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Dr.Stefan Lanka: Henle, Pasteur e Koch – Como funciona mesmo a mentira dos vírus?

1ª PARTE

Chamo-me Stefan Lanka, sou biólogo e virólogo. Descobri o primeiro vírus no oceano. Agora envolvi-me neste assunto. Primeiro, descobri que este vírus não causa nenhum mal e segundo, o Professor austríaco Fritz Pohl alertou-me para o facto, de algo estar errado no caso da SIDA e que eventualmente, o vírus talvez nem existisse. Então, verifiquei e concluí que assim era. Pensei, que tal não podia ser, é impossível (!?). Durante meio ano fiquei calado, suspeitei ter compreendido mal alguma coisa, não poderia ter imaginado que o mundo inteiro tinha sido convencido. Comecei a investigar e envolvi-me na história da teoria da infecção. Concluí que tudo estava errado. Inicialmente começou com um erro, até que depois, tornou-se uma fraude, uma fraude política sob o o governo de Otto von Bismark. Isto pode ser facilmente provado e reconstituído.

Este conceito fraudulento foi abandonado com o fim da 2ª Guerra Mundial, e retomado pelos norte-americanos como forma de instigar medo e poderem instalar controlo populacional. E mais, também encontrei, como demonstrarei aqui, como a teoria das infecções eu origem à teoria do gene, a actual genética molecular, e a manipulação e tecnologia genéticas.

O modelo actual da teoria das infecções é usada na forma de vacinas, medo da contaminação material, na forma de pandemias, tal como na corrente pandemia de gripe suína (2009), a qual se prevê que irá alastrar a qualquer momento, ou irá alastrar numa segunda fase ou até mais tarde, e que será combatida com a droga chamada Tamiflu. A propósito, Tamiflu significa 'tóxico amiflue', havia uma aparente falha no processo de denominação desta droga de quimioterapia. Vou contar a história, como tudo se desenvolveu, de modo a você compreender, como um erro se transforma numa fraude, uma fraude transforma-se num crime, e como a industrialização deste crime, desenvolve uma loucura, um tipo de loucura que coloca toda a humanidade em risco. 
Começamos a história na Grécia Antiga, de onde este conceito de infecção tem origem e que é a base do actual sistema de medicina dominado pela luta e o envenenamento. E explica o porquê de supostamente termos de engolir Tamiflu preventivamente, e depois da pandemia ser declarada, deve ser tomado em grande quantidade. Antes de mergulhar na Grécia Antiga, Goethe tentou avisar-nos da pandemia gripal de 2009, e também da SIDA e do engolir de Tamiflu. Ele fez isso no seu poema tráfico Fausto (1ª parte), não na 1ª edição, que foi censurada, nem na 2ª,  mas na 3ª e 4ª edições, ele incluiu esta passagem essencial, onde ele descreve como até naquela época, um só médico matava milhares de pessoas. Primeiro, ele descreve em linguagem alquímica, como o Tamiflu e a quimioterapia da época eram produzidas, compostos de mercúrio orgânico, misturados com xarope, 'Latwergen' significa mistura de xaropes, e estes serão os diabólicos Latwergen em linguagem alquímica e como eles eram produzidos. Aqui estão as linhas importantes:
«Aqui estava a remédio: os pacientes morriam. Ninguém questionava: quem recuperou?»
Aqui estava o Tamiflu, os pacientes morriam (morrerão), e ninguém perguntava: quem recuperou? Ninguém perguntava se a toeria estava correcta? Será que existe o vírus, de facto?
«Então, deambulávamos com os nossos comprimidos diabólicos, entre os vales e as colinas, pior do que as próprias pestilências, éramos (...) » 
e refere-se aqui também à peste negra, uma doença política, tal como a SIDA, a gripe influenza, vírus SARS, BSE ou “doença das vacas loucas”, tal como a varíola, o termo colectivo da Lepra, de onde derivou a peste negra, e também o termo colectivo de Pólio. 
«Envenenámos milhares: isso é claro: e agora o velho definhado deve ouvir, como homens dão louvores a assassinos sem vergonha»
Goethe nunca foi levado a sério até hoje. Onde querque haja um tsunami ou uma terramoto eu pensopara mim próprio, Goethe está a falar outra vez, pois ele avisou e foi ignorado. Como chegamos a isto, qual é o erro, a falsa assumpção geral? 
A falsa assumpção geral na base de toda a medicina académica ocidental é isto -- o enquadramento da doutrina dos humores, acreditava-se que a doença surgia de um desiquilíbrio de humores ou fluídos do corpo. Nós temos muitos fluídos diferentes no corpo, cerca de 270, nas articulações, nos olhos, glândulas sudoríparas, digestivas, fluidos do ouvido interno, fluídos cerebrais, espinais e por aí a fora. Foi assumido que um desiquilíbrio de humores conduziria ao desenvolvimento de doenças causadas por toxinas. E acreditava-se por experiência que a administração de pequenas quantidades de venenos causaria no corpo a reacção de produção de um antídoto, um anti-veneno. Esta ideia derivou da experiência com a toxicidade do álcool. Consumido em pequenas quantidades, pode ser lúdico, podemesmo diminuir a ansiedade e similares, mas se um pessoa jovem, que nunca tenha entrado em contacto com o álcool, bebe metade de uma garrafa de aguardente, quando fica suficientemente paralisado a ponto de não conseguir vomitar, então o estômago precisa de ser drenado, de outro modo, ele morre de envenenamento por álcool. Boris Yeltsin e outros fazem política mundial com 2 litros. Esta observação é a origem "do tomar veneno pouco a pouco", você mesmo pode experimentar, deixe de beber durante meio ano, e deopis beba dois copos de vinho, você quase cairá para o lado. Não porque o corpo fez um anti-veneno, mas porque o corpo está treinado a ter as enzimas para acelerar o processo, neutralização e excreção do álcool. Esta doutrina dos humores, nesta forma, é a base explícita de toda a medicina académica ocidental, incluíndo a crença falsa de um sistema imunitário. Porquê?
Eles acreditam que a doença causada pelo veneno pode desenvolver-se e se alguém toma preventivamente um veneno poderá gerar um anti-veneno, obtendo assim imunidade. E seja quando for que chegue a doença causada pelo "veneno", então eu já estarei invulnerável. É por isso que Rasputin e Napoleão (pode ser medido no cabelo) tomavam frequentemente diversos tipos de veneno em pequenas quantidades, de modo a estarem imunes contra um ataque por veneno.
Mas então, no século 19, quando se tornou possível detectar pequenas quantidades de toxinas, verificou-se que em nenhuma "doença" era possível detectar toxinas. Até hoje, e provou-se que a teoria estava errada. Mas todo o pensamento assentava nesta ideia, dar compostos de mercúrio preventivamente, como no tempo de Goethe, então sempre que a doença causada por toxina surgia na forma epidémica, a pessoa já estaria invulnerável. A ideia das epidemias surgirem também se desenvolveu na história, e desde a Grécia Antiga. Proclamava-se que o demónio da "doença" possuía e contaminava a pessoa. Esta é a origem da palavra grega 'miasma'. Contaminação, alguém é manchado pelo o demónio da "doença" e uma pessoa pode transmitir a doença aos outros. O demónio do mal infecta-me, reproduz-se dentro de mim, e pode passada a outros e produzir a doença causada por toxinas. É essa a razão porque os anti-venenos são administrados preventivamente, tal cmo Goethe descreve, e os sobreviventes aplaudem.
«E agora o velho definhado deve ouvir, como homens dão louvores a assassinos sem vergonha»
Tal como está aqui, Goethe evoca Paracelsus na figura de Fausto, e este envergonhou-se de ter sido celebrado no passado pelos camponeses quando lhe clamam: «salvou-nos a vida», mas milhares pereceram. Ele envergonhou-se disso e sentou-se com o seu ajudante Wagner, numa rocha perto da aldeia e meditando recontou o que ele tinha feito, e o que o seu pai fizera antes. 
Foi observado que as bactérias produzem toxinas. Isto foi investigado e todos estavam muito convencidos, que as bacterias só podiam produzir toxinas em corpos defuntos. Isto porque as bactérias funcionam o seu metabolismo em ambientes aeróbicos (com oxigénio) e produzem substâncias nos intestinos, durante a digestão, tais como vitaminas indispensáveis. Mas quando estas bactérias eram privadas de oxigénio, como no caso dos defuntos depois de alguns dias, então algumas delas sobrevivem alterando o metabolismo. Da mesma forma que os fungos mudam o seu metabolismo na ausência de oxigénio, produzindo o tóxico álcool. Deste modo, estas bactérias produzem as suas toxinas, mas somente na completa ausência de oxigénio. Isto era bem conhecido, as bactérias não podem causar doença. O professor Henle solidificou ainda mais este conhecimento através dos seus postulados e disse:
«Se alguém afirma que as bactérias podem ser transmitidas e então produzir o seu veneno, então é preciso identificar a bactéria em todos os casos de uma doença, onde se afirma ter como causa essa bactéria.»
E isso não foi o caso. As bactérias são insuficientemente identificáveis num tubo de ensaio, pode ser feito apenas com algumas poucas. De todas as bactérias conhecidas, apenas 2% são cultiváveis e multiplicáveis em laboratório. E o que é definido como bactéria no laboratório não é o mesmo do que a bactéria original cá fora. Porquê? Estamos perante um artefacto laboratorial, a ideia de que é possível representar as bactérias sob um único tipo. As bactérias trocam muita informação continuamente, elas mudam a sua forma e função, isso mesmo vem de ser confirmado recentemente num estudo grande, que as bactérias, como indivíduos, tal como são em termos da sua bioquímica, elas são muito similares em termos do seu ácido nucleico. Elas adaptam-se. Se extraímos a bactéria e a cultivamos em isolamento, ela perde as suas propriedades após algum tempo e não pode sobreviver. Assim, eu devo produzir uma grande quantidade, congelá-las e então, trabalhar com essas. Mas isto constitui já uma imensa intervenção sobre a natureza, e não representa a realidade das bactérias trocando informação entre si e portanto, a definição de tipos que lhes foi imposta não é cientificamente justificável. 

2ª PARTE (14:51')
Essa é a 1ª razão.
Por exemplo, nunca encontraram a famosa bactéria da tuberculose, cuja cultura foi obtida com sucesso pelo Robert Koch. Ela só foi encontrada em metade dos casos, algo que permanece assim até à hoje. 
O 2º postulado de Hence diz-nos que este patogénio deve ser observado, no caso da bactéria, deve ser multiplicado, e deve ser observado, se pode ou não provocar o que lhe é atribuído. Em todos estes experimentos encontraram que a bactéria não podia produzir toxinas em organismos vivos, nem mesmo nos primeiros dias de um corpo morto, animal ou humano. Só alguns dias depois a bactéria produzia toxinas. Isto foi verificado através de toda a investigação científica sem excepção.
Henle formulou o 3º postulado que diz:
"então, o patogénio isolado e multiplicado deve ser injectado num organismo e provocar a mesma doença." E isso nunca aconteceu, nunca jamais. Mas, como o que se passou, para de repente Robert Koch ser celebrado como a descobridor da transmissibilidade de doenças? Qual é a questão. A questão é respondida facilmente. Robert Koch merece a reputação por ter conseguido adaptar a fotografia à microscopia óptica, fotografando bactérias. A fotografia tinha sido redescoberta na Europa em 1885. Isso trouxe-lhe muita e merecida fama. A fotografia foi considerada sagrada, ninguém podia imaginar que o negativo podia ser retocado, que a dupla exposição podia ser usada e manipulada, ela era considerada como inerentemente científica e objectiva. A fotografia era simplesmente usada para justificar afirmações, o que funcionava de modo muito hipnótico, como se passa hoje com a televisão. As pessoas aceitavam essas afirmações conclusivas. Koch fotografava bactérias que simplesmente existiam em todo o lado. Daqui, dois conceitos diferentes tiveram origem. Claro, estas bactérias não causavam a doença, mas o 3º postulado de Henle diz que a bactéria deve “provocar a mesma doença”, foi violado por Koch. Ele introduziu a fraude científica que até hoje tem o papel central, nos casos como a SIDA, vacinação, pandemia gripal até ao Tamiflu. Koch disse: “a inoculação com esta bactéria de cultura, em teste animal, leva ao desenvolvimento de males SIMILARES”, não os mesmos males (“doença”). E esta é uma das fraudes centrais de toda a teoria das infecções. O desenvolvimento de uma “doença” similar. Leia você mesmo, é o trabalho-de-casa número um, não acredite em mim, vá à biblioteca e leia o que Robert Koch fez. O antrax é só outro exemplo, ele matou ratos com toxinas da putrefacção. Qualquer um pode fazer isso em casa, deixe uma salada de batata lá fora ao sol durante uma semana, comida estragada, esporos irão pairar no ar por todo o lado. Crescem, reproduzem-se consomem o oxigénio, mudam para o estado anaeróbico, sobretudo no centro dos despojos. E então, são produzidas toxinas que podem matar, se dadas a uma pessoa pouco-a-pouco, com especiarias fortes para disfarçar o mau sabor. Deste modo, uma pessoa pode ser cronicamente envenenada ou ser atormentada por diarreia severa e cãibras. Koch produziu estas toxinas em caldo de carne, tal como você pode replicar em casa, ele injectou-as na veia de um rato, e o rato morre. Extraiu as secreções do rato e transplanta-as para a pele de uma rã., que entra em convulsões e morre, isto é chamado de antrax da pele. Robert Koch é uma fraude científica. Agora você pode imaginar que experimentos animais foram efectuados para chegar ao antrax do pulmão. Claro que a secreção do rato foi implantada no pulmão da rã. É isto que é feito até ao dia de hoje, é isto que é feito com a gripe pandémica: animais são mortos com incisões na traqueia, líquidos são inseridos continuamente, os animais morrem, e isso afirma-se ser um vírus.

Nada de grupo de animais de controlo, e até se injectarem líquidos ordinários nos animais, aconteceria exactamente o mesmo. A segunda coisa originária da Alemanha e de Robert Koch foi: Robert Koch apoiava-se em corantes novos de modo a colorir as bactérias.  E naturalmente, recebia esse corantes da Indústria. Então, todos os outros pesquisadores médicos usaram os mesmos corantes. Pegavam em tecido saudável, acidificavam o tecido e descobriram que tinha a mesma reacção ao corante. E as mesmas exactas bactérias podem ser vistas e fotografadas tal como fez Robert Koch. Mas então, eles descobriram que os corantes matavam as bactérias abrindo buracos nelas, inibindo o ADN da bactéria, impedindo a sua reprodução e morriam. Daqui, inventaram os antibióticos, partindo dos corantes. BASF, BAYER, IG Farben, Hoechst AG, MERCK, etc. A Indústria farmacêutica teve origem das empresas de corantes baseadas na hipótese da infecção. O capital norte-americano construiu estruturas paralelas na Suíça, de modo a manter-se a par do conhecimento revolucionário dos alemães, considerados capazes de algo muito importante, tal como o processo Haber Bosh, onde se extraia azoto do ar, acabando com a dependência alemã da importação de nitrato de sódio do Chile para explosivos e adubos, à medida que os oceanos era bloqueados. Este é o contexto histórico.
Mas porque o governo alemão empregava Robert Koch?
Ele já fugido de Berlim antes porque tinha matado milhares de pessoas com a sua “droga milagre” tuberculina contra a tuberculose. Os ingredientes desta droga eram secretos, contrário ao que a lei definia. Koch fugiu, Otto von Bismarck chamou-o de volta, ele precisava desesperadamente de um pretexto contra os britânicos, que tinham tomado o Canal do Suez ilegalmente, conseguindo significativa vantagem militar e política, ao encurtar a rota marítima da Índia para a Europa, e o trânsito de tropas e bens, tais como especiarias, anti-oxidantes, etc, navegando no Mediterrâneo mais calmo do que o Atlântico. Os alemães tentavam retirar aos britânicos esta vantagem, a alegação era a de trazerem antrax, varíola, peste bubónica da Índia. Pelo que uma quarentena era imposta, não podendo atracar nos portos mediterrânicos, e em Gibraltar eram executados. Por isso, o fugitivo Robert Koch foi chamado a Berlim e foi-lhe oferecido 100 mil Reichsmark, de modo a criar um argumento, os ingleses trariam pestes, e já discutimos o antrax. Ora, o negócio dos corantes levou à criação dos antibióticos, à guerra química, e mais tarde à quimioterapia e com esse capital, à Indústria farmacêutica, com lucros superiores aos orçamentos militares globais combinados. Robert Koch cometeu fraude científica, não respeitando o 1º postulado, conseguiu a cultura da algumas bactérias, mas não podia encontrá-las em todos os casos da mesma doenças. (isso ainda hoje é feito assim), mas ele nunca conseguiu reproduzir a doença segundo o 3º postulado, nem podia isolar o mesmo patogénio desses organismos. Foi então quando os experimentos brutais foram introduzidos.
Como surgiu a ideia do vírus?
O equivalente francês a Koch era Louis Pasteur, o burlão científico empregado pelo governo francês, na altura em que os franceses estavam em guerra com os alemães, em 1872. Os mortos foram mais tarde declarados vitimas de uma epidemia de varíola. Os alemães afirmaram que veio da França, os franceses diziam ter vindo da Alemanha. Pasteur, que sabia pelas descobertas de Béchamp e outros cientistas o que as bactérias podiam ou não fazer (que as bactérias são um contínuo e podiam surgir de geração espontânea). Primeiro, negou o novo conhecimento, para não contrariar a Igreja, e uma vez empregado pelo Estado. Só em leito de morte admitiu o erro.
Pasteur afirmou ter provado a criação espontânea, apresentando essas observações como se fossem dele, para depois voltar atrás quando obteve emprego do Estado, e disse ter-se enganado. Mas ele sabia o que as bactérias podiam ou não fazer, e ganhou méritos por isto. Mas o mesmo Pasteur, que sabia que as bactérias não podiam causar doenças, aplicou um truque para manter o modelo da doutrina dos humores e da doença, na base de toda a medicina ocidental, uma doença causada por toxina tinha de ser postulada. 
Porque este conceito de pandemia já tinha sido usado várias vezes para suprimir revoltas, controlar fomes e por aí a fora. Tudo começou nos primeiros tempos do Vaticano e a criação do medo das doenças, e da imagem negativa da reacção do corpo, com a afirmação que a doença vinha do demónio da "doença", tal como na Grécia Antiga. E assim, com o objectivo de estabelecer controlo total, desde cedo o Vaticano afirmava que a doença era uma punição de Deus. Desta forma, estabeleceram o seu poder. Este conceito foi interrompido por alguns anos pelos Staufens (Dinastia de Hohenstaufen). Quando o Imperador Otto, na fundação do Santo Império Romano a 1 de Janeiro de 1000, empregou o humanista francês Gerbert d'Aurillac com o objectivo de criar um sistema médico, obviamente inexistente antes. Para a facção militar, a ala ocidental de Roma tinha-se separado de Roma, como sabemos. Eles tinham apenas conhecimento militar, mas não conhecimento técnico, estavam separados das universidades e Cultura. Os primeiros edifícios góticos só conseguiam construir pequenas janelas, nada de edifícios em altura, os planos de construção não eram úteis, sempre que o conhecimento dos artífices e dos engenheiros divergiam. Com a conexão interrompida, não podiam usar planos de construção, e isso reflecte-se na arquitectura dessa época, nenhuma grande estrutura.

3ª PARTE (28:29'')
Então, recrutaram Gerbert d'Aurillac ou Papa Silvestre II. Ele trouxe Árabes em cada guarnição, de onde os mosteiros tiveram origem, com o objectivo de obter conhecimento antigo dos chineses através dos Árabes, que por sua vez tinham o seu próprio desenvolvimento na medicina. Na China, o conceito de contágio não existe, há o conceito de excesso ou insuficiente de energia, há uma influência (latim influenza) da diminuição e aumento da luz e calor na Primavera e Outono, mas a ideia de contágio não tem qualquer papel. O mesmo se passa na medicina Ayurvédica. 'Contágio' é oriundo de uma mentalidade de conflito/guerra, tipicamente europeu. A ideia da doença ser algo negativo, pode já ser reportada a Galeno, o grande médico de Marco Aurélio. Ele evitou este conceito e reconheceu que não era o pecado que fazia as pessoas doentes, mas antes, era a doença que levava ao pecado. E hoje, se pensamos nas reflexões da Nova Medicina Germânica do Dr. Hamer, isso torna-se muito real e actualizado. Encontramos psicoses que podem ser vistas na Tomografia Computorizada (CT), em resultado de diversas constelações, actividades do cérebro em diferentes locais e alterações súbitas da mania à depressão e outras propriedades. Gerbert d'Aurillac seguiu esta perspectiva e a fundação do Império foi humana. Contudo, isso foi mudado rapidamente para o inverso, quando o Papa Silvestre morreu, alguns anos depois. Depois, os tribunais de saúde foram disseminados por todo o Santo Império Romano-Germânico. O Vaticano não conseguiu confiscar todos os documentos e arquivos em circulação, especialmente nas regiões que mais tarde se tornaram protestantes. Dessas cidades, livros e crónicas sabemos hoje que havia tribunais de saúde por todo o Santo Império Romano-Germânico dirigidos por padres acompanhados pela comunidade ou conselheiros da cidade, e eles decidiam quem era um doente sagrado e quem era um doente malvado, ou seja, quem era punido por Deus e quem precisava de ser expulso. 

(Em alemão, a palavra para Lepra é “Aussatz”, que significa expulso.)

Essa lepra ou expulsão, o conceito era idêntico em todas as regiões do Santo Império Romano-Germânico onde os registos foram preservados, no início do séc. 11. A definição incluia doenças naturais como a perda de cabelo, cisto do acne, inchaços, etc. E também incluía diagnósticos mais complicados, tais como pesadelos, o gritar durante o sono, e até casos mais perversos, no que poderia ser chamado do 1º teste SIDA dos tempos medievais, arrepios como reacção a sopro. Estes eram os critérios para a expulsão, a pessoa era tatuada, recebia a última unção, e era forçada a deixar todos os territórios habitados,e proibida de se aproximar da povoação, sob pena de morte. Este era o conceito de Lepra (Aussatz, expulsão) iniciado no séc. 11. Depois, em 1308, com o início de uma pequena idade do gelo, quando a pressão migratória do norte chegou, à medida que os pomares de maças e trigo da Noruega começaram a produzir menos devido à severidade do frio, grandes tensões, fomes catastróficas, etc, tomaram de assalto o Santo Império Romano-Germânico, especialmente, depois do forte terramoto com epicentro em Friaul (Adriático), em 1348, que devastou muitas cidades mediterrâneas. Isto foi interpretado pela ortodoxia como prova do anti-cristo, à medida que a Lei e Ordem colapsavam, também a vitalidade comercial de Veneza, moedas e rotas comerciais. Neste ponto, o exacto conceito, com o exacto mesmo nome de doença foi definido e adoptado pelo clero e os governantes da cidade, para declarar grupos inteiros da população como punidos por Deus e foi-lhes dito ter a Peste Negra. Quarteirões inteiros da cidade foram encerrados e entraram em quarentena. A Lepra foi simplesmente renomeada como Peste Negra. Mais tarde, à medida que o poder do Vaticano foi reduzido pelas revoluções nacionais, a revolução francesa, a revolução americana, o mesmo conceito foi renomeado em varíola, mas o mesmo princípio era mantido. Hoje, isso continua em definições inaceitáveis de doenças como a SIDA. A qualquer proporção que fosse, o público era aterrorizado sem fim, sempre que uma epidemia era declarada, o que significava que podiam ser colocados sob quarentena, serem mortos, forçados a tomar medicamentos, tal como Goethe descreve. Entretanto, milhares morriam porque não havia comida, havia revoltas, e os sobreviventes aplaudiam. 

Este sistema médico foi sempre repressivo em tempos de crise e na história, sempre recorda doenças como algo inerentemente vilão, mau. O demónio da "doença" possui alguém e cresce, enfurece-se como um cancro, e sobretudo, pode espalhar-se e transmitir-se a outros como um feitiço malvado (demónio da "doença"). Este medo era extremamente prevalente na sociedade e no sistema médico, e dele surgiu a Indústria farmacêutica como a entidade mais poderosa do planta, que não abrirá mau este poder por sua vontade. Por isso, precisamos tornar-nos mais activos, por isso, eu forneço-vos mais informação. Criada a ideia do 'vírus', daí desenvolveu-se a ideia do campo da tecnologia genética. Retorno ao Pasteur outra vez: Pasteur sabia que as bactérias não podiam causar doenças, ponto parágrafo. Suficientes estudos e experimentos foram conduzidos e publicados pela Alemanha e não só, entre outros por Max von Pettenkofer, que demonstrou o que era a cólera e como a cólera era facilmente prevenida. Pasteur trabalhou sob comissão para encontrar um argumento para não deixar os ingleses velejarem pelo Mar Mediterrâneo, (levando a que os ingleses fossem fuzilados em Gibraltar), ele surgiu com uma ideia para afirmar que havia um novo patogénio, e este faria as toxinas da doença dentro do corpo humno vivo, e ele chamou-lhe veneno, do latim 'virus'. Essa foi a ideia, ele disse que era milhares de vezes mais pequeno do que uma bactéria, disse que usou um filtro denso por onde as bactérias nunca poderiam passar, espremeu o líquido,o veneno do animal morto, passou o filtro, ele injectou o líquido num cérebro de um cão, atado verticalmetne num poste. Ele usou um terço do volume do cérebro do cão e o líquido saiu pelo outro lado, o cão entrou em consulvões, ladrou, espumou da boca e morreu. A isso chamou-se de Raiva, e isto foi o que Pasteur fez. Pasteur também afirmou que tinha um antídoto para o seu vírus, de modo a avançar com o conceito de vacina. 

Esta Agenda de vacinação foi propagada em primeiro lugar em França, pois os alemães tinham os seus antibioticos e quimioterapia. Pasteur cometeu fraude em todos os seus projectos. Mas ele foi humano o suficiente para documentar as suas fraudes num diário paralelo aos seus registos de laboratório. Ele ordenou que esses regitos nunca fossem publicados. A sua família naturalmente obteve imensa riqueza. Mas o último varão descendente de Pasteur não obedeceu à ordem e enviou os registos ao Professor Gerald Geison da Universidade Princeton, em 1993. Ele publicou uma análise em inglês e revelou como Pasteur tinha cometido tremenda fraude em todos os seus estudos. Por exemplo, animais vacinados que sobreviviam, grupo de controlo que morriam sem serem vacinados, envenenamentos em massa e por aí adiante. Isto foi Pasteur. Pasteur inventou esta ideia de um pequenísimo patogénio que não pode ser visto num microscópio óptico, que sempre gerava o seu veneno, o veneno da doença. Ora isto suportava o mesmo modelo de doença usado durante séculos, o modelo baseado na premissa da guerra, e não na premissa da cooperação (simbiose) , tal como na realidade funciona na natureza. 

Com o objectivo de solidificar o modelo para reforçar a força política contra a Inglaterra, Pasteur postulou a ideia de um vírus. Mas o que Pasteur não antecipou foi que no futuro, um microscópio electrónico, capaz de ampliações muito maiores do que óptico, facultaria-nos a capacidade de ver as estruturas mais pequenas, nunca antes vistas. E após a 2ª Guerra Mundial, o microscópio electrónico permitia ver  as estruturas um milionésimo de vezes mais pequenas do que uma bactéria, onde foram observados esporos, ainda com vida. Reconheceu-se que as bactérias geram esporos quando morriam devagar. Se morriam rapidamente, em situações em que eram aquecidas ou desidratadas, então produziam partículas mais pequenas que não podiam viver por si só, eram apenas proteínas rodeando ácido nucleico no seu centro, que garantiam alimento às bactérias que sobrevivessem, superando a situação crítica. Isto foi observado nos casos de bactérias e outros organismos muito simples, fungos, amebas. Na minha pesquisa, encontrei isso pela primeira vez numa alga muito simples do oceano. Mas nunca foi observado num humano, animal ou planta. E vocês podem verificar isso com pouco esforço.

41:38''
Você pode verificar o vírus na primeira etapa perguntando: Como um vírus é detectado hoje? 
Se um biólogo afirma ter isolado um vírus da gripe, o ovo de galinha e o embrião de galinha são mencionados. O que você vê na pandemia de influenza nos média. Eles trabalham com ovos de galinha. Eles matam embriões de galinha, essa é a forma moderna de experimentação animal que remonta a Robert Koch, e dizem: se o embrião de galinha morre, então era um vírus e nós isolamos o vírus, tiramos algo do animal morto ou humano. "Nós injectamos no óvulo e, dependendo de como o embrião morre, em que ponto ele se torna inicialmente irregular e malhado, eles dizem: é esse ou aquele tipo de vírus. Isto é representado como isolamento quando embriões de pintos são mortos. Claro, não há experimentos de controle. Quando injectamos a mesma quantidade de solução estéril, o embrião morre da mesma maneira. Você também pode ver as fotos que aparecem como vírus, e você verá que elas são iguais às imagens tiradas das células normais. 

43:15
Aqui vemos o excerto de uma célula que é muito produtiva, o chamado aparelho de Golgi, que produz todos os tipos de substâncias e que são secretadas em pequenas vesículas de diferentes tamanhos, mas que não carregam nenhum ácido nucléico nelas. Uma partícula gorda maior é então chamada de poxvírus. Aqui vemos as (“bactérias” nas células?) as mitocôndrias que respiram o oxigénio, aqui vemos duas pequenas, e essas partículas são mitocôndrias. Uma célula muscular tem 1000, as células hepáticas 2000, que nesta fina secção foram retiradas da célula, que foi embutida em resina sintética e então uma peça muito fina foi removida com uma faca de diamante, com o feixe de electrões irradiada, então aqui os assentos da tal mitocôndria e essas partículas são então realmente vendidas como vírus, sem as ter isolado, sem as ter mostrado em estado isolado, pois elas se parecem com o que é reivindicado como vírus nestas fotos. 

44:30
Aqui está a foto que passou pelo mundo como uma foto do HIV, na publicação do Luc Montagnier. Pode ver como as partículas pequenas de uma célula segregam um envelope celular. Chamamos este processo de exocitose biológica ou endocitose, quando algo entra ou deixa o fluido celular. Com estruturas estáveis, portadoras de um ADN próprio, que podem deixar o organismo como os chamados vírus ou bactérias, nomeados de fagos que descobrimos no oceano, todos eles são inofensivos, sem relação com eles, tratam-se de meros componentes normais da célula, ou no caso das fotos engraçadas que foram publicadas do vírus da gripe Influenza, estas são simplesmente misturas de gorduras e proteínas, se eu as agitar vigorosamente, no banho de ultra-som, por exemplo, e então elas se desintegram muito rapidamente, elas não têm em si mesmas ácido nucléico e são de tamanhos diferentes. 

45:39
Eles podem reconhecer que é fraude. E, claro, isso não é reivindicado, algo teria visto na célula que é reivindicada, algo teria sido isolado. O que se destaca agora na actual gripe suína é quando eles tentam mostrar fotos, as partículas são razoavelmente uniformes. Eles podem verificar isso pedindo a uma publicação científica que prove que um vírus existe, é visto no organismo, foi libertado dele, libertado de toda a matéria estranha, e então adicionalmente investigado bioquimicamente no estado isolado. Aqui na primeira etapa, vê-se uma publicação científica, o título da revista e, claro, as duas datas, quando o manuscrito foi enviado ao editor, e quando foi publicado após a revisão por outros três grupos de trabalho, tudo isso prova que tudo o que dito é compreensível passo a passo.

47:09
só isso é ciência, que é verificável e compreensível, e não o que só se pode ver em fotos na Internet ou em livros didácticos.
Aqui escrevemos o que vimos, o que fizemos, até nomeamos os tipos de máquinas e indicamos os fabricantes dos produtos químicos usados aqui, na representação dessa estrutura no organismo, para isolá-la e depois caracterizá-la bioquimicamente. E aqui mostramos que encontramos essas partículas na alga, em grande número e que são todas iguais. Aqui numa ampliação maior, essas partículas são densamente compactadas num nível mais profundo, aqui vemos a área central, o ácido nucléico e uma casca externa de clara de ovo, sempre a mesma forma e composição. Essas fotos no organismo devem, é claro, ser exactamente iguais àquelas partículas que isolamos e representamos na forma pura, no microscópio electrónico, o que leva cerca de 10 minutos depois dessas estruturas serem isoladas. Assim, o leigo pode reconhecer, é a partícula uniforme no organismo, que é reivindicada, sim é. E não há tal foto de qualquer vírus designado de patogénico. O importante sobre a nova descoberta do vírus, além da apresentação, é que eu realmente tenho algo no microscópio, e sim parece-se com tal no organismo, então é a bioquímica. 

49:15
Pego nas partículas, dissolvo-as e agrupo as moléculas num campo eléctrico. Já que existem muitas moléculas seguidas, elas podem ser coloridas e aparecer nesse padrão de barras, num padrão de banda como nós chamamos, quantas proteínas diferentes nós temos e que dimensões têm, ao executar marcadores aqui. Outros estudos bioquímicos mostram que as moléculas de açúcar estão ligadas a essas proteínas com uma cor de açúcar e então podemos até quebrar essas proteínas nos seus constituintes e descobrimos que em cada isolamento de vírus, que realizámos centenas de vezes, vemos que essas partículas têm sempre o mesmo aspecto e sempre compostas das mesmas proteínas, e resultam no mesmo padrão de bandas. Isso é chamado bioquímica e isso não está documentado para qualquer um dos vírus publicados, existem apenas modelos de ovos de galinha ou de células cancerígenas que podem crescer no tubo de ensaio, e então removidos. Afirma-se que eles são parte de um todo que não existe, que nunca foi visto, que nunca foi fotografado, e que não foi caracterizado bioquimicamente. 

50:41
Aqui chegamos ao ácido nucléico e descobrimos que esse ácido nucléico é às vezes bastante grande e organizado como em todas as bactérias, é circular fechado. Então nós cortamos o ácido nucléico em pequenos pedaços com uma tesoura molecular, adicionamo-los novamente e voltamos ao mesmo tamanho que tínhamos quando separámos o ácido nucléico como um todo, saímos repetidas vezes no mesmo padrão de banda, que é a bioquímica do ácido nucléico. Assim como pouco foi publicado em todos os casos alegados como vírus patogénicos, não existe tal coisa. Porque essas partículas que eles representam são ou misturas de gordura de ovo feitas artificialmente que podem ser agitadas, exibidas num curto espaço de tempo e depois desintegram-se imediatamente, a composição nunca é mostrada, porque qualquer um pode verificar imediatamente, ups, essa é uma proteína feita artificialmente aqui ou são apenas componentes normais da célula, como todo o biólogo sabe. 

51:57
Como eu disse antes, o HIV só foi anunciado por ter sido determinado que o HIV é considerado provado apenas no consenso internacional, e saiba-se que o "aplica-se" não é um "é". O que eles não esperavam é que em 01.01.2001 a Lei de Protecção à Infecção entrasse em vigor e esta lei requeresse uma ciência ao nível do actual estado da arte, e não especulação ou consenso, não um "válido", mas um "é". Parágrafo 2 da Lei de Protecção à Infecção: no sentido desta lei é … Aqui está a admissão de Ulla Schmidt, depois de muitos anos de investigação persistente: o "só" aplica-se como comprovado. No ano 2000, estendemos a exigência para todos os vírus patogénicos e aqui também reconhecemos as autoridades de saúde e aqui a autoridade de saúde do estado da Baviera: eles não são responsáveis por uma prova a favor ou contra o vírus, e eles não podem nomear uma autoridade competente. 

53:46
O Instituto Robert Koch (RKI) nunca respondeu, mas apenas na Internet, e nem sequer se referem ao RKI, que por lei foi forçado a executar o Parágrafo 4 do Acto de Protecção à Infecção independentemente para conduzir essas investigações sobre as doenças, conhecidas como infecciosas, e não apenas confiar nas declarações dos franceses ou dos americanos, mas de conduzir pesquisas independentes.
Aqui está a confissão do Dr. Ing. Dr. Privatdozent Hein Rinder, em como você não pode dar nenhuma informação, e também não pode nomear uma autoridade que seja responsável pela existência do vírus e evidências, embora o Acto de Protecção à Infecção o exija. E antes de me vacinar ou engolir o Tamiflu, deve ficar claro, se esses vírus existem. Como o professor esqueceu de assinar esta carta, temos a assinatura do seu Presidente feita e isso confirma a precisão desta declaração. E ele se refere em conexão com a literatura da epidemia de gripe de 1933. Você sabe que isso não pode estar certo, 1933 a ideia do microscópio electrónico acabou de nascer, os primeiros dispositivos foram o medicamento somente após a Primeira Guerra Mundial disponível. Aqui você pode ver como isto é uma fraude desajeitada. Aqui está a assinatura do Professor Hingst, que traz o anterior credo da Igreja Católica, a doença como um castigo de Deus e que é executado como a lepra, como a peste negra, e mais tarde, como varíola e assim por diante:

Citação: em relação aos efeitos epidemiológicos dos vírus da gripe para o desenvolvimento de doenças em animais e seres humanos, existe o consenso mundial entre as instituições e organizações científicas relevantes, para nós é para uma fundamentação adicional do caso, não há nenhuma necessidade de agir, questionando este consenso. Ele nunca forneceu provas, e não há necessidade de agir mesmo se se questionar este consenso, assassinos insolentes que são elogiados e que, como mostramos, são habilmente protegidos pelo judiciário.
56:48
Claro, as pessoas se perguntam: poderiam as vacinas ser tão eficazes como uma boa dieta como alegou o Bundestag alemão? Você sabia que existe uma análise de risco-benefício para cada vacina recomendada? Olhamos e vê-se, algumas pessoas doentes estão a ser vacinadas, as outras não são, e então, você parece-lhe bem ou mal. Quantas pessoas morrem após a vacina, quantas permanecem paralisadas e então, diz-se que o benefício é óptimo, as pessoas não ficariam mais doentes, os danos são baixos. Na carta aqui, agora é alegado que as análises de risco-benefício não existem, mesmo aqui é uma fraude flagrante. 

57:51
Como durante e após a Segunda Guerra Mundial, descobriu-se que a teoria da infecção está errada, mostrou-se na primeira guerra mundial e entre as duas guerras mundiais por tentativas cruéis de infecção. Todos participaram neste tempo. Onde um autor de um livro se perguntou  porque ninguém fala sobre essas atrocidades em colónias africanas onde milhões de pessoas foram mortas, com compostos de mercúrio, com compostos de arsénico onde até negros morreram antes de morrer, e todas as cores do arco-íris morreram, por que isso não é nomeado? Porque todos participaram, e os autores dizem que isso foi pior do que qualquer coisa que já aconteceu antes. Controle populacional na África, tradicionalmente com a teoria da infecção, não só na Europa, onde Goethe naquela época tentou alertar a população, agora também na África. 

58:43
Agora ficou claro que através das experiências de infecção envolvendo o Instituto Robert Koch na Segunda Guerra Mundial, contra a vontade dos afectados, a teoria da infecção está errada, não podemos ver os vírus, eles não foram comprovados, a história da bactéria de qualquer maneira errada. 
Mas o modelo que pode ser transmitido à doença e que deve haver um portador material de doença que se dissipou na forma da hipótese de bactéria e da hipótese do vírus, que teve que persistir e que foi continuada por profissionais médicos que não queriam para deixar de ir o modelo porque eles entraram em suas posições por este modelo e esta política foi de fato estatal de apoio, comprovada desde Otto von Bismarck. Então o que aconteceu? 
As pessoas dizem que existem vírus que se multiplicam tão lentamente que nunca podem ser detectados. Mas eles estão lá e eles adoecem e produzem seus efeitos destrutivos com o veneno dos doentes. Por outro lado, desenvolveu-se a teoria de que há bactérias que primeiro precisam ser infectadas por esses elementos móveis e depois ficarem doentes. Assim, a ponte foi feita entre a ideia de que as bactérias adoecem e a ideia de vírus que ainda existem hoje no modelo da difteria, a bactéria da difteria está presente em todos e somente quando é infectada por um vírus se torna virulenta e a doença surge. Esta foi uma ponte que continua a existir hoje e desta ponte desenvolveu-se a Genética Molecular de hoje, através das experiências de Erwin Chargaff, nos Estados Unidos, em 1944, também referido no seu livro "O Fogo de Heráclito". O que ele fez? 
Você tinha bactérias que eram redondas e rosadas, com as quais você não fez nenhum experimento animal cruel, e uma delas diz que elas são inofensivas. Então o DNA é dado a essas bactérias, elas ficam nervosas e enrugadas, elas realizam experimentos cruéis com animais e depois afirmam que agora a bactéria estava infectada e agora elas ficariam doentes e o veneno causador da doença teria sido transferido para a Bactéria. Esta teoria foi o ponto de partida da genética molecular de hoje. Com essa teoria, no modelo da difteria até hoje, o Prof. Hacker fez carreira na República Democrática Alemã, levou essa teoria para o Ocidente, ganhou prémios e hoje é o chefe do Instituto Robert Koch. 

1:02:01
Esta informação, de que a toxina no ADN, é a toxina que criou toda esta pesquisa e milhões e biliões foram investidos dentro e fora desta ideia, surgiu a ideia do gene, que aqui é a informação como num um livro e esta informação implementada está em proteínas e assim por diante, materializou-se na chamada engenharia genética, e então afirmamos que é possível isolar um gene na forma de uma sequência de letras do ADN, e levar essa informação para um organismo estranho, e então faz com que este organismo gere vacinas, vitaminas, um veneno contra a broca do milho europeu, como é o caso do milho OGM da Monsanto. Este foi o nascimento da genética moderna, impulsionada por profissionais médicos para sustentar o modelo da doença de envenenar o corpo através de vírus, bactérias, patogénios. 

1:03:14
O que é realmente feito e o que a genética, ou a bioquímica da genética, pode fazer, é delinear grosseiramente a estrutura dos cromossomas, então montar essa sequência, a estrutura, a estrutura química representativa das moléculas que compõem o DNA. Eles postularam a partir de seu modelo que realmente funciona em algumas proteínas de uma bactéria, mas o que não é o caso em animais, plantas e seres humanos. 

Este é o modelo em que o ADN está presente no núcleo da célula na forma dos cromossomas, que a substância mensageira é anulada, isso muda, as peças são cortadas. a substância acabada do mensageiro deixa o núcleo da célula e então uma proteína é feita a partir dele. Essa é a chave para a genética, é assim que funciona para algumas bactérias, mas isso não funciona para animais, plantas e seres humanos. Nestes, descobriu-se que as proteínas são produzidas sem encontrar um ácido nucléico. Estes têm proteínas que surgem na célula, embora se encontre uma cópia grosseira numa parte do cromossoma e outra parte da cópia áspera noutra parte, mas não se sabe como o material se encaixa.
Essa é uma das conclusões, deveria haver um livro da Vida em que tudo aquilo de que somos feitos, na forma de moléculas, no núcleo, é que essa hipótese explicativa está errada. 

1:05:27
Esta hipótese explicativa surgiu da necessidade de manter a teoria da infecção. O que é feito na prática é: você toma pequenos anéis de ADN. Eu disse sim, o ADN das bactérias é composto de cachos de “fios”, anéis grandes e pequenos anéis, eles são chamados de plasmídeos, e eu posso realmente multiplicar esses plasmídeos apenas multiplicando bactérias. Extraindo os “fios” de “informação genética”, extraindo os “fios”, cortando-os, retirando um pedaço, e reinserindo um pedaço de ADN estranho noutra bactéria, feche-se e re-multiplique isto para tirar novamente. Eles afirmam que o gene está nele. O gene patogénico. A toxina, o veneno. Esses cachos de “fios” são muito perigosos quando entram em animais e plantas. Estes anéis não existem no animal e na planta. Esses anéis penetram no nosso núcleo, fundem-se com os nossos cromossomas, e dissolvem os cromossomas e o núcleo.

Mesmo na ficha médica alemã não. 94. Assunto 51 e 52 de 22.12.1997, página 3465, livre e gratuitamente disponível na Internet é lido que este ADN estranho também é absorvido através dos alimentos. E isso não é necessário ser declarado, se a sua participação é inferior a 1%. Aqui você pode ler que estas substâncias dissolvem o núcleo e mudam o ADN. 

1:07:56
E nós precisamos desse núcleo celular porque ele coordena o metabolismo da respectiva célula e ressoa com ele, e como todos sabemos, é muito diferente de acordo com o tipo de célula.

Este artigo de "Der Zeit" de 12.06.2008 confirma o que eu aprendi há 20 anos, quando comecei a trabalhar no laboratório e os meus supervisores me disseram: "os modelos que você aprendeu para os exames aplicam-se aqui, não mais, há muito tempo, em laboratório."

Aqui você pode ler, que toda a ideia de genética desapareceu.
"O genoma foi considerado um modelo imutável do Homem, a ciência tem de se despedir dessa ideia. Na verdade, os nossos genes mudam constantemente. Há dois anos atrás, na Universidade da Califórnia, 25 cientistas sentaram-se juntos e fizeram a pergunta: o que é um gene? No entanto, a tentativa de esclarecer este termo mostrou-se difícil. Tiveram horas de reuniões, todos gritando entre si."

Agora temos uma ideia do que se passa nas universidades. O que os pesquisadores descobriram nos filamentos cromossómicos de humanos e animais ultrapassa os actuais paradigmas da genética. A pesquisa médica está enfrentando novos desafios. "Por acharem que os genes são invariáveis, existem os genes bons e maus”. Isso acaba de ser recompensado com um Prémio Nobel (2008), Harald zur Hausen patenteou o papilomavirus (“causador” do cancro do cérvix), e isso, então, também na forma de uma vacina no mercado:
"Corpo e alma cuja saúde, doença, desenvolvimento e envelhecimento estão sujeitos a uma interacção genética complexa e que vai além de todas as ideias anteriores. Os geneticistas devem-se despedir da sua imagem de um genoma estável, onde as mudanças são excepções mórbidas."

Eles tomam duas culturas de células e definem uma como ("doente ou saudável"), a outra como cancro, e dizem que a diferença é esse gene patogénico. De facto, o material genético de cada um está sendo constantemente reconstruido. Todo o organismo, todo o ser humano, toda a célula é um universo genético em si. 

1:11:17
Essa é a realidade biológica. Aqui está mais uma vez um Prémio Robert Koch concedido, é claro, para manter a teoria da infecção. Estes dois pesquisadores conheceram-se em 1993 e decidiram procurar um novo agente infeccioso e causador de cancro. Este foi o começo de uma conexão científica e pessoal. Foram então responsáveis por estabelecer um laboratório na Universidade de Colúmbia, em Nova York. US $15.000 e um escritório mais pequeno do que uma casa de banho pública. O espaço e o dinheiro eram suficientes para acomodar um dispositivo de reacção em cadeia da polimerase que se tornaria o coração do laboratório. Este é um dispositivo que gera calor e frio, e quente e frio, e assim se multiplica, sempre num ciclo de polimerização, novo ADN é criado com o que está disponível e há um pequeno truque, você pode usar este dispositivo para fazer algo que não existia antes, e então, apresentar isto ou aquilo como o novo culpado.

Os pesquisadores decidiram não isolar o patogénio, mas só provar o seu material genético. Eles compararam o ADN das células saudáveis com as do tecido doente. Foi o que Harald zur Hausen fez. Simplesmente definiu uma cultura como saudável e a outra como doente, e a diferença é patenteada como um vírus. O vírus não emerge, nem o modelo do ADN inteiro do patogénio, apenas pedaços, que são então reivindicados como parte do vírus, são patenteados e, em seguida, afirmam estar a fazer engenharia genética. Esta engenharia genética, em seguida, cria a vacina, que é então injectada em meninas pubescentes, com enormes quantidades de adjuvantes, toxinas, para o corpo responder. Portanto, não é surpreendente, a declaração deste virologista, Prof. George Klein, de Estocolmo: 
"O vírus mais estúpido é mais esperto que o melhor virologista".
E aqui, o texto simples é realmente falado no folheto: Produzidos geneticamente, então os plasmídeos activam o ácido nucléico que dissolvem o núcleo, o hidróxido de alumínio, os compostos de mercúrio, etc. 

Hidróxido de alumínio é inflamável, dissolve as células nervosas e aqui, no campo veterinário, estamos claramente perante um princípio tóxico. O envenenamento orgânico por mercúrio manifesta-se na forma de distúrbios do sistema nervoso central, como ataxia, tremores, convulsões e paralisia e, é claro, morte. Também são possíveis reacções alérgicas ou anafiláticas após a administração de preparações medicinais contendo compostos de mercúrio, como conservante.
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Os veterinários abordam abertamente os efeitos colaterais. Todos os médicos mantém este segredo,que é especialmente condenável quando se trata de mães que simplesmente não têm tempo para pesquisar e que estão totalmente assustadas e concordam que injecte algo estranho na sua criança, e deposite algo lá, ou seja, veneno. O resultado pode ser visto nos homens, no esperma claramente cansado, posso ver directamente as mitocôndrias sob o microscópio óptico e perceber que já quase não existem homens com o número total de mitocôndrias no seu esperma. Com outros métodos, posso ver nos olhos, a chamada degeneração macular. E descobriu-se que o mercúrio é um matador de sementes. No sul do Tirol, houve uma campanha de vacinação obrigatória, e aqui você encontra a maior taxa de infertilidade masculina. A punição por não vacinar os seus filhos é uma multa ou até a prisão. Na Saxónia, isso acaba de recomeçar. E depois vem a explicação dos médicos: poderia a excessiva ocorrência de mercúrio na área alpina ser a responsável por isto?

Então, o que está nas vacinas é afastado da discussão. É lógico que o hidróxido de alumínio é inflamável, é injectado e depositado. O canal de inserção é tão fino, para que não possa supurar, os médicos devem assegurar-se que a agulha não está molhada, caso contrário, haverá uma inflamação constante, pode solidificar e criar um abcesso. Aqui um cientista descobriu que este hidróxido de alumínio dissolve os nervos, descobriu-se que este hidróxido de alumínio migra para as vias nervosas ascendentes e passa a barreira hematoencefálica. No ponto de ramificação dos nervos ascendentes e descendentes criam-se depósitos de proteínas de alumínio, os nervos são destruídos, os sinais deixam de passar, as pessoas perdem memória, é a doença de Alzheimer. 
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Como já foi dito, a coisa toda sempre segue o envenenamento, a velha doutrina do veneno e antídoto, você tem que lutar contra o patogénio que produz o veneno da doença e essa ideia continuará a ser usada politicamente para administrar situações de crise, não apenas para ganhar dinheiro Goethe descreveu, como fez Bismarck, como a França fez contra a Inglaterra, de modo que hoje temos o planeamento polémico da gripe que chamou a atenção do público em 1999, depois que as autoridades alemãs foram enquadradas pelas autoridades americanas. A única afirmação que eu quero colocar aqui que eu não posso provar é que antes que o sistema monetário entre em colapso, a gripe aviária ocorrerá para desviar a atenção da fraude que está sendo feita com o dinheiro aqui. 

Vamos dar uma olhada nos números de hoje aqui: 
•	Mortes, 20 peças em todo o mundo. 
•	Sintomas: febre na Alemanha, tosse com dores no corpo, que é renomeada gripe e da gripe simples, é reivindicada na Alemanha, que mata 33 pessoas todos os dias, então 18 mil por ano. 
•	Na Alemanha não houve mortos, nos EUA um caso, no México muitos casos, no porco ainda não comprovado, mas no Egipto todos os porcos foram abatidos para fazer humor e em toda a América do Sul, excepto da Costa Rica: 1 caso. 
•	Além disso, você pode ver como a trapaça maciça está aqui. E que as pessoas estão se adaptando ao Tamiflu porque é alegado que temos tão poucas mortes, apesar de termos tantos casos, porque o Tamiflu funciona. 
•	Vamos ao Instituto Robert Koch: gripe suína, tratamento médico em casos suspeitos. Muito actual, 26 de Abril deste ano (2010). E esta é a regra do jogo, assim como a SIDA, uma pandemia, uma epidemia pode eclodir aqui, a qualquer momento, uma epidemia de envenenamento e ansiedade/pânico que leva as pessoas a ficar em casa, que a energia acaba, o gás desce e assim por diante e as massas de pessoas estão morrendo.

Esse é o plano:
•	Critérios clínicos e epidemiológicos de definição de caso atendidos. Então: tosse ou febre clínica, são coisas que têm uma causa bem diferente e depois – ele estava com uma enfermeira juntos, ou a mesma maçaneta ou o avião do México desceu lá, então é um caso suspeito de gripe suína, então será relatado ao Departamento de Saúde. Desde ontem, domingo, há um requisito de registo. Um impulso não cristão para aumentar os casos, depois a amostragem, depois um teste rápido, que obviamente não é calibrado. Mesmo que seja negativo já será administrado o Tamiflu, se eu estiver gravemente doente, muito Tamiflu é dado, então, eu posso sufocar e morrer por isso. E se uma sintomatologia atípica e grave ocorrer, sou colocado numa enfermaria de isolamento, tenho medo e tenho sintomas graves, então a PCR é feita novamente e o ADN é multiplicado a partir da célula. Nada mais está lá, e então, será um caso provável e então uma pessoa no Centro Nacional de Referência do Instituto Robert Koch decidirá o que será feito dela. Este é o plano de jogo da guerra moderna de hoje contra a população.
•	Estas são as instruções de diagnóstico. Sob isolamento, eles não entendem nada além de um embrião de galinha com saliva ou algo a esguichar, então ele morre e então diz: olhe lá, esse é o vírus e então, outros testes indirectos não são todos calibrados. incluindo testes de DNS com o PCR e, em seguida, ele diz – ahah, se de repente, eu produzi muitas proteínas que são chamadas de anticorpos, então eu tenho um caso. Então, mesmo sem ter encontrado o corpo, alega-se que dá um anticorpo, para um corpo que não existe. 
•	O aumento reaccional do corpo nada mais é do que a reacção do corpo ao envenenamento. Quando o corpo é envenenado, esses venenos são usados para abrir buracos nas células e causar danos nas células. A reacção do corpo, quando é envenenado, é formar selante. Globulinas, pequenos corpos de proteínas, que no ácido se acumulam imediatamente e com os seus grupos de sulfeto de hidrogénio, nos quais a energia é armazenada para reticular com outras proteínas, que fazem a coagulação do sangue, e fazem a cicatrização de feridas nas nossas células, se eu estiver envenenado, ou se me machuquei. 
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O corpo responde com um aumento reaccional a qualquer tipo de lesão. Até as células em crescimento precisam desse selo, e isto é chamado de anticorpo, mesmo como anticorpo específico. Ora, isso não é verdade, as propriedades de ligação dessas proteínas com os seus grupos sulfeto de hidrogénio não são específicas. Pode alterar-se isto no laboratório à vontade, alterando o valor de acidez, adicionando detergentes, alterando a concentração mineral. Então, pode-se conseguir uma mudança ou não. O sangue de uma mulher grávida está cheio de globulinas para selar a placenta e levar o alimento à criança. Temos de diluir o sangue de uma mulher grávida 40 vezes, para que ela não acuse maciçamente positivo num teste, mesmo no teste de anticorpos do HIV. Novamente, a pergunta – Onde esses procedimentos são calibrados? Em lado nenhum existe tal "padrão de referência". Neste caso, também não com bactérias, existem bactérias, mas não produzem venenos no organismo vivo, apenas nos mortos. 

Tamiflu e Hoffman-La Roche, na época da primeira onda da pandemia de influenza, todos os países tinham reservas dele, ainda hoje, a produção está a pleno vapor, confirma a Roche – Poderia ser um remédio para o recente surto de gripe aviária no Extremo Oriente (2010). O Tamiflu foi testado em testes pré-clínicos para uma ampla gama de cepas de vírus Influenza. Apesar da falta de dados clínicos, e da falta de tempo para os reunir, isso não foi feito até hoje, e estamos a falar em torno do ano de 2004. Com base nas evidências colectadas, supor-se que o Tamiflu é eficaz contra cada subtipo da enzima neurominidase, do vírus da gripe, incluindo a cepa H5N1 e H5H1N1. Isso é batota.

Se o vírus da gripe não existir, não pode conter a enzima neurominidase na sua superfície. A neurominidase é chamada sialidase em alemão, pode pesquisar facilmente na Internet, e descobrirá. Essa neurominidase é encontrada em todo o corpo, ocorre no sangue e é uma das enzimas mais importantes do corpo. Cabe a nós não sufocar.

Essa enzima “mastiga” restos de sais que carregam uma carga negativa e transferem essa carga negativa para nossas células, especialmente para as células sanguíneas, fazendo com que elas se repelam. Essa tensão do tecido é mensurável em milivolts, 80mV, e essa tensão deve ser mantida constantemente pela neurominidase e o Tamiflu inibe exactamente essa neurominidase, que faz com que as células do sangue parem de se repelir, o sangue torna-se espesso, aglomerado e não pode mais transportar oxigénio, e as pessoas morrem. 

Tal como acontece com a SIDA, onde o folheto informativo declara que os efeitos do fármaco não podem ser distinguidos dos efeitos da doença. Novamente surge a pergunta – Quem se beneficia? Um dos patenteadores do Tamiflu é o ex-secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld. Agora entendem o título do nosso livro: Influenza Aviária, a Pandemia Infra-Asiática e a Guerra dos EUA contra a Humanidade. É isto, produzido na Suíça na empresa Roche sob licença. Aqui diz-se:
•	Não testaram em mulheres grávidas, e os efeitos sobre o bebé amamentado são desconhecidos. Nada foi feito. 
•	E na Alemanha, foi aprovado como um xarope, que na concentração de 16 vezes a dose diária do adulto, é um assassino de crianças. 
•	Se a pandemia for anunciada e as mães inocentes o derem aos seus bebés, os bebés ficarão azuis, alguns certamente em frente da câmara, e então, será dito que o vírus mudou tanto que até mesmo o Tamiflu não funciona. Isso é previsível.
•	E também aqui: em todas as drogas antivirais, a dica para crianças, outros efeitos colaterais menos comuns que podem ser causados pela gripe, na realidade não podem ser causados pela gripe, porque não há gripe, etc. Tudo surge em consequência da perda de carga do sangue e aglutinação – bronquite, problemas pulmonares, sinusite, a inflamação imediata, infecções de ouvido, enormes problemas com o equilíbrio, se você está a sufocar torna-se louco. No Japão, houve jovens a saltar pela janela, assim também deve constar no folheto que Tamiflu enlouquece. Aqui vê-se – se os ouvidos zumbirem, se sentir a cabeça a estoirar, e a pele também, conjuntivite, inchaço dos gânglios linfáticos, tonturas, fadiga, distúrbios do sono, etc., todos esses são efeitos colaterais do Tamiflu, que é um planeado assassino em massa, que talvez ainda pode ser parado, se os cidadãos quiserem. 


