Stanów
Zjednoczonych znajduj¹cych siê w Zatoce Guantanamo i obwiniæ o to
Kubê” – proponowali. Listy ofiar, które pojawi³yby siê w
amerykañskich gazetach wywo³a³yby falê oburzenia”. Próby wywo³ania
zagro¿enia terroryzmem kubañskim dowodz¹, ¿e rz¹d Stanów
Zjednoczonych nie ma ¿adnych zahamowañ przed stosowaniem
sponsorowanego przez pañstwo terroryzmu jeœli chodzi o osi¹gniêcie
zamierzonego celu. Nastêpnym tego typu przyk³adem mo¿e byæ
zamach bombowy w Oklachoma City. Skutkiem tego zamachu by³o
usuniêcie Czwartej Poprawki do Konstytucji, co sprawi³o, ¿e nikt nie
mo¿e czuæ siê bezpiecznie, gdy¿ „imad³o” w³adzy jeszcze mocniej
œcisnê³o obywateli USA. Po ataku terrorystycznym z 11 wrzeœnia 2001
r na World Trade Center i Pentagon nieodparcie narzuca siê pytanie,
czy te ataki by³y sponsorowane przez rz¹d? Terroryœci nie posiadaj¹, po
prostu, œrodków pieniê¿nych, ani niezbêdnych danych, które mo¿na
uzyskaæ jedynie od rz¹du lub kogoœ z frakcji wewn¹trz niego. Badania
wspó³udzia³u w nich rz¹du nale¿y rozpocz¹æ od ustalenia czy wiedzia³
on wczeœniej o tym, co ma siê wydarzyæ. Jak ju¿ wiadomo ostrze¿enia
o mo¿liwoœci ataku dociera³y do najwy¿szych kó³ rz¹dowych. Te i
wiele innych otwieraj¹cych oczy rewelacji sprawiaj¹, ¿e wiele ludzi
zadaje sobie pytanie dlaczego rz¹d Stanów Zjednoczonych nie zrobi³
nic aby powstrzymaæ Bin Ladena. Na to pytanie mo¿na odpowiedzieæ
innym pytaniem, po co ktoœ mia³by wystêpowaæ przeciwko Bin
Ladenowi, skoro to jego w³asne aktywa. Na dzieñ dzisiejszy mo¿na siê
ju¿ domyœlaæ, ¿e pomys³odawc¹ tego aktu terrorystycznego móg³ byæ
by³y doradca ds. bezpieczeñstwa narodowego Zbigniew Brzeziñski, a
celem jaki chciano osi¹gn¹æ by³o zniesienie praw nietykalnoœci
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osobistej i wolnoœci s³owa. Na dzieñ dzisiejszy ka¿dy obywatel na
œwiecie mo¿e byæ uznany za terrorystê na zasadzie „widzi mi siê”.
Pozwoli³o to tak¿e na nieograniczone mo¿liwoœci finansowania Agend
Rz¹dowych i Armii w celu tzw. walki z terroryzmem. „Skoro ju¿
jesteœmy przy terroryzmie i Bin Ladenie mo¿e warto rozejrzeæ siê sk¹d
on siê wzi¹³ i jakich ma kolegów. W znalezieniu tropu pomóg³ mi
znowu „anarchistyczny” dwumiesiêcznik NEXUS z lipca i sierpnia
2003 roku. Gdy przeczyta³em artyku³ „Ukryte oblicza terroryzmu” w
obawie przed popl¹taniem i pomieszaniem tekstu, pod wp³ywem
wra¿enia jakie odnios³em najlepiej bêdzie gdy przytoczê w ca³oœci
d³u¿szy fragment tekstu. ZWI¥ZKI MIÊDZY RODZIN¥ BIN
LADENA I BUSHÓW. Czy istniej¹ jakieœ zwi¹zki miêdzy elitami i
obecn¹ sieci¹ organizacji terrorystycznych? Odpowiedzi na to pytanie
mo¿na udzieliæ na przyk³adzie dynastii Bushów. Zarówno Busha
seniora, jak i juniora (obecny prezydent USA) nie da siê przedstawiæ
jako prezydentów przypominaj¹cych prezydenta Lincolna. Nie
pochodz¹ oni z klas ni¿szych i nie zostali wychowani w warunkach
skromnoœci. Drobiazgowe sledztwo przeprowadzone przez Webstera
Farpleya i Antona Chiatkina doprowadzi³o ich do nastêpuj¹cego
wniosku, który zawarli w swojej ksi¹¿ce George Bush: Unauthorised
Biography (George Bush – nieautoryzowana biografia): Jedna z
naszych podstawowych tez g³osi, ¿e George Bush (senior) jest i sam
uwa¿a siê za oligarcha.
W artykule zamieszczonym w londyñskim dzienniku (Daily Mail) Peter
Allen opisuje zwi¹zki miêdzy George’em W. Bush’em i bratem Osamy
Salemem bin Ladenem. Wrêcz niewiarygodne, ale Salem sta³ siê
partnerem w interesach cz³owieka, który prowadzi polowanie na jego
brata. W latach siedemdziesi¹tych XX wielu za³o¿y³ razem z Georg’em
W. Bush’em firmê naftow¹ Arbusto Energy z siedzib¹ w rodzinnym
stanie Bush’a – Teksasie. Wraz z budow¹ w³asnego imperium
interesów Salem bin Laden wchodzi³ w intryguj¹ce zwi¹zki z
przysz³ym prezydentem. W roku 1978 mianowa³ Jamesa Batha,
bliskiego przyjaciela Bush’a, z którym Bush odbywa³ wspóln¹ s³u¿bê w
lotnictwie Gwardii Narodowej, jako swojego reprezentanta w Huston w
Teksasie. By³o to w tym samym roku, w którym Bath zainwestowa³ 50
268

000 dolarów w firmê Bush’a, czyli Arbusto. Nigdy nie ujawniono czy
inwestuje swoje w³asne pieni¹dze, czy nale¿¹ce do kogoœ innego.
Pojawi³y siê nawet przypuszczenia, ¿e pieni¹dze pochodzi³y od Salema.
Tego samego roku Bath kupi³ w imieniu saudyjskiego multimilionera
Port Lotniczy Huston Gulf. Trzy lata temu Bush oœwiadczy³, ¿e 50 000
dolarów zainwestowane w Arbusto by³y jedynym interesem jaki
przeprowadzi³ z Bath’em. Zwi¹zki miêdzy bin Ladenami i Bushami nie
koñcz¹ siê na firmie Arbusto Energy. W programie (Newsnight)
wyemitowanym przez BBC Greg Palost stwierdzi³: „M³ody George
otrzymywa³ równie¿ pensjê jako dyrektor filii Cavlyle Corporation,
ma³o znanej prywatnej spó³ki, która w zaledwie kilka lat od za³o¿enia
tak siê rozwinê³a, ¿e sta³a siê jednym z najwiêkszych amerykañskich
zleceniobiorców zamówieñ wojskowych. Jego ojciec Bush senior, jest
równie¿ p³atnym doradc¹. Tym co okaza³o siê najbardziej k³opotliwe,
by³a rewelacja w postaci wiadomoœci, ¿e bin Ladenowie posiadali
udzia³y w firmie Carlyle, które sprzedali tu¿ po wydarzeniach z 11
wrzeœnia.”
Te powi¹zania w interesach wyjaœniaj¹, dlaczego administracja Bush’a
udaremni³a wysi³ki FBI zmierzaj¹ce do poddania dochodzeniu
Abdullaha i Omara bin Ladenów. To dochodzenie mog³oby bowiem
wykazaæ, ¿e Osama wcale nie by³ „czarn¹ owc¹” rodziny i ¿e terroryzm
by³ rodzinnym interesem bin Ladenów, co z kolei zwi¹za³oby rodzinê
Bushów z terrorystami, do czego nie móg³ dopuœciæ obecny prezydent.
Dla neo konserwatystów obraz rodziny Bushów w postaci
kryminalnego syndykatu maj¹cego zwi¹zek z podejrzanymi
indywiduami jest naganny. To stwierdzenie jest oparte na bardzo
solidnych podstawach. Przeprowadzone przez Webstera Farpleya i
Antona Chiatkina dochodzenie w sprawie pochodzenia by³ego
prezydenta George’a Herberta Walkera Busha da³o zaskakuj¹cy wynik:
„Fortuna prezydenckiej rodziny by³a w g³ównej czêœci rezultatem
przedsiêwziêæ Hitlera”. Powi¹zania rodziny Bushów dowodz¹, ¿e
zmowy tej rodziny z wrogami Stanów Zjednoczonych nigdy nie usta³y.
Co maj¹ wspólnego Bush senior i Bush junior z czaszkami i
piszczelami o tym dowiemy siê z ksi¹¿ki Stevena Sora „Secret
Societies of America’s Elite: From the Knights Templar to Skull and
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Bones” (Tajne stowarzyszenie elity Ameryki – od Templariuszy do
Skull & Bones). Ustrój, w którym wiêkszoœæ okreœla kto rz¹dzi krajem
okreœla siê demokracj¹. Przy tak rozpowszechnionych zasadach trudno
jest zrozumieæ, w jaki sposób tajnemu stowarzyszeniu istniej¹cemu w
jednej z uczelni z tak zwanej Ivy League uda³o siê osadziæ w fotelu
prezydenta Stanów Zjednoczonych a¿ trzech swoich cz³onków. W 280o milionowym kraju, maleñka grupka, która przyjmuje do swojego
grona zaledwie piêtnastu cz³onków rocznie, dzie¿y niesamowit¹
w³adzê. Cz³onkami tego tajnego stowarzyszenia o nazwie Skull &
Bones (Czaszka i Piszczele) s¹: obecny prezydent Stanów
Zjednoczonych George Walker Bush i jego ojciec, by³y prezydent
Stanów Zjednoczonych. Obecny wiceprezydent, Richard Cheney jest
potomkiem innej rodziny z Nowej Anglii, która pochodzi od
pierwszych angielskich kolonistów. Nowoangielscy Cheneyowie maj¹
w historii swojego rodu wielu absolwentów Yale i utrwalali swoje
koneksje z klas¹ rz¹dz¹c¹ poprzez Skull & Bones. Wszyscy trzej
George H. Bush, George W. Bush i Richadr Cheney zarz¹dzali w
swoim czasie takimi spó³kami jak Zapata, Harken, Halliburton. Do
stowarzyszenia Skull & Bones nale¿y tak¿e John Forbes Kerry lecz
wystêpuje z ramienia demokratów. W uniwersyteckim miasteczku Yale
jednen z dziwniejszych budynków przypomina mauzoleum. W jego
wnêtrzu m³ody mê¿czyzna, jeden z piêtnastu wybieranych co roku, le¿y
nagi w trumnie, ale nie dlatego, ¿e jest martwy: le¿¹c w niej recytuje
seksualn¹ autobiografiê swojego ¿ycia – musi to zrobiæ zanim zostanie
„wypukany” (ochrzczony) na cz³onka Skull & Bones. Ceremonia ta
nosi nazwê „B³ogos³awieñstwa Zaœlubin” i niew¹tpliwie s³u¿y
zaciœniêciu wiêzów, które bêd¹ trwa³y przez ca³e ¿ycie. W miarê
up³ywu czasu procedura inicjacyjna coraz bardziej udziwnia siê, a ze
szczytu Weir Hall s³ychaæ dziwne krzyki i jêki wydobywaj¹ce siê z
czeluœci tego grobowca. Zupe³nie inaczej ni¿ w ka¿dym innym
bractwie, nikt nie rezyduje w tym budynku – s³u¿y on jedynie do
przeprowadzania obrzêdów inicjacyjnych. W ostatnich latach XX
wieku trzech prezydentów W. Bush, H. Bush oraz Wiliam Howard Taft
byli cz³onkami bractwa Skull & Bones. Oznacza to, ¿e koledzy
„koœcieje” maj¹ ogromne wp³ywy polityczne, wystarczaj¹ce do
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siêgniêcia po fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Lista cz³onków
Skull & Bones to spis najbardziej wp³ywowych ludzi w USA. S¹ na
niej takie nazwiska jak Pillsbury, Weyerhauser, Phelp, Whitney i inni,
s¹ to prominenci œwiata biznesu i polityki. Oprócz trzech prezydentów
cz³onków tego bractwa, by³o wielu kongresmenów, znacz¹cych
prawników i wysokich rang¹ wojskowych. Cz³onkami Skull & Bones
by³ na przyk³ad senator Robert Taft, obecnie jest nim senator John
Chafee podobnie jak konserwatysta William Buckley i jego brat,
orêdownik CIA James Buckley. CIA to dos³ownie zgromadzenie
absolwentów Yale. Obie firmy (Yale i CIA) maj¹ pomniki Nathana
Hale’a i obie nosz¹ nazwê „kampusów” co w przypadku g³ównej
kwatery rz¹dwej instytucji wywiadowczej, jest raczej niezwyk³e. Wœród
tego mieszcz¹cego siê w Langley (siedziba CIA) zgromadzenia
aktywnych absolwentów Yale cz³onkostwo Skull & Bones jest uwa¿ane
jako coœ bardzo nobilituj¹cego. Dyrektor Personelu tej instytucji w
pocz¹tkowym okresie jej istnienia Trubee Darison zosta³ koœciejem w
roku 1918. Kiedy CIA prowadzi³o akcjê zabezpieczaj¹c¹ amerykañskie
interesy w Chile, szefem delegatury tej agencji w tym kraju by³ koœciej
Dino Pionzo. Koœciej Archibald MacLeish zaczyna³ swoj¹ karierê w
wywiadzie, po czym przeszed³ do pracy w magazynie Time do swojego
kolegi koœcieja Henrye’go Lucc’a. Wci¹gniêcie MacLeisha do pracy w
wywiadzie by³o posuniêciem cz³onka innej tajnej organizacji z Yale
Wilmartha Sheldona Lewisa ze „Scroll and Key” (Zwój i Klucz).Wielu
ludzi z pewnoœci¹ ciekawi, co siê dzieje za ¿elazn¹ bram¹ tego guasi –
masoñskiego sanktuarium. Otó¿ jeœli koœciej znajdzie siê w jakimœ
towarzystwie i w trakcie rozmowy pojawi siê temat dotycz¹cy tej
organizacji, nie tylko nie odpowie, ale opuœci równie¿ pomieszczenie.
Przysiêgi sk³adane przez koœciei podczas ceremonii nigdy nie s¹
³amane. Nigdy te¿ nie naruszono ich potêgi. Wœród cz³onków Skull &
Bones s¹ tacy cz³onkowie ogromnych fortun jak Adams, Bundy,
Cheney, Lord, Stimson, Wadsworth, Harrison, Rockefeller, Payne. Co
wiêcej firma Brown Brothers Harriman zarz¹dza funduszami bractwa
Skull & Bones, którego kapita³ pochodzi z fortuny zdobytej na handlu z
Chinami (handel narkotykami), zwanej wczeœniej Russel Trust
Association. W ten sposób spadkobiercy Russel Trust kontroluj¹
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wszystko jako wewnêtrzny kr¹g w³adzy. Kr¹g zewnêtrzny sk³adaj¹cy
siê z organizacji, które egzystuj¹ jako pó³ oficjalne cia³a, to Komisja
Trójstronna (Trilateral Commission), Instytut Brookingsa (Brookings
Institute), Rada ds. Stosunków Zagranicznych (Council on Foreign
Relations) i Okr¹g³e Sto³y Handlu (Round Tables of Commerce) z
filiami w wielu miastach. Te z kolei zapewniaj¹ elicie kontrolê nad
amerykañskim biznesem, rz¹dem, uniwersytetami i mediami.
Przechowalnie w postaci Komisji Trójstronnej i Rady ds. Stosunków
Zagranicznych s³u¿¹ jako etap przejœciowy „baza wypadowa” w drodze
na kluczowe pozycje i biznesie i rz¹dzie. To oni stanowi¹ prawo i to oni
umo¿liwiaj¹ sobie samym korzystanie z nie opodatkowanych funduszy
w celu propagowania idei zapewniaj¹cych byt elicie w³adzy poprzez
wspieranie „w³aœciwych” ludzi i przedsiêwziêæ. System stworzony
przez elitê w³adzy krêci siê w nieskoñczonoœæ. W kwietniu 2001 roku
New York Observer i Ron Rosenbaum, faktycznie sfilmowali tajny
rytua³ inicjacji w Skull & Bones. Przy zastosowaniu wyrafinowanej
techniki i kamery dostosowanej do nocnych zdjêæ, organizacja, której
cz³onkowie stanowili OSS i jego nastêpczyniê CIA, oraz piastowali
stanowiska sekretarzy stanu i byli doradcami ds. bezpieczeñstwa
pañstwa, sama uleg³a podgl¹dowi. Nie bêdê opisywa³ przebiegu owej
inicjacji – stwierdzi³ autor, z uwagi na jej wulgarnoœæ pozostawiaj¹c to
w gestii œrodków masowego przekazu, które maj¹ wiêksz¹ si³ê
przebicia. ¯eby zrozumieæ potêgê w³adzy jak¹ dysponuje masoñska
elita nale¿y dopisaæ do tej listy jeszcze najmniej kilka nazwisk. Po
zamordowaniu Mc Kinleya urz¹d prezydenta obj¹³ Teddy Roosevelt,
który wypromowa³ koœcieja Howarda Tafta na kolejnego prezydenta.
Inni cz³onkowie bractwa, którzy piastowali stanowiska w wojskowoœci,
to Henry Stimson, sekretarz stanu za prezydentury Hoovera, Robert
Lovett, sekretarz obrony z okresu zimnej wojny, genera³ George
Marshall, sekretarz stanu Trumana. Mc Georgr Bundy, doradca
Kennedy’ego ds. bezpieczeñstwa narodowego i Averell Harriman,
ambasador pe³nomocny na Azjê po³udniowo – wschodni¹ w czasie
wojny wietnamskiej. Zgodnie z doktryn¹ Stimsona, która g³osi, ¿e
nale¿y regularnie prowadziæ okresowe wojny, aby w³aœciwie
ukierunkowaæ niezadowolenie spo³eczeñstwa i zjednoczyæ je wokó³
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jednego celu, koœcieje George H. Bush i George W. Bush
podtrzymywali tradycjê krótkich wypraw wojennych w Azji na Bliskim
Wschodzie i w Ameryce £aciñskiej. W 1954 r. CIA wykorzysta³a
Honduras do obalenia rz¹du Gwatemali. Ca³a seria skandali
dotycz¹cych korupcji i narkotyków za³ama³a system rz¹dów w tym
kraju w latach siedemdziesi¹tych, lecz CIA dopilnowa³o, ¿eby
Honduras pozosta³ pod jej kontrol¹ i pos³u¿y³ za punkt wypadowy do
dzia³añ na terenie s¹siedniej Gwatemali i Nikaragui. Kiedy nadesz³a
ostateczna rozgrywka z DEA, której dzia³ania by³y niewygodne dla
CIA, nieoczekiwanie zamkniêto biuro DEA w tym kraju. W brew
has³om tak zwanej „wojny z narkotykami” jej cel okaza³ siê znacznie
mniej wa¿ny od celów United Fruit, jej udzia³owców i CIA. Skoro ju¿
wiemy kto nadzoruje i kieruje agencj¹ rz¹dow¹ CIA i do czego ona
s³u¿y w rzeczywistoœci, mo¿e warto wróciæ do rodziny Bushów. Jak ju¿
wiemy rodzina Bushów
spokrewniona jest z Rockefellerami i
Harrimanami a jej cz³onkowie zasiadali w radach nadzorczych wielu
korporacji, przez co posiadali ogromne wp³ywy na ich dzia³alnoœæ.
Najbardziej znanym k³amstwem H. Busha seniora, które dotyczy³o
podatków, przyæmiewa jego kolejne ³garstwo, które brzmia³o „Mo¿ecie
mi wierzyæ skoñczê z t¹ plag¹”- które pad³o w czasie jego mowy
inauguracyjnej. Liczba uzale¿nionych od heroiny, która po zakoñczeniu
wojny w Wietnamie spad³a z 500 000 do 200 000, wzros³a gwa³townie
po tym, jak Ameryka udzieli³a za poœrednictwem CIA pomocy
Afganistanowi. Wielu ludzi nie da³o siê nabraæ na krycie przez CIA
hodowców opium. Prezydencka Rada ds. Uzale¿nienia od Narkotyków,
by³a mocno sfrustrowana milczeniem CIA w odniesieniu do problemu,
który omawia³ artyku³ redakcyjny New York Times stwierdzaj¹cy, ¿e
spo¿ycie narkotyków znacznie wzroœnie, podobnie jak to mia³o miejsce
po przygodach CIA w Laosie. Przewidywania okaza³y siê prawdziwe i
liczba uzale¿nionych od narkotyków w Stanach Zjednoczonych w
krótkim czasie wzros³a do 450 000 zaœ liczba zgonów z powodu
przedawkowania heroin¹ wzros³a o 77 %. Kreatywna forma
„konstruktywnego chaosu” w wydaniu bractwa Skull & Bones zmusi³a
rz¹d do wyasygnowania miliardów dolarów na walkê z narkotykami w
ramach akcji zabezpieczenia œwiata przed narkotykowymi lordami, od
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afgañskich wzgórz zaczynaj¹c poprzez po³udniowo – azjatycki Z³oty
Trójk¹t i na Hondurasie koñcz¹c. Jak sami zauwa¿ymy wiele dziwnych
zbiegów okolicznoœci wskazuje na powi¹zania w ramach elity przy
pomocy których kontrolowana jest wiêkszoœæ spraw wewnêtrznych jest to chwyt którego wiêkszoœæ obywateli tego œwiata nie potrafi sobie
nawet wyobraziæ. Wbrew ró¿nym sloganom Stanami Zjednoczonymi
rz¹dzi, zachowuj¹c pozory demokracji, w¹ska elita, której cz³onkowie
nale¿¹ z pokolenia na pokolenie do ró¿nych tajnych, a
wspó³pracuj¹cych ze sob¹ stowarzyszeñ, których celem dzia³ania jest
zachowanie w³adzy i ca³kowitej kontroli spo³eczeñstw. Jednym z
podstawowych narzêdzi utrzymania w³adzy i utrzymania kontroli nad
spo³eczeñstwem jest pobudzenie odruchu strachu, poprzez zjawisko
zwane terroryzmem. Fragment, który przytacza a zatytu³owany
Terroryzm – Narzêdzie Rz¹dz¹cych Elit powinien uzmys³owiæ wielu
ludziom z czym maj¹ do czynienia.
„Terroryzm jest wykorzystywany do trzymania w ryzach mot³ochu,
oczywiœcie w interesie elity, która pragnie utrzymaæ i poszerzyæ zakres
swojej w³adzy”. Jednostki tworz¹ce elitê przedstawia w swojej ksi¹¿ce
„The Power Elite” (Elita W³adzy) socjolog C. Wright Milles : „Elita
w³adzy sk³ada siê z ludzi których pozycja umo¿liwia im wznoszenie siê
ponad przeciêtne œrodowisko zwyk³ego cz³owieka – maj¹ moc
podejmowania decyzji o zasadniczych konsekwencjach. To czy
podejmuj¹ takie decyzje czy te¿ nie jest mniej istotne od tego, ¿e
okupuj¹ kluczowe pozycje. Brak dzia³ania z ich strony, brak
podejmowania tych decyzji ma czêsto znacznie wiêksze konsekwencje
ni¿ decyzje które podejmuj¹. Stoj¹ na czele g³ównych hierarchii
organizacji wspó³czesnego pañstwa. To oni rz¹dz¹ g³ównymi
korporacjami. Oni reguluj¹ mechanizmy pañstwowe i zaw³aszczaj¹
sobie jego prerogatywy. Oni rz¹dz¹ wojskowym establishmentem. Oni
okupuj¹ strategiczne stanowiska kierownicze w spo³ecznej strukturze w
której zeœrodkowane s¹ efektywne œrodki si³y i bogactw, oraz
dostojeñstwa którymi siê ciesz¹.” Opowieœci o oligarchach
przypominaj¹ obrazy ¿ywcem wziête z okresu panowania dawnych
œredniowiecznych fe³da³ów. Badania przeprowadzone przez Rezerwê
Federaln¹ (Federal Reserve) podkreœlaj¹, ¿e elitaryzm jest wci¹¿ ¿ywy,
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ma siê dobrze i istnieje w „Kraju Wolnych” czyli w Stanach
Zjednoczonych. Wyniki tych badañ podaje by³y redaktor Washington
Post William Greider w swojej ksi¹¿ce „Sekret of the Temple (Sekrety
œwi¹tyni) : „... 54 procent wszystkich wk³adów kapita³owych netto
znajdowa³o siê w posiadaniu 2 % rodzin posiadaj¹cych najwiêksze
udzia³y, zaœ 86 % znajdowa³o siê w posiadaniu górnych 10 procent : 55
% rodzin mia³o zerowy lub ujemny wk³ad kapita³owy”. Taka
koncentracja kapita³u w tak niewielkiej liczbie r¹k z pewnoœci¹
sugeruje istnienie klasy rz¹dz¹cej, by³oby wysoce naiwnym s¹dzenie,
¿e ta elita nie wywiera wielkiego wp³ywu na nasz¹ cywilizacjê.
Profesor Keller w swojej ksi¹¿ce „Boyond Ruling Klas : Strategic
Elites Jn Modern Sociaty” (Poza klas¹ rz¹dz¹c¹ – strategiczne elity
wspó³czesnego spo³eczeñstwa) pisze : „Œwiadomoœæ istnienia warstwy
wyniesionej ponad ludzkie masy mo¿e rodziæ akceptacjê, obojêtnoœæ
lub rozpacz, ale bez wzglêdu na to jaki ludzie maj¹ do niej stosunek,
pozostaje faktem, ¿e ich ¿ycie, fortuny i los zale¿¹, i to od bardzo
dawna od tego, co myœli i robi ta niewielka liczba wysoko
postawionych ludzi.” By³y dyrektor CIA William Colby, odkry³
istnienie siatki b³êkitno - krwistych. Kiedy by³y senator ze stanu
Nebraska i jednoczeœnie bohater wojny wietnamskiej, John W.
Decamp, stara³ siê przeœledziæ powi¹zania cz³onków elit z
molestowaniem dzieci, handlem narkotykami oraz broni¹, a tak¿e z
satanistycznymi mordami rytualnymi Colby ostrzeg³ go o istnieniu
ukrytej arystokracji i ich potêdze : „Musisz zrozumieæ, Johnie, ¿e
czasami mamy do czynienia z si³ami i wydarzeniami zbyt du¿ymi, zbyt
potê¿nymi, o tak wielkim wp³ywie na innych ludzi i instytucje, ¿e nic
siê nie da zrobiæ przeciwko nim bez wzglêdu na to jak s¹ oni Ÿli i
niesprawiedliwi, oraz bez wzglêdu na to jak oddany i szczery jesteœ,
albo jak niepodwa¿alne masz dowody. Tak wygl¹da jedno z brutalnych
praw ¿ycia, z którym musisz siê pogodziæ. Wykona³eœ co do ciebie
nale¿a³o. Próbowa³eœ obna¿yæ z³o i krzywdy. Kosztowa³o ciê to bardzo
du¿o, ale jeszcze ciê nie zabi³o. Radzê ci wycofaj siê zanim ciê to
zabije. Czasami sprawa nas przerasta i musimy usun¹æ siê na bok,
pozwoliæ, aby historia potoczy³a siê swoim torem.” Przypuszczalnie
najwartoœciowszym Ÿród³em informacji pochodz¹cych z krêgu tej elity
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jest profesor Oxfordu (i mentor by³ego prezydenta Billa Clintona), nie
¿yj¹cy ju¿ Caroll Quigley. Po zbli¿eniu siê do probrytyjskiej,
anglofilskiej frakcji elity napisa³ : „Od wielu pokoleñ istnieje
miêdzynarodowa anglofilska siatka, która dzia³a do pewnego stopnia w
sposób, który radykalna prawica przypisuje komunistom. W
rzeczywistoœci ta siatka, któr¹ moglibyœmy okreœliæ jako Grupa
Okr¹g³ego Sto³u nie ma ¿adnej awersji do wspó³dzia³ania z
komunistami lub jakimikolwiek innymi ugrupowaniami, co te¿ czêsto
czyni. Znam operacje tej siatki, poniewa¿ poœwiêci³em dwadzieœcia lat
na jej badanie. Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych XX wieku pozwolono
mi przez dwa lata badaæ jej dokumenty i tajne zapisy. Nie mam
¿adnych uprzedzeñ w stosunku do niej i do wielu jej celów i przez
wiêkszoœæ mojego ¿ycia by³em bardzo blisko zarówno samej siatki, jak
i instrumentów którymi siê ona pos³uguje. Zawsze sprzeciwia³em siê
zarówno w przesz³oœci, jak i teraz, niektórym jej politycznym opcjom,
szczególnie ich przekonaniu, ¿e Anglia jest bardziej atlantycka ni¿
europejska i ¿e musi zmierzyæ siê ze Stanami Zjednoczonymi, a byæ
mo¿e nawet wejœæ z nimi w zwi¹zek federalny i ¿e musi izolowaæ siê
od Europy. Najistotniejsza ró¿nica w pogl¹dach miêdzy nami tkwi
jednak w tym, ¿e pragn¹ oni pozostaæ nieznani, podczas gdy ja
uwa¿am, ¿e ich rola w historii jest na tyle znacz¹ca, ¿e powinno siê j¹
ukazaæ.” Quigley informuje nas równie¿ o tym, ¿e klasa rz¹dz¹ca ma
bardzo z³e zdanie o zwyk³ych ludziach, co wyra¿a nazywaj¹c ich
zgodnie z terminologi¹ elity „ma³ostkowymi drobnomieszczanami...”
Dlaczego wiêkszoœæ ludzi nie uœwiadamia sobie istnienia oligarchów?
Odpowiedzi na to pytanie udziela Daniel Pouzzner w pracy
zatytu³owanej „Architecture of Modern Political Powers” (Architektura
wspó³czesnych potêg politycznych) : „Establishment przywdziewa
szatê kulturalnego kamufla¿u, stosuj¹c taktykê, przy pomocy której
prawie niezauwa¿alnie utrzymuje przekonanie o swoim nieistnieniu.
Subtelna wszechobecna czêsto skryta propaganda rozwija w
spo³eczeñstwie powszechn¹ akceptacjê w³adzy establishmentu oraz
jego definicjê dobra i z³a, co zapobiega zdaniu sobie sprawy przez
spo³eczeñstwo z tego, ¿e establishment czêsto bywa z definicji z³y.
Establishment bez przerwy powtarza litaniê g³osz¹c¹, ¿e „prezydent
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Stanów Zjednoczonych jest przywódc¹ wolnego œwiata”, podczas gdy
wolny œwiat nie ma przywódcy. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest
po prostu najbardziej widocznym symbolem autorytetu establishmentu
– gromadzi si³ê kosztem wolnoœci œwiata. Ogólnie rzecz bior¹c
og³upione spo³eczeñstwo traktuje skutki manipulacyjnych dzia³añ
establishmentu jako zbieg okolicznoœci, lub jako dzia³ania
niezamierzone b¹dŸ o dobrych intencjach. Te dzia³ania s¹ wyraŸnie
widoczne jedynie we wzorcu skutków lub w ujawnionych dowodach
manipulacji. Spo³eczeñstwo jest jednak systematycznie tak urabiane,
aby ignorowa³o tego rodzaju wzorce i od¿egnywa³o siê od tych którzy
zwracaj¹ na nie uwagê (szyderczo zw¹c ich zwolennikami „spiskowych
teorii”) Tak wiêc kontrola dostêpu do informacji, bêd¹ca dowodem ich
manipulacji w zasadzie wystarcza do ochrony przed ujawnieniem
programu establishmentu. Rozcz³onkowanie skrytego aparatu
establishmentu zapewnia, ¿e przecieki które siê zdarzaj¹ powoduj¹
jedynie niewielkie szkody.”
Myœlê, ¿e po przeczytaniu szczególnie ostatnich kilku zdañ, tak zwani
wykszta³ceni fachowcy z tytu³ami zastanowi¹ siê nad tym, czego s¹
uczeni i jaki rodzaj nauki zdobywali, a jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em,
¿e nauka nie zawsze idzie w parze z wiedz¹. Wielu z pañstwa nie
uwierzy w to, co napisa³em i uzna to, za bzdury – jestem tego
œwiadomy, i nie jest moim celem zmieniaæ cudz¹ œwiadomoœæ, gdy¿ nie
mam takiej mocy, ani tak¿e takiego prawa. Ka¿dy z nas ma swoj¹
indywidualn¹ œcie¿kê rozwoju i musi ni¹ pod¹¿aæ i tylko od niego
zale¿y jak¹ œcie¿k¹ pójdzie. Natomiast ci którzy bêd¹ potrafili
skorzystaæ z informacji jakie zawarte zosta³y w tej ksi¹¿ce, niech
spróbuj¹ np. wyleczyæ chorobê nowotworow¹, zbudowaæ urz¹dzenia
„darmowej” energii. Inni z pañstwa np. lekarze niech spróbuj¹
zweryfikowaæ zakres wiedzy w zakresie medycyny, która zosta³a wam
podsuniêta odgórnie, oraz spróbujcie prze³amaæ bariery myœlowe jakie
wam za³o¿ono. Onkolodzy niech podejm¹ próbê leczenia raka innymi
metodami ni¿ chemioterapia czy radioterapia, bez okaleczania ludzi.
Wojsko niech zastanowi siê nad sensem nikomu nie potrzebnego
opylania nieba, co poci¹ga skutki nie tylko dla ca³ego spo³eczeñstwa,
ale tak¿e waszych najbli¿szych cz³onków rodzin. Politycy niech siê
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zastanowi¹ komu naprawdê maj¹ s³u¿yæ, amerykañskiej mamonie czy
polskiemu spo³eczeñstwu, które ich wybra³o na swoich reprezentantów.
Kler niech przestanie og³upiaæ spo³eczeñstwo, ju¿ od dziecka
wmawiaj¹c wszystkim, ¿e Jezus by³ bogiem i wmawianiem ludziom, ¿e
s¹ grzeszni, co poci¹ga za sob¹ straszne skutki dla ludzi tu na ziemi, a
tak¿e co najgorsze, tak¿e po œmierci. Czy nie Jezus powiedzia³ „Nie
bêdziesz mia³ innych bogów przede mn¹”, czy te¿ „Jesteœcie stworzeni
na wzór i podobieñstwo boga”. Wiêc czym s¹ ludzie (co jest przez was
ukrywane) jak nie jego czêœci¹. Czy bóg potrzebuje poœredników w
kontakcie z ludŸmi w waszym wydaniu? Wynalazcy i odkrywcy niech
zrozumiej¹, ¿e na wielu patentach nie da siê zarobiæ, gdy¿ biura
patentowe s¹ praktycznie w³asnoœci¹ elity, która szybko usunie
zagro¿enie jakie im stworzycie, a jedynie mo¿ecie mieæ wiele
k³opotów. Pozb¹dŸcie siê chciwoœci i chêci szybkiego wzbogacenia,
ujawniaj¹c wynalazki, które mog¹ pomóc rozwojowi ludzkoœci, zanim
mamona po³o¿y na nich ³apê. Naukowcy niech przestan¹ widzieæ
wszystko tylko „okiem i szkie³kiem”, bo nie wszystko mo¿na w ten
sposób zobaczyæ. Czy mo¿ecie okiem dojrzeæ uczucie mi³oœci lub
z³oœci, pomimo ¿e to odczuwacie i wiecie, ¿e to istnieje. Nauczyciele
niech przejrz¹ podrêczniki z jakich ucz¹ nasze dzieci, gdy¿ wiedza w
niektórych podrêcznikach zaczyna byæ niezgodna z otaczaj¹c¹ nas
rzeczywistoœci¹, na co wskazuj¹ najnowsze odkrycia z fizyki,
archeologii, historii, biologii. Pozostali powinni siê zastanowiæ id¹c do
apteki czy supermarketu, kto tak naprawdê czerpie z nich zyski i jakie
skutki poniesiemy w przysz³oœci kupuj¹c takie towary czy leki, gdy¿ w
ten sposób w³aœnie karmimy tkankê rakow¹, która nas wch³onê³a i
której staliœmy siê s³ug¹. Ja nazywam j¹ system. Tylko odciêcie jej od
Ÿróde³ dochodów, oraz zmiana œwiadomoœci ludzi mo¿e j¹ zacz¹æ
rozpuszczaæ. I w³aœnie dla tych wszystkich, których wy¿ej wymieni³em
polecam zastanowiæ siê nad bardzo m¹drymi s³owami Jezusa : „Nie ten
jest zdobywc¹, co zdobywa miasta, lecz ten co pokona sam siebie”.
Mam nadziejê, ¿e wielu z czytelników zrozumie s³owa tego m¹drego
cz³owieka i zacznie ¿yæ zgodnie z t¹ m¹droœci¹. Bo tylko wtedy, gdy
zrozumie siê m¹droœæ tych s³ów, mo¿na wyleczyæ raka, który na
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wch³on¹ jako system, a tak¿e tego który opanowa³ nasze cia³o fizyczne.
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ZAKOÑCZENIE
Myœlê ¿e wiêkszoœæ z czytelników podobnie jak ja, czytaj¹c t¹
ksi¹¿kê i zapoznaj¹c siê z informacjami w niej ujawnionymi prze¿y³o
wewnêtrzny szok, z³oœæ, oraz chêæ zmiany obecnej naszej sytuacji.
Rozpoczynaj¹c pisanie tej ksi¹¿ki nie by³em œwiadomy co w niej
umieszczê. Mia³a to byæ broszurka w której chcia³em umieœciæ dwie
skuteczne metody leczenia raka doktor Huldy Clark, oraz metodê
leczenia doktora Anatola Rybczyñskiego – jonami krzemu, a tak¿e
ujawniæ istnienie witaminy B17 letrilu o której wiedzia³em, ¿e jest
ukrywana. Tak siê dziwnie sk³ada³o ¿e materia³y które musia³em
studiowaæ w trakcie pierwszych rozdzia³ów obligowa³y mnie do
czynienia nastêpnych kroków gdy¿ informacje w nich zawarte uk³ada³y
siê „jakby” w ci¹g powi¹zanych ze sob¹ faktów których nie mog³em
przerwaæ, gdy¿ odnosi³em wra¿enie ¿e ksi¹¿ka ta by³aby bez
zakoñczenia. A najbardziej niezrozumia³ym dla mnie faktem, by³o to ¿e
ca³y czas odnosi³em wra¿enie ¿e jakaœ „niewidzialna si³a” podsuwa³a
mi artyku³y lub fragmenty ksi¹¿ek które pasowa³y czêsto tematycznie do
siebie nawzajem. Pomimo ogromnej sterty materia³u jakie le¿a³y obok
mnie ma³o kiedy musia³em przerzucaæ stertê ksi¹¿ek lub czasopism gdy¿
materia³ którego potrzebowa³em do pisania tekstu by³ gdzieœ w zasiêgu
rêki. Najbardziej by³em zaskoczony rozpoczynaj¹c pisanie rozdzia³u
siódmego nie zdawa³em sobie sprawy ¿e jakaœ niewidzialna „si³a”
naprowadzi mnie na same szczyty si³ rz¹dz¹cych naszym œwiatem
(panów naszego ¿ycia i œmierci). Widocznie mia³o tak byæ, skoro tak siê
sta³o, mo¿e przyszed³ czas ¿eby ludzkoœæ o tym siê ju¿ dowiedzia³a.
Mo¿e nadszed³ czas ¿eby wszyscy zrozumieli ¿e trzymani s¹ w iluzji
stworzonej przez ma³¹ grupkê oligarchów, którzy decyduj¹ o tym, kto
ma ¿yæ, jak siê ubieraæ, co ma jeœæ, a co najgorsze co i jak ma myœleæ.
Mam nadziejê ¿e przynajmniej niektórzy z czytelników dostrzeg¹ to
zagro¿enie i zrzuc¹ jarzmo psychicznej niewoli za³o¿one nam przez
kap³anów, kler, feuda³ów, obecnych oligarchów i rz¹dy a tak¿e
korporacje. Myœlê ¿e wiêkszoœæ z czytelników, zastanowi siê nad tym co
jest przyczyn¹ ¿e popadamy jako masy w coraz wiêksz¹ nêdzê, dlaczego
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ludzie zaczynaj¹ zapadaæ coraz czêœciej na wiele chorób, mo¿e
niektórzy zainteresuj¹ siê nad mo¿liwoœciami wyleczenia wielu chorób
(nie „leczenia” jak to siê obecnie robi aby nikt nie by³ zdrowy). Mam
tak¿e nadziejê ¿e niektórzy z pañstwa nie dadz¹ siê d³u¿ej utrzymywaæ w
iluzji „smugi kondensacyjnej” gdy¿ poœwiêc¹ wiêcej czasu na
obserwacjê lataj¹cych samolotów i wyci¹gnê z tego odpowiednie
wnioski, a po ich wyci¹gniêciu, zacznê dzwoniæ do jednostek lotniczych
i Ministerstwa Obrony w celu otrzymania prawdziwych odpowiedzi.
Mo¿liwe ¿e niektórzy zdejm¹ „klapki” z oczu stworzone przez media i
propagandê oligarchów i rz¹dów i zrozumiej¹ lub zaczn¹ siê
interesowaæ tematem globalizacji oraz jej skutków w przysz³oœci. Myœlê
tak¿e ¿e wiêkszoœæ z pañstwa zastanowi siê nad tym co oferuje nam kler,
co zrobi³, oraz dok¹d nas prowadzi podszywaj¹c siê pod tzw. „s³ug
bo¿ych”. Zawsze drêczy³a mnie myœl dlaczego ksiê¿a chodz¹ w
czarnych sutannach, skoro œwiêci s¹ zawsze przedstawiani w jaskrawej
poœwiacie i jasnych szatach ró¿, b³êkit, (czy¿by by³ to ich kolor
s³u¿bowy). Mo¿e niektórzy z czytelników dotr¹ do Ÿróde³ ¿ycia rodziny
Jezusa jego rodzeñstwa, rodziców, oraz ¿ony Magdy Magdaleny, która
zosta³a zamalowana na obrazie „ostatnia wieczerza” koœcio³a w celu
ukrycia jej i utrzymania mitu o Jezusie jako bogu. Mo¿e niektórzy z was
dotr¹ do ksi¹g klasztornych oraz informacji w nich zawartych, gdy¿
czêsto zawarte w nich opisy dokumentuj¹ zbiorowe mordy
przeprowadzane na ca³ych narodach i krajach w tak zwane „imiê
boga”, pomimo to ¿e jedno z przykazañ wyraŸnie mówi „nie zabijaj”.
Zacznijmy domagaæ siê od lekarzy leków przeciw rakowi Amigdaliny,
Assiac, preparatu ANRY i wielu innych które uratuj¹ wiele istnieñ
ludzkich co pozwoli wielu pacjentom ¿yæ w zdrowiu. Je¿eli tego nie
bêdziemy siê domagaæ i nadal bêd¹ one blokowane i utrzymywane w
tajemnicy przed og³upianym przez nich narodem, oligarchowie
trzymaj¹cy w³adzê nigdy tego dobrowolnie nie zrobi¹, a dlaczego?
Dobrze ju¿ pañstwo wiecie. Zacznijcie domagaæ siê ujawnienia
„darmowej” energii. Utajnione przez biura patentowe na polecenie
oligarchów urz¹dzenia musz¹ w koñcu byæ uwolnione, dla dobra
wszystkich. Nie chodzi tu tylko o oszczêdnoœci pieniêdzy ale o
utrzymanie czystoœci naszej planety i uchronienie jej przed
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samozag³ad¹. Je¿eli nie powstrzymamy dalszej degradacji œrodowiska
przez likwidacjê elektrowni atomowych, ciep³owni spalaj¹cych paliwa
kopalne, miliony aut zu¿ywaj¹ce ogromne iloœci benzyny, ropy, a tak¿e
niszczenie ziemi przez wycinanie lasów, czy sterty odpadów, mo¿ecie
byæ pewni ¿e jeszcze za naszego pokolenia za³amie siê system
podtrzymania ¿ycia na naszej planecie. Czy miliardy ludzi musz¹
umieraæ tylko dlatego ¿e maleñka grupka psychicznie chorych z
chciwoœci i w³adzy oligarchów chce siê staæ w³adcami ¿ycia i œmierci
ludzi na tej planecie tak jak zrobili to wczeœniej kap³ani egipscy. Nie
zapominajcie ¿e si³¹ ka¿dego gatunku jest mnogoœæ jednostek
dzia³aj¹cych zgodnie w jednym kierunku, w celu osi¹gniêcia
po¿¹danego efektu. Je¿eli chcecie siê przekonaæ jak¹ si³ê ma zbiorowe
dzia³anie to usi¹dŸcie na mrowisku, sami przekonacie siê ile mrówek
zd¹¿ycie zabiæ zanim sami zostaniecie zabici. Tak upada³y wszystkie
potêgi œwiata, gdy¿ ich chciwoœæ przekroczy³a granice ludzkiej
wytrzyma³oœci. Tak te¿ stanie siê teraz jest to tylko kwestia czasu, a
kapita³ uwiêziony przez masonów musi staæ siê w³asnoœci¹ ca³ej
ludzkoœci. Je¿eli ka¿dy z was zrozumie i uwierzy ¿e ma wp³yw na ¿ycie
w³asne oraz naszej planety, bêdzie wstanie poma³u ale systematycznie
zmieniaæ swoj¹ œwiadomoœæ i uwalniaæ siê od barier jakie mu
zak³adano przez ca³e ziemskie ¿ycie typu: (co ja sam mogê nie chce mi
siê, jest mi dobrze tak jak jest) itp. Chyba nikomu nie muszê tego
udowadniaæ ¿e siedzenie w domu przed telewizorem i ogl¹danie
programów serwowanych przez odgórne, elity waszego ¿ycia nie
zmieni. Bezczynnoœæ i brak inicjatywy oraz strach, poma³u ale
systematycznie uœmiercaj¹ wasz rozwój duchowy i poma³u stajecie siê
ubezw³asnowolnion¹ maszyn¹, gdy¿ brak rozwoju duchowego was
zabija. Jak ju¿ wspomnia³em strach, chciwoœæ, z³oœæ, zw¹tpienie, brak
inicjatywy s¹ si³ami przeciwnymi do si³ pozytywnych tj. mi³oœæ,
wybaczenie zrozumienie, chêæ pomocy itp. Ka¿dy powinien wiedzieæ ¿e
wszechœwiat jest tak zbudowany ¿e si³y siê przyci¹gaj¹ tzn. z³o
przyci¹ga z³o, a mi³oœæ przyci¹ga mi³oœæ, gdy¿ s¹ to te same ³adunki
jednej „elektrody” plusa lub minusa. O tym wiedziano od zawsze jak
istnieje ludzkoœæ. I dlatego ¿eby ludzi zniewoliæ zaczêto im wmawiaæ ¿e
s¹ Ÿli, grzeszni i odizolowani od Boga (natury) ¿e s¹ sami we
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wszechœwiecie. Brak wiary, strach czy inne negatywne uczucia które
nam wmówiono, automatycznie zaczê³y blokowaæ nasze mo¿liwoœci
bycia synem boga. Gdy¿ czuj¹c siê grzesznym, zamiast przyci¹gaæ
energie pozytywne podœwiadomie je odpychamy. Przecie¿ Jezus ci¹gle
to powtarza³ „to co ja potrafiê wy te¿ mo¿ecie czyniæ” wiedzia³ o
wzajemnym przyci¹ganiu siê ³adunków pozytywnych i negatywnych.
Wiedzia³ tak¿e ¿e w œwiecie fizycznym w którym ¿y³ materializacja myœli
(tworzenie siê materii z energii) trwa o wiele d³u¿ej ni¿ w œwiecie
eterycznym ze wzglêdu na jego gêstoœæ. Dlatego wszystkim powtarza³
„proœcie a bêdzie wam dane” lub „pukajcie a bêdzie wam otworzone”
Dzieje siê tak dlatego ¿e do zmaterializowania siê ka¿dej naszej myœli
wypowiadanej s³ownie lub mentalnie i powtarzanej wielokrotnie
potrzeba du¿o czasu. Ka¿da myœl materializuje siê po pewnym czasie o
ile nie zw¹tpimy w ni¹ i nie zablokujemy jej negatywn¹ energi¹ np.
zw¹tpieniem. Dlatego samo leczenie czy uzdrowienie (cud) nie jest
efektem „klepania” modlitw do wszystkich œwiêtych jak was uczono
(gdy¿ ka¿dy cz³owiek jest œwiêty ze wzglêdu na to, ¿e jest stworzony na
„wzór i podobieñstwo boga” a jego wola wyzdrowienia (uleczenia) ma
potêgê bosk¹. Cia³o wykonuje tylko rozkazy. Religie a szczególnie
chciwi kap³ani którzy t¹ wiedzê posiedli, przekazywali w tajemnicy
pomiêdzy sob¹. Wytwarzali strach i zw¹tpienie które uniemo¿liwia³o
masom bycie równym np. Jezusowi czy wspó³czeœnie ¿yj¹cemu w
Indiach Satha Sai Baba, gdy¿ dokonuje on tych samych rzeczy co Jezus
np. lawituje, uzdrawia, materializuje przedmioty z niczego, dzieli siê na
wiele postaci (czy nie nale¿a³o by go uznaæ za boga). Niewielu ludzi
¿yj¹cych obecnie na planecie ziemi posiada wiedzê i wiarê ¿e mo¿e
czyniæ to samo co Jezus gdy¿ poznali moc w³asnego umys³u potrafi¹ j¹
wykorzystaæ, z tym tylko ¿e siê z tym nie obnosz¹ i nie chwal¹.
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Aby ka¿dy móg³ wykorzystaæ energiê zablokowan¹ przez strach,
zw¹tpienie, obawy, musi pozbyæ siê tych blokad i ograniczeñ gdy¿ nie
potrafi uruchomiæ potêgi w³asnego
umys³u. W³aœnie dlatego nad tymi m¹drymi s³owami które powtarza³
Jezus „Nie ten jest zwyciêzc¹ kto zdobywa miasta, lecz ten kto pokona
sam siebie” powinni zastanowiæ siê ci którzy chc¹ siê uwolniæ spod
jarzma psychicznego niewolnictwa na³o¿onego nam przez wiary, oraz
tworzone przez nas ograniczenia i obyczaje. Jak ju¿ wspomnia³em
ka¿dy pod¹¿a swoj¹ œcie¿k¹ i dŸwiga swój ciê¿ar, w tym nie mo¿na
nikomu pomóc ka¿dy musi robiæ to sam. Jeœli ktoœ ma ochotê dŸwigaæ
jarzmo na³o¿one przez oligarchów i kler ma prawo to robiæ. Ja
osobiœcie wolê byæ panem w³asnego losu i nikt mnie nie zmusi do bycia
psychicznym niewolnikiem. Wszyscy ci których chciwoœæ, chêæ zysku,
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¿¹dza w³adzy strach przed zmianami, zw¹tpienie itp. ³aduj¹ w³asny
wózek baga¿u (Karmy) któr¹ w przysz³oœci bêd¹ musieli za sob¹
ci¹gn¹æ, na pewno nikt inny w tym im nie pomo¿e a w³aœnie te uczynki
prêdzej czy póŸniej stan¹ siê ich katem gdy¿ nie bóg ich bêdzie s¹dzi³,
lecz os¹dz¹ siê sami, gdy¿ oni sami najlepiej siê znaj¹. Baga¿ (karma)
jest tym czego ¿aden cz³owiek pozbyæ siê nie mo¿e i tak j¹ d³ugo bêdzie
dŸwiga³ a¿ sp³aci zaci¹gniêty wczeœniej d³ug. Dlatego te¿ dziwiê siê
ludziom którzy ukrywaj¹ ró¿ne patenty czy wynalazki oraz ludziom
którzy dopuszczaj¹ siê ró¿nych pod³ych czynów ³¹cznie z mordami czy
masowym ludobójstwem jak to dzieje siê w przypadku korporacji
farmaceutycznych ¿e chciwoœæ czy rz¹dz¹ w³adzy ma wiêksz¹ wartoœæ
dla tych ludzi ni¿ ¿ycie i szczêœcie istot ludzkich. ¯¹dza zysku niektórych
wynalazców ukrywaj¹cych swoje patenty z dziedziny np. „darmowej”
energii którzy i tak nie wzbogac¹ siê na nich gdy¿ nikt z rz¹dz¹cych elit
im na to nie pozwoli, nie pozwala im na ujawnienie ich ¿eby sta³y siê
w³asnoœci¹ spo³eczn¹, której zablokowaæ siê ju¿ nie da. Mówiê tu o
urz¹dzeniach napêdzanych energi¹ „punktu zerowego” silników
samonapêdzaj¹cych siê np. Greya, czy elektrowni geotermalnej
Aleksandra ¯ytkiewicza które zmieni³yby ca³y Œwiat i pozbawi³y
oligarchów nieograniczonych zysków, a zarazem przez
rozpowszechnienie siê sta³yby siê niemo¿liwe do ich utajnienia, na czym
korzysta³by6 wynalazca i reszta ludzkoœci. Najsmutniejsze jest to ¿e
najczêœciej tacy wynalazcy ¿yj¹ do koñca ¿ycia w biedzie i zabieraj¹
swoje wynalazki do grobu, tak¹ w³aœnie maj¹ korzyœæ ze swoich
wynalazków, w takich wypadkach ludzkoœæ szybko zapomina o ich
istnieniu. Dopóki ludzie tego nie zrozumiej¹ nie wiele zmieni siê na
naszej planecie. Nastêpna grupa która dla zysku morduje wprost ludzi
to oligarchowie, przemys³u farmaceutycznego blokuj¹c lekarstwa na
raka czy inne choroby przyczyniaj¹ siê do œmierci wielu milionów ludzi.
Niewielu wie ¿e plomby które stosuje siê w stomatologii zawieraj¹ce
rtêæ s¹ przyczyn¹ choroby Alzheimera i wystarczy usun¹æ plomby a
choroba ustêpuje czêsto ju¿ po 2-ch godzinach. I chocia¿ przemys³
farmaceutyczny wie o tym od 50 lat nadal je stosuje, pomimo to, ¿e z
powodu plomb umar³o do obecnej chwili ok. 60 mln ludzi (60 000 000).
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Czy nie jest to zwyk³y zaplanowany mord. Przypadków takich
ukrywanych ( œmiertelnych biznesów) móg³bym wymieniæ jeszcze kilka,
ale nie widzê takiej potrzeby, gdy¿ nie ma to sensu. Pisz¹c t¹ ksi¹¿kê i
zapoznawszy siê z faktami do jakich dotar³em doszed³em do jednego
wniosku
- gdzie polityka tam nêdza
- gdzie ksi¹dz tam wojny
- gdzie lekarz tam nieboszczyk.
Ilu z pañstwa mo¿e przeczyæ tym spostrze¿eniom. Na koniec jeszcze
kilka bardzo m¹drych s³ów Jezusa „Co komuœ uczynisz, sobie
uczynisz” Niech te kilka bardzo m¹drych s³ów Jezusa przemyœl¹ ci
którym podgrzewane baseny i piêkne kobiety zas³oni³y obraz kim s¹
naprawdê i po co tu przybyli?
I niech nie robi¹ sobie z³udzeñ ¿e coœ ze sob¹ zabior¹ z tego ziemskiego
pado³u oprócz w³asnej „karmy”, która bêdzie ich baga¿em w
przysz³oœæ.
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Dodatek
Znaj¹c przyczynê powstawania choroby nowotworowej, budowê
struktury guza a tak¿e jego rozbicia oraz przyczynê braku skutecznego
sposobu jej wyleczenia, postanowi³em na w³asn¹ rêkê szukaæ
skutecznego sposobu jej wyleczenia. Jak ju¿ wiemy z wczeœniejszych
informacji, rozbicie guza nowotworowego nie stanowi wiêkszego
problemu bo mo¿na to zrobiæ na kilka sposobów, np. Zapperem, jonami
krzemu (Anryt), indiañskimi zio³ami Essiac, amigdalin¹ (witamin¹ B17 )
lub dostarczaj¹c pierwiastek Rod czy korzystaj¹c z urz¹dzeñ
skupiaj¹cych orgon (pranê) takich jak skrzynki prof. Reicha,
spektrochrona doktora Ghiadialiego, pierœcienie doktora Dotta,
w³aœciwoœci piramid czy spirali. S¹ to doœæ skuteczne i nieszkodliwe
sposoby pozbycia sie choroby nowotworowej, ale doœæ d³ugotrwa³e, a
wiêkszoœæ pacjentów nie ma na to ju¿ czasu i odwagi by siê podj¹æ
takiej terapii, tym bardziej gdy ich organizm jest ju¿ (trupem) po
wziêciu chemioterapii lub radioterapii i nie jest ju¿ w stanie siê broniæ
ze wzglêdu na zapaœæ systemu immunologicznego. Prze¿ywaj¹ tylko
nieliczni i najsilniejsi których organizm jest w stanie pokonaæ skutki
dzia³ania konwencjonalnych toksycznych metod leczenia i trucizn
uwalniaj¹cych siê przy rozpadzie guza nowotworowego które go
wczeœniej wi¹za³y w tej postaci jako ca³oœæ. Aby zneutralizowaæ
uwalniaj¹ce siê toksyny postanowi³em szukaæ dalszego skutecznego
sposobu który pozwoli³by na szybk¹ detoksyzacjê trucizn w trakcie
rozpadu guza, usuwa³ je lub minimalizowa³ na tyle, aby organizm by³ w
stanie je usun¹æ zanim ca³kowicie zatruty pacjent umrze. Po
przestudiowaniu sporej iloœci materia³ów odnalaz³em jedno z takich
ukrytych urz¹dzeñ które spe³nia³o moje oczekiwania. Pierwszym z
takich odkrywców który zauwa¿y³ to zjawisko by³ Nicola Tesla
zajmuj¹cy siê wysokimi napiêciami i ich wp³ywem na organizmy ¿ywe.
Nastêpnie zajmowa³ siê nimi Rosjanin Georges Lakhovsky czy Lary
Azure a tak¿e Beck. Zjawisko to wystêpuje w naturze podczas burzy i
zwi¹zanymi z ni¹ piorunami.
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Zbudowane przez nich urz¹dzenia nazywa siê generatorami wysokich
napiêæ. Po zapoznaniu siê z ich odkryciami i zdobyciu czêœciowej
dokumentacji postanowi³em zbudowaæ podobne urz¹dzenie. Po roku
uzyska³em po¿¹dany efekt i wraz ze znajomym elektronikiem
zbudowaliœmy dzia³aj¹cy prototyp. Wykorzystuj¹c wspó³czeœnie
dostêpne nowsze rozwi¹zania z zakresu elektroniki, uzyskaliœmy du¿o
tañsze w
budowie i nowoczeœniejsze urz¹dzenie ni¿ by³o to mo¿liwe 60 lat temu.
Jest to generator wysokiego napiêcia który detoksyzuje i neutralizuje
zawarte w organizmietoksyny tzw DOR o którym wczeœniej
wspomnia³em opisuj¹c energiê orgonu (neoenergiê, pranê). Generator
ten pracuje w zakresie 60kV przy czêstotliwoœci 50-60Hz. Sygna³
elektromagnetyczny p³yn¹cy z ekranów pomiêdzy którymi znajduje siê
cz³owiek zawiera siê w paœmie œwiat³a od podczerwieni do ultrafioletu
z jednego ekranu do drugiego, co potwierdzaj¹ badania radiestezyjne
które przeprowadziliœmy. Tego typu promieniowanie polaryzuje pola
elektromagnetyczne DNA i RNA co powoduje ich naprê¿enia a co za
tym idzie regeneruje je odtwarzaj¹c prawid³ow¹ wibracjê
chromosomów. Specjaliœci w zakresie genetyki dobrze wiedz¹ ¿e kiedy
energia kinetyczna elektronu w wi¹zaniach H zaczyna s³abn¹æ, s³abnie
równie¿ energia jonów i DNA przestaje siê reprodukowaæ
rozpoczynaj¹c proces starzenia. Proces ten mo¿na spowolniæ lub
zatrzymaæ a nawet cofn¹æ stosuj¹c tego typu urz¹dzenia jak generator
NW, pierœcieñ Dota, spektrochrom itp, co wczeœniej ju¿ opisa³em.
Oprócz tego co potwierdzaj¹ badania radiostezyjne, niektóre z osób
siedz¹cych pomiedzy ekranami odczuwaj¹ p³yn¹ce z jednego ekranu
ciep³o a z drugiego ch³ód, co spowodowane jest p³yn¹cymi z nich
d³ugoœciami fal œwiat³a ok 2200-6500 angrosomów. To samo zjawisko
mo¿na zauwa¿yæ w piramidach, spiralach, ró¿d¿kach Horusa, które
niczego nie wywarzaj¹, jak wiêkszoœæ ludzi myœli, tylko dzia³aj¹
podobnie do pryzmatu, rozszczepiaj¹c bia³e œwiat³o na poszczególnej
d³ugoœci fale œwietlne (kolory). Badaniami tymi zajmowa³ siê dr Sedlak
który opracowa³ tabele poszczególnych d³ugoœci fal œwietlnych. Ró¿ne
d³ugoœci fal spektralnego œwiat³a naturalnie maj¹ wp³yw na
poszczególne czakry i pole
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Meisnera – Olterfilda zwane czêsto aura lub dusz¹, czego oficjalna
nauka nie chce uznaæ za wzglêdu na utratê autorytetu i kontroli nad
spo³eczeñstwami, a co za tym idzie ogromnych zysków jakie czerpie z
ludzkiej niewiedzy i naiwnoœci. Nie muszê chyba nikomu udowadniaæ,
¿e je¿eli czegoœ nie widzi ludzki wzrok to nie znaczy ¿e to nie istnieje
np pr¹d w gniazdku, powietrze przed naszym nosem, fale radiotelewizyjne itp. Nie bêdê opisywa³ wp³ywu poszczególnych pasm
œwiat³a na ¿ywe organizmy bo jest to d³ugi temat a zainteresowanych
odsy³am do literatury w tym zakresie której na dzieñ obecny jest juz
doœæ du¿o w przeciwieñstwie do lat wczeœniejszych. Moim celem jest
wskazanie tematu aby naprowadziæ czytelnika na trop a ka¿dy
zainteresowany sam dojdzie do odpowiedniego
wniosku. Bardzo wa¿nym efektem dzia³ania generatora NW jest
wytwarzanie ozonu pod wp³ywem wysokiego napiêcia we wszystkich
komórkach organizmu jednoczeœnie dziêki znajduj¹cej sie w
organizmie wodzie. Proces ten jest wielokrotnie szybszy ni¿ przez
zastosowanie innych metod leczenia np. hydromasa¿em, aktywnym
tlenem, inhalacj¹ itp, gdy¿ stosowane s¹ w nich zwi¹zki stabilne przez
co uwalniane s¹ do organizmu niewielkie iloœci wolnych jonów tlenu,
co powoduje spowolnienie procesu leczenia. W wyniku wy³adowania
elektrycznego wywo³anego WN w organizmie powstaje ogromna iloœæ
wolnego tlenu (dwa wolne jony) które próbuj¹ siê po³¹czyæ w zwi¹zek
stabilny a co za tym idzie utleniaj¹ szkodliwe dla organizmu tokstyny
neutralizuj¹c je lub wchodz¹c w reakcje z bakteriami, grzybami j
pleœniami niszcz¹c je. Dzieje siê to dlatego, ¿e odczynnik
chorobotwórczy drobnoustrojów pH zawiera siê ok. 3,4 do 4,5 j jest z
natury kwaœny w przeciwieñstwie do pH cz³owieka które wynosi ok 7.
Na pewno ka¿dy s³ysza³ ¿e do zniszczenia bakterii, grzbów i pleœni
u¿ywa sie ozonu. Stosowany jest do utylizacji œcieków, oczyszczania
wody w hodowlach ryb itp. Generator WN daje ten sam efekt który
powstaje podczas burzy z piorunami tylko o wielokrotnie mniejszej
skali. Po od³¹czeniu ekranów i zwarciu generatora WN na „krótko” po
chwili czujemy w powietrzu zapach ozonu. Przy normalnym
u¿ytkowaniu jest ca³kowicie bezpieczny i siedz¹c pomiêdzy ekranami
nie odczuwamy ¿adnych wy³adowañ elektrycznych pomimo ¿e
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próbówka wskazuje na ekranach napiêcie a przy dotykaniu ekranów nie
odczuwamy ¿adnych efektów czy tzw. kopniêæ.
W USA urz¹dzenia takie s¹ ju¿ produkowane na zamówienie pod
nazw¹ Zaphyr ale ich koszt mieœci siê od 3500$ do 17500$. Koszt
generatora który uruchomiliœmy nie przekracza 3000z³ co czyni go
konkurencyjnym w skali œwiatowej. Mo¿na go stosowaæ w domu lub
gabinetach odnowy biologicznej siedz¹c lub le¿¹c na krzeœle lub ³ó¿ku
o jak najmniejszej iloœci metalowych elementów.
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W kilka dni po uruchomieniu generatora WN który zaczêliœmy
testowaæ natkn¹³em siê na informacje która œciê³a mnie z nóg. Przez
d³u¿szy czas poszukiwa³em sposobu szybkiej detoksyzacji toksyn w
momencie rozpadu guza nowotworowego co zwiêkszy³oby skutecznoœæ
dzia³ania detoksyzatora WN i skróci³o czas detoksyzacji. Takim
brakuj¹cym ogniwem okaza³ siê Chloryn Sodu NaClO2 (wodny roztwór
utlenionej soli kuchennej), prosty zwi¹zek chemiczny ogólnie dostêpny
i stosowany do uzdatniania wody pitnej i dezynfekcji.
W 2007 roku odkryty przez in¿. Jima Humble'a preparat zosta³
nazwany MMS i jest wodnym roztworem utlenionej soli kuchennej z
sokiem cytryny lub octu. Preparat ten wchodz¹c w reakcjê chemiczn¹
staje siê silnym utleniaczem a w po³¹czeniu z sokiem z cytrynu lub
octem uwalnia dwutlenek chloru który jest silnie bakteriobójczy i w
ci¹gu ok 10 minut utlenia wi¹zania zakwaszonych komórek niszcz¹c je.
Jak od dawna wiemy tlen jest podstaw¹ ¿ycia i zdrowia czego
przyk³adem mog¹ byæ inhalacje i hydromasa¿e. Nie ma sensu abym siê
rozpisywa³ na temat tego odkrycia gdy¿ w Polsce ukaza³a siê ju¿
ksi¹¿ka Jima Humble'a pod tytu³em „Prze³om Cudowny Suplement
Mineralny NaClO2 ” wydana przez wydawnictwo Darid w której
wszystko jest doœæ dok³adnie opisane. W zwi¹zku jednak ze œcis³ym
powi¹zaniem tego odkrycia z tym co robiê muszê wyjaœniæ kilka
powi¹zanych ze sob¹ spraw. Otó¿ uwolniony w wyniku reakcji
chemicznej dwutlenek chloru jest substancj¹ która niszczy nasze
czerwone krwinki transportuj¹ce tlen. Nie odró¿niaj¹c zwi¹zku od tlenu
transportuj¹ go do najdalszych zak¹tków organizmu. Uwolnionych 5
jonów tlenu bêd¹cych w stanie niestabilnym (wolnym) poszukuje
mo¿liwoœci po³¹czenia siê w zwi¹zek stabilny czego przyk³adem jest
niszczenie drobnoustrojów szkodliwych dla organizmu których Ph jest
zbli¿one do 4 i z natury s¹ kwaœne. Pozosta³e dwa jony wchodz¹ w
reakcjê chemiczn¹ z toksynami utleniaj¹c je i w ten sposób neutralizuj¹
ich negatywne skutki dzia³ania na organizm. Pozosta³e jony tlenu ³¹cz¹
siê z wod¹ w organizmie zaœ uwolniony chlor który jest siln¹ trucizn¹ w
warunkach normalnych ³¹czy siê z sodem i zmienia w sól kuchenna
niezbêdn¹ do normalnego funkcjonowania organizmu.
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Jak z tego wynika zwi¹zek chemiczny który w normalnych warunkach
jest trucizn¹ mo¿na w wyniku odpowiedniej reakcji chemicznej
zamieniæ na sprzymierzeñca walki z chorobami takimi jak choroba
nowotworowa, AIDS, malaria, paradontoza, grypa, ¿ó³taczka i steki
innych nieuleczalnych chorób. Preparat MMS w po³¹czeniu z
urz¹dzeniami o jakich pisa³em w tej ksi¹¿ce jest w stanie powstrzymaæ
i wyleczyæ niemal wszystkie choroby drêcz¹ce ludzkoœæ, w³¹cznie z
zaraz¹ zwan¹ przemys³ farmaceutyczny wraz z jego psychicznymi
niewolnikami i poplecznikami ¿eruj¹cymi na ludzkiej krzywdzie i
nieszczêœciu.
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