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При положение, че сте запознати с трудовете на Рудолф Щайнер
и Антропософията, вие имате отговори на големите въпроси, но
след това трябва сами да откриете детайлите. През 1918 година
след разигралата се по света пандемия, причинена от Испанския
грип, попитали Щайнер какво мисли по въпроса. Той отговорил:
вирусите са не са нищо повече от екскрементите на една
токсична клетка.
Вирусите са парчета РНК или ДНК плюс още няколко протеина,
които се отделят от клетката, когато клетката е отровена.
Вирусите не са причинители на каквото и да било. Бих ви
призовал да помислите върху следния въпрос: представете си, че
сте специалист по делфините и сте посветили целия си живот на
изследовател на изучаването на делфините около полярния кръг
и те през цялото това време са били в отлично състояние. Един
прекрасен ден, обаче, ви се обаждат и ви казват: ела да
разбереш какво става, делфините измират. Кой ще е първият
въпрос, който ще зададете? „Направихте ли генетични тестове на
болните делфини?“ Не, разбира се. Това е очевидно глупав
въпрос. „Изследвахте ли заболелите делфини за вирус, който
може би циркулира между тях и ги заразява“? Може би някои
биха попитали това. „Проверихте ли водата, в която обитават, да
не би някой да е изсипал някаква гадост?“ – ето това е найлогичният, най-основателният въпрос. Когато клетките бъдат
отровени, те се опитват да се очистят, изхвърляйки тези отровни
отпадъци, които ние наричаме вируси.

Ако се запознаете със съвременната теория за вирусите,
наречена екзозомна теория (екзозома е везикула – балонче,
обвито в мембрана за отвеждане навън от клетката Бел. Прев.),
както и с последната реч на ръководителя на Националния
институт по здравеопазване на САЩ за комплексността на
вирусите, ще се убедите, че ви говоря в пълно съответствие със
съвременната представа за вирусите. Мога да ви дам чудесен
пример от моето детство. Живеех в къща, недалеч от една
заблатена местност. През пролетта крякаха безброй жаби.
Затварях прозорците, за да мога да спя. Един ден, обаче, жабите
изчезнаха. Мислите ли, че бяха развили генетично заболяване
или че ги беше нападнал вирус? Не, някой беше изсипал ДДТ във
водата.
Да, всяка болест се дължи на отравяне. Какво се беше случило
тогава през 1918? Всяка пандемия, наблюдавана през
последните 150 години, е свързана с огромен скок в
електрификацията на Земята. През 1917 и 1918 година започва
едно глобално разпространение на радио вълните по целия свят.
Всеки път, когато една биологична система бива изложена на
влиянието на нов тип елктромагнитно поле, тя бива отровена.
Някои загиват, други изпадат в ступор (анабиоза) и живеят подълго, но по-болни. След Втората световна война имаме нови
пандемии. В този период Земята бива екипирана със радари,
които я обгръщат с ново радарно поле, а хората изпитват за
първи път неговото влияние. През 1968 година се появява
Хонконгският грип. Точно тогава започва поставянето на сателити
в защитния пояс на Ван Алан (част от магнитното поле на земята,
което улавя високо енергичните космически лъчения, открито от
Джеймс Ван Алан през 1958 година). Този пояс интегрира
космическите влияния на планетите и Слънцето и ги предава на
живите същества на Земята. Именно в пояса на Ван Алан започва
поставянето на сателити, излъчващи радиоактивни вълни. Шест
месеца по-късно започва новата вирусна пандемия. Защо
вирусна? Защото хората са натровени, отделят токсини, които

изглеждат като вируси, мислят, че са болни от грип. През 1918
година отделът по здравеопазване в Бостън решава да изследва
заразността на грипа, като инжектира секрети от носа на болните
във здрави, незаразени хора. Нито веднъж този опит за
заразяване не се оказва успешен. Така и не успяват да докажат,
че грипът е заразен. Можете да прочетете повече за това в
книгата на Артър Фърстенбърг „Невидимата дъга“, която е една
изчерпателна хроника на всички стъпки на електрификацията на
Земята и за това как до шест месеца след всяка стъпка избухва
нова грипна епидемия. Все още на въпроса как е ставало така, че
една и съща вирусна епидемия е възниквала едновременно в
две отдалечени едно от друго места без никаква комуникация
помежду им и за две седмици е превземала целия свят, при
наличието само на коне и кораби като транспортно средство, се
отговаря: не знаем как е ставало. Но само се замислете, че с тези
апарати, които повечето от вас държите в джоба си или в ръка,
можете да изпратите сигнал до Япония и той ще пристигне там
на мига. Да не вярвате на това, че Земята изцяло е обгърната от
вибрацията на електромагнитно поле, което осигурява глобална
и моментална комуникация, означава да не си давате никаква
сметка за това как функционира вашият мобилен телефон.
За финал искам да кажа, че през последните шест месеца беше
осъществен един квантов, драматичен скок в електрификацията
на Земята. Той се нарича 5G и се обслужва от стотици в момента,
а по план в близкото бъдеще от 20 000 излъчващи радиация
сателити. Уверявам ви, че в това ново излъчване няма нищо
здравословно. Устройствата, които държим в ръцете си и които
са негов приемник, разграждат водните молекули. Някои от вас
ще възразят, че човекът не е електрическо същество, а е само
физическа материя – добре, значи няма нужда да си правите
електрокардиограми, електроенцефалограми и изследвания на
нервната проводимост. Всъщност химикалите, съставящи нашата
физическа материя, са само странични продукти на
електрическите импулси.

Един последен въпрос: знаете ли кой беше първият град в света с
пълно покритие на 5G? Да, Ухан. Вече забелязвате, че тук става
дума за екзистенциална криза, пред каквато човечеството не се е
изправяло никога до сега. Не искам да звуча като старозаветен
пророк, но това, което се случва е безпрецедентно. Пудинг от
стотици хиляди сателити около Земята.
Ще засегна и въпроса за ваксините от преди малко. Ще дам
пример с един мой пациент, който е електротехник и инсталира
интернет в домове и офиси. Хората с такава професия са много
уязвими, но той беше напълно добре, докато не си счупи ръката
и не му имплантираха метална пластина на счупената кост. Три
месеца по-късно той не можеше да стане от леглото и беше
пълна развалина. Податливостта ни към болести зависи от това
колко метал имаме в тялото, а също и от качеството на водата в
клетките ни. Заради алуминия който се инжектира в тялото чрез
ваксините, хората стават приемници, поглъщащи увеличени нива
на електромагнитни полета. Това е перфектната буря за поквара
на видовете. Това наблюдаваме в момента.
Иска ми се да завърша с един цитат от Рудолф Щайнер от 1917
година: „Във времената, когато нямаше електрически потоци и
въздухът не беше отровен от електрически влияния, беше полесно да бъдеш човек. Поради тази причина днес, ако искаме
изобщо да бъдем хора, е нужно да употребяваме много поголяма духовна мощ, отколкото ни беше нужна преди век.“. И
така, призовавам ви да увеличавате своите духовни мощности,
защото в наши дни е наистина трудно да бъдеш човек.

