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Преглед

Иако различитог изгледа, плодишна тела моргелон-а и такозвани црви од влакана пронађени у
цревима аутистичне деце, деле низ заједничких особина. Ово наговештава биолошку и/или
биотехнолошку везу. Та два стања се упоређују у погледу њихове морфогенезе, генетике,
њиховог односа према интоксикацији, њихових репродуктивних органа и осећаја етеричних бића
која пацијенти доживљавају, што болест повезује са традицијом црне магије. Још једна
заједничка карактеристика ове две болести је очигледна когнитивна дисонанца коју показују
медицинске и државне власти када је у питању научно разумевање подручја студија.

Кључне речи: <Autismus> <Rope Worms > <Morgellons> <Delusional Parasitosis> <Eingebildete
<Parasitose> <Dermatozoewahn> <environmental medicine> <Milieumedizin>
<timeloopsolution> <Harald Kautz-Vella> <Harald Kautz> <timeloop protocol>
<timeloop Protokol>
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1. Да ли, Везанo за Аутизам, Црви од Влакана и Моргелон-ova Плодишна Тела
Приказују Исти Био-Технолошки Потпис?
1. Болест Влакана, Цревни Псеудо-Паразити, Делузијска Паразитоза и Аутизам. Објашњени
Вишеструки Аспекти Моргелон-овог Стања.
Укључујући смернице за дијагнозу и терапијски протокол.
2. TSE и Creutzfeldt Jakob- ТСЕ Krojcfeld Jakob као Резултат Зрачних Пиезоелектричних
Нанокристала, Тровања Тешким Металима и Неухрањеност.
4. Доступне Дијете и Суплементи за Сузбијање Болести Повезаних са Начином Живота.
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1. Увод
За лечење такозваних црва од влакана, пронађених у цревима деце са аутизмом, утврђено је да је
ММС / ЦДС најмоћнији лек за враћање ове деце у нормално стање. По протоколу1 Kerri Rivera-Кери
Ривера, хиљаде деце до сада се делимично или потпуно опоравило. Међутим, медицинско
разумевање шта су црви од влакана није добро развијено.
У истраживању моргелон-а описаном у чланку „Болест влакана, цревни псеудо-паразити,
делузијска паразитоза и аутизам - објашњени вишеструки аспекти моргелонског стања“, показао се
низ очигледних паралела, сугеришући могућност да су тзв. црви од влакана различита гљивична
врста која следи исти биотехнолошки концепт. Утврђено је да су моргелон-и, као трансхуманистичка
технологија2, генетски модификована гљива, са способношћу да прихвати секундарну генетску
групу која, када производи плодишта, пројектује морфогенезу укрштања човек/инсект3. Генетика
овог укрштања се највероватније испоручује у одвојеним црвеним ћелијама, које имају способност
размножавања попут бактерија4. Иако укрштање човека и инсекта никада не може да живи, гљива
множи ове гене и развија своја плодна тела у предвиђени облик укрштања, опонашајући ћелијске
структуре инсеката и кичмењака. У природи се ова способност гљивица да опонашају спољне
облике налази у породицама Беаувериа бронгнартии и Метархизиум5. Инкорпорирајући ове
генетске кластере, гљива очигледно ствара биоенергетске целине које имају способност одвајања
од гљивичног ткива и настављају да постоје као биоенергетски паразити који користе људско тело
као енергетски домаћин. Чини се да је код Моргелон-а ово одговорно за симптоме делузијске
паразитозе, осећај невидљивих инсеката који се увлаче под кожу. За потпуно разумевање и
визуелни доказ, прочитајте горе поменути чланак.
Да би се проценила хипотеза да су црви од влакана повезани са аутизмом по природи слични
моргелон-у, овај чланак ће представити и размотрити низ јединствених карактеристика пронађених
у оба стања.

1

Kerri Rivera: Healing the Symptoms known as autism. 2nd Edition. ISBN-13: 978-0989289047 ISBN-10: 0989289044
Ureña E. B., Kreuzer M. P., Itzhakov S., Rigneault H., Quidant R., Oron D., Wenger J.: Excitation enhancement of a
quantum dot coupled to a plasmonic antenna. Avanced Materials, Vol.24, OP314-OP320 (2012)
3
Fiber Disease, Intestinal Pseudo-Parasites, Delusional Parasitosis & Autism; the Multiple Facets of the Morgellon
Condition Explained. ENVIRONMENTAL MEDICINES APPROACH TO GEOENGINEERINGINDUCED DISEASE.
4
Clifford E Carnicom: ARTIFICIAL BLOOD (?). Aug 27 2009. Online November 10th 2016 at
http://carnicominstitute.org/wp/artificial-blood/
5
Fang Yun Lim, James F., Sanchez, Clay C.C., Wang and Nancy P. Keller: Toward Awakening Cryptic Secondary
Metabolite Gene Clusters in Filamentous Fungi. PMC 2013 Jul 7. Published in final edited form as: Methods Enzymol.
2012; 517: 303–324. PMCID: PMC3703436. NIHMSID: NIHMS423761 doi: 10.1016/B978-0-12-404634-4.00015-2
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2. Метода
Већину истраживања за овај чланак, извели су лаици без одговарајућег медицинског образовања,
лабораторијске опреме и финансирања. То су урадили родитељи деце с аутизмом и оболели од
моргелон-а, који су прали и документовали ентитете из њихових црева. Иако су анализиране
хиљаде слика, иза евалуације не постоји емпиријски систем, већ само једноставан херменеутички
приступ који уноси смисао у бројне супсидијарне налазе.
1. Results
Следеће поређење разматра позитивну корелацију између Моргелон-а и црва од влакана, пронађених у
цревима аутистичне деце.
Моргелон-и

Црви од влакана повезани са Аутизмом

1. Морфогенеза

1. Морфогенеза

Плодишта моргелона не расту континуирано
од малих до великих, као што то чини свакo
друго живо биће. Величине клице соје и
мицелиј, који се уплеће у коноп попут ткива
које нарасте до пуне телесне величине, а тек
тада кожа која прекрива ентитет расте и чини
да изгледа као да је пројектован од
секундарног генетског кластера, показујући
карактеристике као што су глава са ушима,
закривљени кукови, пупчана врпца и очи
инсекта.

Повезани с аутизмом, црви од влакана показују
исти основни образац раста, само што је на
почетку мицелиј прилично слузаве структуре и
прозиран. Ипак, на крају процеса раста, ако се
то постигне, узгаја се кожа која покрива читав
ентитет. Ентитет када је завршен има другачију
морфогенезу, која је попут змије или црва, а не
инсекта.

Ја нисам власник ауторских права
за ове фотографије, погледајте
енглеску или немачку копију овог
текста на aquarius-technologies.de

Слика 1, 2: различите фазе раста плодишта
моргелон-а, према визуелној процени
фотографија које је снимила Мануела
Биниецк.

Слика 3, 4: различите фазе раста плодишта
црва од влакана, према визуелној процени
фотографија Kerri Rivera-Кери Ривера.
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2. Генетика

2. Генетика

Почетни облик Моргелон-овог мицелија није
само биолошки, геном је смештен у технолошки
произведено микровлакно, које се користи у
свету био-нанотехнологије као једињење за
капсулирање вирусног протеинског омотача,
који се састоји од вириона (1/150. пута мањи од
вируса) са ДНК, РНК, РНКи (мутирана РНК) или
РНКси линеарни или прстенасти плазмиди за
одређене функције6. Ово је тачно потребна
конфигурација за комбиновање неколико,
нормално некомпатибилних, генетичких
елемената путем Т-спојева7.

Секвенцирање ДНК црва од влакана показало
је9: 99% људски псеудоген, хромозоми 8, 17,
98% Cymoninus notabilis -Цимонинус нотабилис
(буба семењача), 99% људски мтДНК, Rhysotritia
duplicatica -Ризотритија Дупликатика, гриња или
Branchiobdella balcanica- Бранкиобдела
балканика, црв, С-3 + 18С-ДР 99% Људска 18С
рРНА 99%, некултивисан фунгус или
некултивисан клон Eukaryote- Еукариоте. Ови
налази се 100% уклапају у концепт укрштања
различитих врста, обично некомпатибилних,
затим узгајаних као секундарна генетска група,
као гљивично плодиште, тачно онако како је
визуелно представљено из анализе феномена
повезаног са Моргелон-ом.

У појединачним случајевима, у лезијама жртава
моргелона пронађене су структуре сличне
инсектима, које би се могле идентификовати
као Цимонинус нотабилис, иста семенска
стеница која је део генетике8 црва од влакана.

Слика 5: Псеудо-инсект пронађен у лезији
Моргелон-ове жртве

Један од идентификованих гена био је из
Cymoninus notabilis-Цимонинус нотабилис. Исти
ентитет је пронађен као псеудо-морфогенеза у
лезији жртве Моргелон-а. Псеудо инсект, на
моргелон-овој страни, наговештава могућност
да се део сложеног генома одвојио и учинио да
гљива показује само један од аспеката
укрштања.

Слика 6. Cymoninus notabilis-Цимонинус
нотабилис, чија је генетика пронађена у црву
од влакана, повезаним с Аутизмом.

6

Twietmeyer, Ted. Is Morgellons Disease Caused by Chemtrail Spraying?
http://www.rense.com/general71/mmor.htm © May 14, 2006.
7
Staninger, Ph.D., Hildegarde. Private Funded Independent Study on the Identification of Chemical and Biological
Composition of Fibers from Moregellon Diagnosed Patients. Integrative Health International, LLC. Lakewood, CA ©
October 5, 2006. Laboratory Report: Fiber made of High Density Polyethylene (HDPE).
8
See also: http://www.morgellonsuk.org.uk/morgellons_insects.htm
9
Prof Alex A Volinsky: First conference presentation rope worms. Funis Vermis. Genome project
www.youcaring.com/FullGenome. Online November 10th 2016 at: https://www.youtube.com/watch?v=0ySOErV2hc
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3. Релација с интоксикацијом

3. Релација с интоксикацијом

Моргелони сакупљају токсине и складиште их у
плодиштима. То је заправо биолошка функција
гљиве, због чега имуни систем омогућава
гљивицама да напредују као део симбиотског
окружења 10.

Уклањање црва од влакана доводи до смањења
симптома неуро-дегенерације изазване разним
токсинима.

4. Генерација спора

4. Генерација спора

Моргелон-и се размножавају хексагоналним
честицама које садрже споре, позициониране
на једном оку инсекта, смештено на челу
плодишта.

Црви од влакана стварају фекално камење са
белим тачкама које су можда споре гљивице.
Ово захтева даљу проверу.

5. Сензација етеричних бића

5. Сензација етеричних бића

Неки видовити пацијенти имају способност да
виде биоенергетске ентитете. Остали пацијенти
осећају пузање само под кожом. Слике
представљене као уметничка дела, која описују
оно што виде, посебно се фокусирају на људско
једињење укрштене генетике 11.

Деца са аутизмом изгледају фасцинирана
змијама. Неколико компанија се чак
специјализовало за полумеханичке играчке
змија, посебно дизајниране за децу са
аутизмом. Уметничка дела видовитих
пацијената показују тачне сензације због којих
су деца са аутизмом фасцинирана змијама 12.
Најупечатљивији детаљ је да пауци и змије
приказују треће око на средини чела. Према
тестирању мишића, овај ентитет се везује са
змијама Кундалини и Туммо, из источне
традиције.

Слика 7: Везано за Моргелон, демон према
визији видовитог пацијента.
Слика 8: Интерсубјективни изглед Туммо(велика слика) и Кундалини-змија (мала
слика) током шаманске сеансе.
10

Scheller, Ekkehardt Sirian: Candidalismus; getarnte Systeme erkannt, Gefahren gebannt - Ursache unendlich
vieler Krankheiten und eine infopathische Lösung. Jim Humble Verlag 7. Auflage 2016.
11
https://en.wikipedia.org/wiki/Delusional_parasitosis
12
http://community.fireflyfriends.com/blog/article/reptiles-and-minecraft-the-things-autism-parentslearn-to-love
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6.

Веза са митологијама традиције црне
магије

6.

Веза са митологијама традиције црне
магије

Велика је сличност визија повезаних са
Моргелон-ом и Јахбулоном, богом масонerije13.
Ово наговештава директну везу болести с
култом црне магије. Такође, укрштање
човек/паук повезан је са архонтима познатим
из времена гностичке традиције, са ентитетима
описаним у Necronomicon-Некрономикон-у,
потом са модерним тумачењима митологије,
демонским ентитетима које је описао LovecraftЛовкрафт, као популарна тема су основе
митологије Chtulhu-Ктулху, која такође доводи
до савремене интерпретације NecronomiconНекрономикон-а. Главни спојни елемент у свим
традицијама/визијама је треће око на средини
чела.

Укрштање човек / змија веома подсећа на
причу о деградацији раја, почетном догађају
који је, према библијским извештајима,
човечанство довео под утицај зла. Можда је
и не мора бити случајно да иста медицинска
традиција, која ствара велику пустош
применом вакцина и антибиотика, има за
централни симбол змију омотану око
исцелитељског штапа. Друга удружења
додељују се змијама Кундалини и Туммо као
биоенергетским ентитетима којима се
обраћа Кундалини јога, као и змијама
кинеске традиције, погрешно сматране
змајевима.

7.

8.

Евидентна когнитивна дисонанца
манифестована од медицинске и
националне власти када је у питању
научно разумевање болести.

Многе државне власти негирају постојање
Моргелон-а, пријаве научних радова се
одбијају. Већина лекара тврди да је болест
заблуда; пацијенти се лече психофармацеутским производима. Многе
лабораторије не прихватају захтеве за
биохемијскe и генетскe анализe, чак и када
нуде редовно плаћање.

Евидентна когнитивна дисонанца
манифестована од медицинске и
националне власти када је у питању
научно разумевање болести.

Постојање ткз црва од влакана
конвенционална медицина не препознаје
као део спектра аутизма. ЦДС третмани који
су заправо помогли хиљадама пацијената да
се опораве криминализују се у јавности.
Упркос хиљадама опоравка, државне власти
инсистирају да је аутизам неизлечив.

4. Дискусија
Што се тиче поређења између моргелона и црва од влакана, сличност између биолошког/
биотехнолошког концепта може се сматрати стеченом. Главне разлике између ова два стања су
почетна врста гљивица – моргелон-и формирају мицелиј, црви од влакана развијају се из неке врсте
слузног калупа (плесни). Због чега се генетика секундарне групе делимично разликује.
Чини се да је оно што је откривено као биоенергетски ентитет који производе псеудо-морфна
плодишта ове две гљиве, са секундарним генетским групама, исти ентитети који се у митологијама
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сматрају демонима. Страх да вас не означе као „ирационалног“, или као особу која верује у демоне,
могао би бити јак. Једном када су „демони“ идентификовани као „софтвери“ генерисани
биотехнологијом, дизајнирани да ометају људски ум, „лаички“ или „митолошки“ елемент ових
открића постаје технолошки елемент, а оно са чиме се суочавамо једноставно је биотехнологија
коју користи трансхуманизам. Степен трансхуманистичког напада на човечанство може се разумети
када спознамо да је глобална агенда претворена у правац, толико озбиљан да неки аутори тврде да
статистика доказује да ће до 2032. године 100% новорођених дечака бити потпуно аутистично, а до
2042, биће и 100% новорођених девојчица14. Ако желите да знате тачност ових предвиђања, можете
да следите везу и придружите се дискусији.
Постоји други елемент који би могао да изазове когнитивну дисонанцу: идеја да су вештачка
интелигенција и трансхуманизам стари појмови који су постојали много пре развоја човечанства у
технолошком правцу. Неки људи схватају да већина технолошког напретка који данас познајемо
потиче или из психичке интуиције с ванземаљским цивилизацијама, или ретро-инжењерским
ванземаљским технологијама, обновљеним из срушених НЛО-а. Други људи живе са системима
веровања који свет своде на 3Д и доживљавају линеарни развој. Упркос мноштву доказа, они
занемарују постојање ванземаљског присуства и праисторијских технолошки еволуираних
цивилизација, само зато што их главни медији и школско образовање гурају у том правцу. Откриће
традиционалних демона у контексту трансхуманситских технологија је још један необорив доказ
ове врсте.
Оно што морамо да схватимо је да би део човечанства могао, свесно или не знајући, продати своју
врсту ванземаљској интелигенцији, која планира неку врсту „Киборг“15 асимилације човечанства
преко трансхуманистичких технологија. Ако то звучи превише бизарно да би било истинито,
слушајте Реја Курзвеила, кума трансхуманизма, сада шефа технолошког развоја у Google-Гugl.
Нано ботови ће улити сву материју која нас окружује информацијама. Камење, Дрвеће, све
постаће једно са овим интелигентним рачунарима. Од овог корака проширићемо се на остатак
универзума. Послаћемо нанотехнологије спојене с вештачком интелигенцијом, њихови ројеви
ће отићи у универзум и у суштини пронаћи друге материјале и енергије за сакупљање да би
проширили глобалну интелигенцију наше људско-машинске цивилизације. Универзум ће се
пробудити, постаће интелигентан и помножиће нашу интелигенцију са трилион билијуна пута,
и не можемо у потпуности све сагледати, па то је заиста главни разлог зашто се ово назива
сингуларност. Али како год то назвали, свемир ће се пробудити. Дакле, „да ли Бог постоји“,
рекао бих „још не“16.

14

http://scienceblogs.com/insolence/2012/07/19/battling-antivaccinationists-at-freedomfest-part-2-drwhitakerresponds/
15
Species from the star trek series assimilating other species turning them into half bio-forms, half machines,
interconnected with a biotechnological hive-consciousness
16
Ray Kurzweil: The Singularity is near. Documentary. Available at:
http://www.singularity.com/themovie/#.VGZe4aVUPwI
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Раи Курзвеил у својој фантазији већ планира да преузме друге планете у дубоком свемиру са типом
машина / биоформа-фузија, као што је горе описано. Проблем визије Реја Курцвајла је тај што би
она на крају могла довести до потпуног уништења наше недавне биосфере. Фузија машина
/биоформа заснива се на енергетском вампиризму. Енергетски вампиризам овог квалитета је оно
што је пре више еона дефинисано као демонско и зло. Морамо бити свесни присуства силе која је
позната као сатанизам и да она покреће агенду која јасно контролише политичку арену,
пољопривреду, медицину, војску као и обавештајне заједнице – сви повећавају компоненте
целокупног концепта, што доводи до биохемијске дегенерације човечанства, препуштајући
биологију трансхуманим технологијама. Како Моргелон-и постају следљиви сигурносни потпис у
новој новчаници од 20 долара, могли бисмо да додамо систем приватног банкарства на листу
институција које би требало вратити под демократску контролу, ако ми као биолошка врста
намеравамо да преживимо.
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