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Преглед
Визуелна и микроскопска анализа документације која се односи на Моргелон-e открила је
целокупан животни циклус фунгуса који показује карактеристике гљивица реда
entomophthoraleѕ-ентомофторалес. Као што је типично за овај ред гљива, моргелон-и, који
расту у ткиву и у неким случајевима излазе кроз кожу, стварају псеудоморфна плодишта, пратећи
секундарне генетске кластере. Изведени из неколико анатомских детаља који се могу
идентификовати, Моргелон-ова плодишта изгледа да прате морфогенезу укрштеног човека и
паука. У погледу здравственог стања предложен је систем диференцијалне дијагнозе. Разрађена
је куративна стратегија заснована на принципима енвиронменталне медицине, укључујући
решења која пружа радионика.

Кључне речи: <Morgellons><Bovine Digital Dermatitis> <Intestinal Parasites> <Darmparasiten> <Delusional Parasitosis>
<Eingebildete Parasitose> < Dermatozoenwahn> <Autism> <Candida> <Lyme Disease> <Borelliose> <Rope Worms>
<environmental medicine> <Milieumedizin> <timeloopsolution> <Harald Kautz> <timeloop protocol> <timeloop Protokol>
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1. УВОД
Моргелон-ову болест или болест влакана (када се јавља код домаћих животиња попут крава,
описује се као говеђи дигитални дерматитис) и даље одбацују конвенционална медицина и већина
јавних власти1. Стварна биологија овог стања није адекватно истражена. Захваљујући фотографском
раду различитих жртава моргелон-а, који су хиљадама фотографија документовали ове појаве, било
је могуће описати целокупан животни циклус моргелон-а. Визуелним приступом идентификовани
су, мицелиј, педункуларна база, различитe фазe раста плодишта, споре и органи који носе споре. У
исто време, биохемијска анализа и фрагментација ДНК показују синтетички облик живота, описан
као:
Болест код које појединци имају раст влакана у кожи која сагоревају на 1.700 степени Ф и не
топе се2. Приватна студија за утврђивање хемијског и биолошког састава ових влакана
показала је да се спољно кућиште влакана састоји од полиетиленских влакана велике
густине (ХДПЕ). Влакнасти материјал се обично користи у производњи оптичких влакана.
Дотични појединци никада нису радили у овој индустрији, нити су били у контакту са овим
материјалом. Такође је утврђено да се овај материјал користи у свету био-нанотехнологије
као једињење за капсулирање виралне протеинске овојнице, која је састављена од вириона
(1/150 пут мањи од вируса) са ДНК, РНК, РНКи (мутирана РНК) или РНАси линеарни или,
прстенасти плазмиди за одређене функције3 4. Токсикопатолошка идентификација биопсија
ткива, код особе којој је дијагностикована Моргелон-ова болест, открило је присуство
континуираних тубула силике или стакла са присуством силикона5. (Реф. за читав пасус)6.
Што се тиче визуелне анализе, суочени смо са биотехнолошки пројектованом гљивом која има
способност да асимилира спољну ДНК и тиме учини да њено плодно тело опонаша морфогенезу
других врста. Због овог квалитета, могло би се утврдити да је биолошки поредак гљиве
највероватније изведен из реда entomophthorales-ентомофторалес. Што се тиче хемијске анализе
влакана, чини се да постоји неки облик вештачког омотача који се користи за засијавање инфекције

1http://emedicine.medscape.com/article/1121818-overview

http://www.psychosoziale-gesundheit.net/pdf/faust1_dermatozoenwahn.pdf
2Dr.

Hildegarde Staninger: FAR-INFRARED RADIANT HEAT (FIR RH) TYPE REMEDIATON FOR MOLD and OTHER UNIQUE DISEASES, RIET-1.
Industrial Toxicologist/IH & Doctor of Integrative Medicine Integrative Health International, LLC 12235 E. Centralia St. Lakewood, CA 90715. ©
October 18, 2006 Presented at the NREP Annual Conference in Nashville, TN, October 18th, 2006 for the National Registry of Environmental
Professionals. Glenview, IL, USA.
3Twietmeyer,

Ted. Is Morgellons Disease Caused by Chemtrail Spraying? http://www.rense.com/general71/mmor.htm © May 14, 2006.

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).
4

Leicester. Virus Replication. Microbiology @ Leicester: virology: Virus replication. Updated: October 22, 2004. "http://www.micro.msb.le.ac.uk/3035/3035Replicaiton.html.
5

6

Karjoo, M.D., Rahim. U.S. Silicon Breast Implant Studies. American Medical Diagnostic Laboratories, Inc. Santa Ana, CA.

© 1994
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под екстремним условима и / или чини да она преживи као биомеханичке компоненте, чак и када
сам имуни систем уништава облик. Функција елемената може се разумети као компоненте
самосастављајућих трансхуманистичких технологија, описаних као плазмонска влакна (мицелијум)
и хексагонални плазмонски фотонски кристали (органи који садрже споре) као јединице за
читање/писање које чине микроталасни/биофотонски комуникациони интерфејс.
Ред entomophthorales-ентомофторале је генетским инжењерингом развијен као мико-инсектицид
и показује управо ово својство псеудо-морфогенезе. Морфогенеза плодних тела пронађених у
цревима пацијената Моргелон-а - како ће се показати - презентујe карактеристике укрштеног
човека/паука. Иако се ова најсавременија биотехнологија не може наћи у некласификованим
публикацијама, основни приручник је описан у стандардној литератури7 о генетски
модификованим гљивама. Ова литература описује, како способност гљива да преносе секундарне
генетске групе, тако и могућност увођења спољне ДНК помоћу agrobacterium tumefacienѕагробактериум тумефасиенс .
Постоји секундарни аспект болести из којег потиче термин делузијска паразитоза: осећај пузања
инсеката на и/или испод коже. Једна пацијенткиња је пријавила да је развила мајчински инстинкт
према плодиштима моргелон-а, укључујући тугу због њиховог месечног „абортуса“. Чињеница да
ове гљиве имају способност стварања ембриона „тела“ , са правим хуманоидним ДНК кластерима
који индукују мајчинске инстинкте, доводе до идеје да би могло постојати и некакво етерично или
енергетско тело створено заједно са плодиштем, које има способност дисоцијације од ткива
гљивице и интеракције са човеком, на сличан начин на који бисте очекивали од демона или
причвршћеног духа. Колико год ова идеја била маргинална, објаснила би уобичајени осећај да
невидљиви инсекти пузе по телу и у њему, о чему извештавају многе жртве Моргелона.
Свестан сам да многи људи поричу постојање духовног света. Међутим, могло би се узети у обзир
да сва бића показују особине самоорганизације. Дакле, када кажемо „демон“ или „дух“, говоримо
о организационом пољу, без обзира из које физике се састоји. Савремено истраживање биофотона8, као и опто-генетско истраживање, предлажу идеју да су та поља реплика-таласи
коњугованих бинарних фаза, који се састоје од уништених парова био-фотона које контра-шаљу два
ДНК ланца, додајући вртлоге са фракталним скаларним потенцијалом који функционишу као нацрт
живота. Ови вртлози заправо приказују фрактални поредак биологије. Ово разумевање биологије
заснива се на потпуном запису оригиналних Maxwell-Максвел-ових једначина, укључујући
попречне, уздужне и скаларне форме електромагнетних таласа, отварајући четврту димензију, са
могућношћу формирања вртлога са скаларним потенцијалом као виши-димензионални нацрт
7

Handbook of Fungal Biotechnology. Second Edition, Revised and Expanded. Edited by Dilip K. Arora. National
Bureau of Agriculturally Important Microorganisms New Delhi, India Associate Editors Paul D. Bridge British
Antarctic Survey Cambridge, United Kingdom Deepak Bhatnagar US. Department of Agriculture NewOrleans,
Louisiana, U.S.A. MARCEL MARCEL YORK BASEL © 2004 by Marcel Dekker, Inc.
8
Bajpai Ram P., Bajpai PK, Roy D.: Ultraweak photon emission in germinating seeds: a signal of biological order.
JBiolumin Chemilumin.1991 Oct-Dec;6(4):227-30. See also: Bajpai Ram P.: Quantum coherence of biophotons and
living systems. Indian J Exp Biol. 2003 May;41(5):514-27.
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живота. Теоретски, фотони у анихилираном стању имају способност формирања структуре кружног
поља, које би могле остати стабилне чак и кад се одвоје од кластера ДНК, што сугерише да део
морфогенетског поља има способност да преживи ћелијску смрт и постане демонски ентитет.
Претпоставке таквог догађаја биле би растућа концентрација скаларног потенцијала, како би се
створило локално изобличење простор-времена довољно снажно да стабилизује структуру кружног
поља. Ову хипотезу поткрепљује искуство једне пацијенткиње, која је током месечног побачаја
плодишта осетила осећај усисавања енергије из чела, који ју је енергетски одводио до тачке
несвестице, док је ток енергије текао у правцу црева.
Ово даје научни приступ аспекту описаном као заблудна паразитоза, осећању који су изразиле
Моргелон-ове жртве, том удомљавању пузећих бића налик инсектима која живе и невидљиво се
крећу на и испод њихове коже. Уместо да преписујемо психо-фармацеутске лекове, трудили смо
се да од што већег броја пацијената прикупимо што више информација о овим појавама, како бисмо
одредили понављајуће обрасце. Неки од ових понављајућих образаца повезују се са савременом
традицијом црне магије.
2. Метода
Истраживање описано у овом раду делимично је емпиријско, делом херменеутичко. Због
ограниченог финансирања било је продуктивније детаљно испитати студију случаја. Аутор је лично
неколико месеци пратио једну жртву Моргелон-а, улажући 2-3 дана у недељи како би могао лично,
емоционално, ментално и медицински да посматра све аспекте овог стања. Наведени циљ овог
периода истраживања био је да прати пацијента до његовог опоравка.
Медицински преглед и лечење обавио је Ekkehardт Sirian Scheller-Екехарт Сириан Шелер †. Његов
рад сада наставља Institut für Infopathie UG, in Radolfzell, Germany – Институт Инфопатие УГ,у
Радолфзелу,Немачка. Scheller-Шелер је био специјализован за микроскопију тамног поља,
енвиронменталну медицину и радионику. Следи анегдотски случај, доле описани лекови не би
требало схватати као протокол излечења. Ипак, у овом појединачном случају постигнуто је значајно
побољшање након 5 месеци. Лична дијагноза открила је историју Cryptopyroluria криптопиролурије, кандиде, дисфункције јетре, прекомерно закисељавање, тровање тешким
металима, и Лајмску пратећу болест моргелон-а. Излечење се догодило након што су основни
услови излечени одређеним третманима. Криптопиролурија је лечена минералним и витаминским
суплементима (Core/biopure.eu-Кор/биопур.еу), прекисељавање и загађење тешким металима
зеолитом, кандиду и лајмску болест индивидуално прилагођеном радиоником. Суштина концепта
детоксикације који комбинује суплементе и радионику, коришћени у овом анегдотском случају,
данас је доступна у производима Супер Зеолит (Моргелон профилакса) и quinteXsenceкуинтеКссенце (детоксикација тешких метала), које производи biopure.eu. - биопур.еу. Етерични
аспект осећаја пузећих бића под кожом третиран је Black Goo Globuli- Блак Гу Глобули-јем,
произведеним у биопур.еу. Истовремено је прописана строга дијета, избегавајући месо, млечне
производе, алкохол, рафинисани шећер, кафу и све производе контаминиране глифосатом. Поред
историје болести, пацијенткиња је због своје фризерске професије патила од велике изложености
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хемикалијама и тешким металима. А неколико година раније, пацијенткиња је без њеног знања
била жртва церемоније црне магије.
Полазећи од ових налаза, изабрали смо још четири жртве Моргелон-а да бисмо проверили да ли су
налази системски или случајни. Интервјуи су вођени е-маилом и ослањали су се на информације
које су овим пацијентима давали њихови лекари. Судећи према ова 4 случаја, са изузетком
експлицитне изложености хемикалијама, утврђено је да су сви исходи, укључујући виктимизацију
путем ритуала црне магије, системски са високим значајем. Генерално, пацијенти су показали
психолошки афинитет према улози жртве.
Као последњи корак, разменили смо податке са различитим истраживачима који раде на другим
условима, такође повезани са закисељавањем и интоксикацијом тешким металима, како бисмо
верификовали да ли се наш протокол може додатно побољшати. Чинећи ово, показала се веза
између моргелон-ових инфекција и аутизма. Дискусије са лекарима који лече аутистичну децу
откриле су, да су у једном случају такозвани црви од влакана пронађени у цревима аутистичне деце
били повезани са истим хексагонима који садрже споре моргелон-а. Фрагментација ДНК црва од
влакана спроведена у оквиру руског истраживања открила је део ДНК човека, делом инсекта,
делимично црва, микроскопија је показала типичну структуру ћелија кичмењака, док је хемијска
анализа открила само биљно ткиво9. Поред тога, на исти начин на који моргелон-ове жртве
визуализују пауке, змија је централна тема за децу са аутизмом. Чини се вероватним да се заправо
бавимо биотехнолошким концептом сличним моргелон-овом, у којем гљива асимилира ДНК из
укрштања човека/змије као своју секундарну генетску групу. Поређење нашег моргелон протокола
са методама развијеним за лечење аутизма резултирало је оптимизацијом нашег протокола, а
заузврат очекујемо да ће наша открића и протокол допринети побољшању лечења аутизма.
3. Резултати визуелног приступа и даља истраживања
3.1. Животни циклус Моргелон-а
У потрази за разумевањем моргелон-овог животног циклуса, следећи приступ је био потпуно
визуелни. У време студије веза са аутизмом још није била идентификована. Заснован је на раду
различитих пацијената моргелон-а, који су документовали симптоме повезане са моргелоном,
пронађене у природи, извучене из њихове коже или доњег црева. Управо смо пажљиво погледали
све ове појаве повезане са моргелон-ом, покушали да пронађемо понављајуће облике и ставили их
у логичан редослед.

9

Development stages of the “rope” human intestinal parasite Originally submitted to arxiv.org on Jan. 14, 2013,
http://arxiv.org/abs/1301.2845 Alex A. Volinsky, Ph.D., Nikolai V. Gubarev, Ph.D., Galina M. Orlovskaya, RN-C,
Elena V. Marchenko, M.D., Ph.D.. Independent researcher Occupational Safety Ltd. (OOO“Bezopasnost Truda”), 32
ul. Koli Tomchaka, suite 14, St. Petersburg 196084, Russia, Department of Surgery, St. Petersburg City Hospital.
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Ово је приватна публикација без комерцијалне позадине. Међутим, ауторска права за
фотографије коришћене за целу серију морају се платити и износе неколико хиљада долара.
Одлучио сам да наставим да објављујем ову серију, надајући се да ће људи који цене овај рад
бити вољни допринети донацијама за покривање ових трошкова ауторских права. Ако желите да
дате свој допринос, молимо вас користите -paypal- налог, са адресом е-поште:
kautzvella@gmail.com

Слика 1: Многи људи који знају за Моргелон пријављују присуство влакана у ваздуху у великом
броју, описаних као луминисцентна под тамним светлом. Лако је замислити да се инфекције могу
јавити удисањем ових влакана.
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Слика 2: Ова влакна се могу наћи на многим местима у природи. Ово је снимак влакна
причвршћен за домаћи парадајз, реагују на телесну топлоту или људско биопоље и активно се
савијају у правцу људског тела. То показује како лако могу настати инфекције, не само дисањем,
већ и кроз ланац исхране.
Ја нисам власник ауторских права за ове фотографије, погледајте енглеску или немачку копију овог
текста на aquarius-technologies.de

Слика 3. Ово је паукова мрежа испред прозора фотографа који је доставио већину фотографија
које се односе на плодишта Моргелон-а. Велико црвено влакно је од синтетичког платна које је
висило с прозора с горњег спрата, плавичаста и црвенкаста фосфоресцентна влакна су Моргелонове величине.

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

Слика 4: Благо металног изгледа, иста влакна у сувом стању су пронађена на поду стана у којем
је пацијент живео.
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Ја нисам власник ауторских права за ове фотографије, погледајте енглеску или немачку копију овог
текста на aquarius-technologies.de

Слика 5: Ово је облик који се обично може наћи у кади након купке са алкалним суплементима.
Извађено из коже, остало је у кади након истека воде.

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

Слика 6: Овај је издвојен из фекалија. Почиње обликовање. Мицелиј формира јајник. То није
случајно, то је структура која се понавља, а која се може наћи на врло много фотографија.

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

Слика 7: Чини се да постоји нека врста међусобног везивног желеа, који уједињује влакна да би
створио затворено ткиво.

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

Слика 8: Када је процес завршен, више није могуће идентификовати појединачна влакна.

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

Слика 9: Ово појединачно влакно плодишта је много дебље од оригиналног мицелијума. Црвена
структура сл. 8 је вероватно скривена испод слузи на горњем крају структуре. Тек је почео да
расте, али спреман је да формира сложенију, геометријски обликовану „печурку“. Дакле, треба
да изгради „ткиво“ ...
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Ја нисам власник ауторских права за ове фотографије, погледајте енглеску или немачку копију овог
текста на aquarius-technologies.de

Слика 10: Могуће је видети појединачна влакна плодишта, али и оригинални јајник, тј. основу
петељке, црвену и сјајну. И може се почети замишљати пројицирани морфогенетски облик.

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

Слика 11: Следећа фаза развоја: и даље је могуће видети јајник, међутим, појединачна влакна
нису више видљива. Моргелон гради затворену „печурку“, дајући јој снажну и заштитну
површинску структуру.

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

Слика 12: Овај је прилично развијен, и даље изгледа младо и уредно. Такође увек видимо црвени
јајник. На стомаку је причвршћена нека врста пупчане врпце.

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

Слика 13: Овај изгледа нешто старије, занимљиво је да се чини да може да се савије у средини,
назовимо га око „бокова“. На месту ока почиње да развија црну мрљу, касније ће ова црна мрља
носити споре.

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

Слика 14 : Овај је потпуно одрастао, глатке површине, више се не виде појединачна влакна. Ред
гљива је у стању да опонаша облик најразвијенијих кичмењака. Опет с пупчаном врпцом.
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Ја нисам власник ауторских права за ове фотографије, погледајте енглеску или немачку копију овог
текста на aquarius-technologies.de

Слика 15: Ово је људски ембрион исте старости (28 дана) ... Пацијенткиња је увек говорила о репу
и глави у облику патке, а мале је називала "пацовима". Такође је рекла да су њени инстинкти
везани за њих били као за децу. То су гљиве, међутим чини се да носе морфогенетско поље
хуманоидних беба. Али то је само спољни облик а душа, морфолошка и биоенергетска
мимикрија.

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

Слика 16: Ако тражимо органе, наћи ћемо два. Јајник црвен попут желеа, и овај ... који носи споре.
Морфогенеза ока инсеката је највероватније саставни део гљиве, природно специјализована за
инсекте као домаћине, па тако има свој репродуктивни орган у облику ока инсеката. Не личи на
људско око. Ипак, као ембрионална структура, она се и даље појављује у глави, тамо где треба да
буде смештено људско око.

Слика 17: Гљива користи хексагон за заштиту и покривање спора. Касније, из хексагона израста
прва генерација моргелон-а.
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Слика 18: Друга генерација моргелон-а формира нови мицелиј. Ова слика је из петријевке и
приказује нови мицелиј који се шири из хексагона.
Постоји још један аспект плодишта Моргелон-а: чини се да показују или мушке или женске
карактеристике паука.

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

Слика 19-21: Лева слика приказује типичан женски облик са „јајницима“који нижу црвене ћелије.
Мушки облик не показује ове црвене ћелије, али у фази преласка из желуца у доња црева
ослобађа мехур, налик мехуру паука који садржи сперму. Током ове фазе производи зелену
површину налик кожи која се љушти. То може бити заштитни слој потребан за преживљавање
киселог окружења желуца.
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Слика 22: У једном случају, из коже моргелон-а пацијента извађен је прави егзоскелет пауковог
типа, који је показивао и влакна и бодље.
Изгледа да су моргелон-и недокументовани блиски сродници или генетски модификована верзија
или укрштање metarhizum anisopliae-метархизум анисоплиае, metarhizum acridum-метархизум
ацридум, metarhizum majus-метархизум мајус или beauveria brongnartii-беаувериа бронгнартии, сви из
реда entomophthorales-ентомофторале. Већина облика овог реда гљивица природни су непријатељи
инсеката. Када заразе инсекте, односно успеју да уђу у њихово тело, гљива се шири унутар тела, у
основи једе инсекте изнутра, одгаја плодиште које по облику и величини подсећа на инсекта, затим
формира споре и покушава да зарази друге инсекте. У овом биолошком поретку постоје две
посебне способности које подржавају целокупан концепт који такође игра улогу у моргелон-овој
болести.
1.

Гљиве су способне да асимилирају ДНК своје жртве, интегришу је, умножавају и
граде ДНК кластер који ствара морфогенетско поље које подсећа на
морфогенетско поље жртве.Ова морфогенетска сличност може имати два циља:
могла би заварати биоенергетски део имунолошког система жртве. Изгледа да је
гљива део жртве. Нема разлога да га имуни систем напада. Можда ова
интеграција ДНК и стварање биопоља имају још једну сврху: привући више
жртава морфогенетском сличношћу и сексуалном привлачношћу на нивоу поља.

2.

Други очигледан циљ је привући и заразити више жртава мимиком из стварног
живота. Помоћу морфогенетског поља жртве, гљива је у стању да формира
„печурку“, плодиште које по облику и величини подсећа на оригинални нацрт ДНК
жртве. Са инсектима ће то бити гљива која расте у облику инсекта којег је управо
убила. Као секундарно обележје, гљива је чак способна да интегрише делове
егзоскелета жртве препознавањем површинске структуре и интегришући је у
сопствену телесну структуру. То је посебно случај са очима, подручје где се споре
налазе, формирајући структуре које блистају под хладним светлом и дају инсекту
жив изглед. Овим опонашањем живих инсеката, гљиве на крају проналазе
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секундарног домаћина код птица које једу заражене инсекте. Ова класа гљива је
широко коришћена за производњу мико-инсектицида генетским инжењерингом.
Да би могао да асимилира ДНК жртве у сопствени морфогенетски образац, овај поредак гљива
интегрише ДНК жртве у мицелиј и почиње да је репродукује као да је то сопствена ДНК.

Слика 22-23: Metarhizum majus-Метархизум мајус, као и Beauveria-Беаувериа, природни су
непријатељи инсеката, способне да имитирају морфогенезу домаћина, асимилацијом ДНК
потоњег. Када зарази инсекте, односно када уђе у њихова тела, гљива се шири унутар тела, у
основи једе инсекте изнутра, гради плодиште тачно у облику инсекта, интегришући егзоскелет
инсекта као део свог „Плодишта“, затим поново излази на површину, формира споре и покушава
да зарази друге инсекте.
Према истраживању које је спровео Carnicom institute- Карником Института, откривено је да
Моргелон-и у својим влакнима носе црвене ћелије, ћелије са способношћу размножавања ван
људског тела. Ћелије су такође пронађене као аеросол који пада с неба. Истраживање CarnicomКарником-а означило их је као црвене крвне ћелије човека. Стога је могуће да гљива моргелон не
реплицира људску ДНК, већ умножава другчији, генетски модификован геном који би могао бити
дизајниран на било који начин, укључујући могућност укрштања која никада не би преживела као
стварна бића. Функција ових ћелија још није у потпуности схваћена.

3.2. Моргелон-ова инфекција и аутизам
Откривено је да деца са аутизмом имају „паразите“ у доњим цревима, чија је ДНК мешавина ДНК
гљиве, инсекта, црва и људске ДНК - што је упоредиво са резултатима Моргелон-ове студије.
Макроскопски, многи нађени цревни паразити могли би се идентификовати; ипак, истраживачи и
даље говоре о паразитској врсти до сада непознатој. Као у случају Моргелон-а, и ови паразити
показују фазу плетених белих влакана, пре него што формирају затворену морфогенезу, прекривену
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кожом, налик на змију или црва. Интервју са људима који су лечили велики број аутистичне деце
такође је показао да је једно од аутистичне деце извадило хексагоналне фотонске, плазмонске
кристале, што је јасан знак моргелон-а инфекције. „Различите морфогенезе структура, погрешно
названа цревни паразити, може се објаснити аспектом псеудо-морфогенезе. У многим случајевима
(како је истраживач Kerri Rivera-Кери Ривера усмено известила), лечење и уклањање ових црва,
заједно са другим паразитима, доводи до значајног побољшања аутистичног стања. Као и пацијенти
са моргелон-овом болешћу, аутистична деца могу да осете или виде духовно царство у којем живе
етерична бића. Неки од њих директно показују оно што виде у уметничким делима, понекад то
изразе речима - говорећи о змијама унутар тела - или се огледају у одређеним навикама попут
склоности змијама-играчкама, што је изгледа толико често да компаније нуде механичке звекеће
змије, посебно на захтев породица са децом са аутизмом.

3.3. Сугерисање тумачења аспекта заблудне паразитозе
Осећај пузања инсеката на и испод коже широко је распрострањени симптом моргелон инфекције.
Исти симптом познат је и зависницима од хероина, који пријављују пузање ентитета углавном у
ногама. Извештено је да би се у неким случајевима ове сензације могле намерно пренети на
незаражене људе. У оквиру нашег сопственог истраживања била су четири случаја, у којима се
пренос феномена могао догодити са суседима који нису били укључени. Да бисмо прикупили
детаљније информације о овом феномену, интервјуисали смо два пацијента који су успоставили
интензиван однос са овим феноменом. Свесни смо да њихова перцепција није ни просечна, ни
репрезентативна. Ипак, одлучили смо да користимо посебан приступ који су ови пацијенти морали
да имају како би добили детаљнију слику и како би могли формулисати прихватљиву хипотезу, која
би касније могла бити верификована емпиријски или у оквиру херменеутичког приступа значајном
усклађеношћу са другим налазима.
У једном случају забележени су следећи феномени:
-

Цикличн одлив плодишта на сваких 28 дана, синхронизовано са женским циклусом.
Током дана одлива, јаке главобоље изазване сензацијом пулсирајућег извлачења енергије
из главе ка цревима.
Мајчински инстинкт према плодним телима, сличан осећањима према абортираном фетусу.
Стотине невидљивих створења налик инсектима субјективно се осећају како се крећу на и
испод коже.
Осећај да се контролише умом, укључујући подражавање пренетих еротских снова, с
фантазијама које као да не одговарају укусу, карактеру и навикама пацијента.
Повећан осећај свеприсутне контроле ума у данима са упорним контреилима.
Случајеви лудила у оближњем суседству, где су људи губили разум, седели поред цеви за
грејање и лупали по цевима цео дан (понављајући се у два одвојена случаја, трећи случај је
лупао вратима целу ноћ).
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Други случај који смо нашли вредним помена био је случај видовитог пацијента који је сликао
портрете ових заблудних паразита. Слика се односи на неколико аспеката биологије паука које
приказује плодиште. Међутим, у културном смислу, ове слике се такође односе на прилично велики
број ликова познатих из различитих митологија.

Слика 32: Делузијски паразит према видовитој перцепцији моргелон-овог пацијента.
Слика се односи на следеће митологије:
-

-

митологија Chtulhu-Чтулу, посебно у њу-ејџ интерпретацији, коју је нацртао уметник ZaranoЗарано, и такође објавио илустровану копију кодиране верзије NecronomiconНекрономикон, дело JohnDees-Џон Диз-а. Приказује морфогенезу паука/човека, као и једно
око на средини чела. Свест јавности о овој митологији оживела је захваљујући
полудокументарном делу J.P. Lovecraft -Ј. П. Ловкрафт-а, који је описао култове црне магије
у источној Европи. Занимљиво је да Зараново дело приказује други ентитет који изгледа као
човек / змија..
Односи се на Jahbulon-Јабулон-а, бога зидара којег су обожавали слободни зидари, култ који
датира из египатских времена.
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-

На митологију Гога и Магога описану у гностичким списима, које датирају од пре пет до шест
хиљада година.
Paracelsius- - Парацелсус је учио да је паук медиј за моћну, али злу силу, коју су црни магови
користили у својим подлим подухватима 10.
Односи се на машински свет у трилогији Мatrix-Матрикс.
Биологија Моргелон-а тачно је описана у роману Андромеда, који је објавио Michael
Crychton- Мајкл Криктон 1969. године, приказујући и влакна и хексагоне на текстуалним
цртежима, што сугерише да је ово инвазивни покушај асимилације човечанства од стране
ванземаљске врсте.

Слика 33-37: слева надесно: Jahbulon-Јабулон, бог зидарства. Инвазивна „бубица“ која је унесена
у тело Нео да би га шпијунирала и контролисала ум, у Matrix I- Матрикс први део. Такође,
светлосни паразитизам се рефлектује кроз радњу филма. Друга линија: демон паук/човек
укрштање, као и змија/човек, из реплике уметничког дела некрономикона John Dees-Џон Диз-а ,
аутора Зарано.
Слична уметничка дела производе одрасли, видовњаци са способношћу да виде змије повезане
са аутизмом, такође познате као Tummo и Kundalinie-Тумо и Кундалини у азијској традицији.

10

Manly P. Hall: The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and
Rosicrucian Symbolical Philosophy. San Francisco, H.S. Crocker 1928. P. 222.
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Слике 38, 39: Интерсубјективни изглед змија Tummo-Тумо- (велика слика) и KundalinieКундалини (мала слика), током вађења у шаманском ритуалу.
Вреди споменути да посебно арапска традиција перцепције демона, која је свој најчистији израз
пронашла у Necronomicon-Некрономикон-у, такође описује тачно две демонске врсте, гог и магог,
укрштање човека/паука, и човека/змије.
Наравно, не може се утврдити колико се поједине митологије и заплети произведени креативним
писањем међусобно повезују, у смислу међусобног копирања идеја.
Чини се да је најнаучнији приступ постизању неке кохерентности ових налаза, три различита ефекта
која могу изазвати креативност:
-

чиста фантазија
доступно надахнуто митолошко царство, које нуди и излази из колективног поља свести.
Најбољи пример би био мит/модел романтичне љубави којег се сви понекад дотакнемо.
способност људи да једноставно виде истину, укључујући истину о невидљивим царствима,
неком врстом видовитости док доживљавају ову способност надахнућа током креативног
чина.

Иако већина Моргелон-ових жртава није имала никакву представу о митолошким фигурама које
личе на њихову субјективну перцепцију, њихове визије су имале високу кохерентност са тим
митологијама. Најупечатљивији детаљ је треће око које се налази и код паука и код змија. Ово укида
прву могућност чисте фантазија.
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Друга могућност интригу пројектује у поље колективне свести, довољно снажно да буде темељ
масонства и појединачне, кохерентне заблуде о перцепцији овог митолошког царства, до тачке до
које погођени појединци доживљавају ово царство као стварно. Наклоност се очигледно јавља
независно од бивших система веровања.
Ко год је спреман да верује у постојање астралних царстава и демона који насељавају та царства,
као и људи који служе тим демонима, могао би схватити Моргелон-ову болест као технику за
мрешћење демонског присуства на овој планети, стварањем демонских беба гљивама које узгајају
морфогенезу генетски дизајниране ДНК. Плодишта тада одумиру; „душа“ створења преживљава
као демон. Ово би било из перспективе система веровања. Из перспективе науке, демони би били
разоткривени као биотехнолошки створени програми који се хране људским биофотонима, док би
били део АИ интелигенције, засноване на квантним рачунарима, формирајући неку врсту вештачке
свести о кошници.
Што се тиче других чињеница попут наглог пораста броја аутизма, који су заправо деца која су
избачена из тела остављајући тело за собом као празну шкољку, спремна да га преузму и опсједају
демони, неко би могао пратити роман Andromeda,Michael Crychtons- Андромеда Мајкла Кричтонса, и сматрати да смо ми суочени са покушајем потпуне асимилације човечанства од демонских
ентитета, другим речима вештачком интелигенцијом која контролише индивидуализоване
административне програме који преписују и манипулишу људском свешћу. У том контексту требали
бисмо размотрити могућност да сатанизам, сила која је присутна у многим краљевским
породицама, у ватикану, банкарским династијама, у већини западних политичких елита, воде
управо ову агенду. Дата је историјска линија од црне магије до трансхуманизма. Може се пратити
од две велике породице укључене у црну традицију, Rothschild – Ротшилд-, British crown и британска
круна, преко њихове фондације Tavistock Institute- Тависток Института и потомства института у
међународној обавештајној заједници, која је данас водећа у трансхуманизму.
Сећам се вожње аутобусом од Загреба до Минхена, ноћу, са неколико родитеља на задњем
седишту, са аутистичном девојчицом, старе можда 4 године. Девојчица је била везана за очеве
груди, леђима окренута, а руке и ноге кретале су се попут крила ухваћеног инсекта, пуштајући
потпуно нељудски врисак сваких 15 секунди. Током 8 сати.

4. Диференцијална дијагноза
Пацијентима моргелон-а обично се дијагностикује заблудна паразитоза и лече психофармацима.
Влакна у отвореним лезијама обично се дијагностикују као влакна од тканине, а узрок лезија се
сматра аутодеструктивним понашањем. Плодишта се обично дијагностикују као остатак хране.
Да бисмо лекарима дали неке алате за правилно дијагностиковање ове болести, прикупили смо
неколико визуелних материјала. Кожни услови могу бити присутни, али се не мора нужно догодити.
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Слика 40-41: Типичне лезије коже са видљивим влакнима која расту испод коже.
Микроскопија крви тамног поља може показати влакна у крви, али крв не мора нужно показивати
влакна.

Слика 42-45: Микроскопија тамног поља која показује типична моргел-онова влакна у крвотоку.
Трећи очигледни знак моргелон инфекције може бити појава псеудоморфних паразита. Обично не
излазе тако лепо и чисто као они приказани у поглављу 3. И морфогенеза варира. Код одраслих се
најчешће појављују у облику шкампа или као вишеструки сијамски близанци тих рачића; код
аутистичне деце псеудоморфна плодишта изгледају као „црви од влакана“.

Слика 46-4711: Моргелон-ово плодиште које се крије у фецесу, добро опрани „црви од влакана“
пронађени код аутистичне деце.
11

Development stages of the “rope” human intestinal parasite Originally submitted to arxiv.org on Jan. 14, 2013,
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Један од могућих начина дијагнозе моргелон-а је тест аутономног одговора (ART , Dietrich KlinghardtАРТ Диетрих Клингхарт) или tестирање радиоником (Institut für Infopathie UG, Radolfzell - Институт
Инфопатие УГ , Радолфзел). Корисно је такође тестирати на криптопиролурију, закисељавање,
патогене облике кандиде, лајмску болест и загађење тешким металима, да би се верификовало да
ли су дати типични основни услови. Због велике стопе инфекције, када се дају ови услови, врло је
вероватно да је организам Моргелон присутан код пацијента, чак и ако не показује видљиве
симптоме.
Са датом инфекцијом, двочасовна врућа купка са содом и луцерком покренуће моргелон егзодус
из коже, касније се влакна могу филтрирати из воде за купање и квантитативно анализирати. Још
један практичан тест за утврђивање моргелон инфекције је верификација присуства
луминисцентних влакана. Најбољи део тела за тестирање је очна белина. Тест се ради под црним
светлом. У одсуству моргелон инфекције, бели део ока уопште не би требало да показује
луминисценцију.
5. Дискусија
Конзорцијум timeloopsolution-тајмлупсолушион, група научника, укључујући Ekkehard Sirian SchellerЕкехард Сириан Шелер-а, компанију biopure.eu -биопуре.еу и аутора, је дошао до закључка да је
код многих облика микозе питање да ли инфекција развија јаке симптоме подложно хемијском
окружењу у телу, виталности органа и имуног система. Следећи ово мишљење, конзорцијум верује
да је најбољи начин лечења таквих инфекција без нежељених ефеката, прилагодба биохемијског
окружења у телу пацијента. Следећи ово мишљење, конзорцијум верује да је најбољи начин
лечења таквих инфекција без нежељених ефеката, прилагодба биохемијског окружења у телу
пацијента. Према овом мишљењу, није неопходно напасти или убити гљивицу, већ једноставно
прилагодити параметре система тако да се врати у нормалу. Ти параметри су киселост, доступност
одређених минерала и витамина у телу, количина токсина и тешких метала који циркулишу и
таложе се у телу, и равнотежа околине кандиде. Стање животне средине у људском телу углавном
је подложно уносу токсина из хране и загађењу животне средине, генетске предиспозиције и
хроничнх инфекција које утичу на способност тела да обрађује храну и само се детоксикује. Након
процене низ интервјуа са тешко оболелим од моргелон-а, конзорцијум је идентификовао
понављајући образац претходних болести које као да чине окружење које подржава избијање
тешке моргелон-ове инфекције. Ове претходне болести су: криптопиролуриа, камуфлирана
кандида и Лајмска болест.
• Cryptopyroluria-Криптопиролурија је првобитно била генетски узрокована болест која
блокира способност тела да апсорбује витамин Б6 и цинк. Недостатак витамина Б6 и цинка
утиче на способност тела да се детоксикује. Погођено је 2-3% становништва. Данас је 30-40%
становништва погођено секундарном криптопиролуриј-ом, изазваном тровањем живом.

http://arxiv.org/abs/1301.2845 Alex A. Volinsky, Ph.D., Nikolai V. Gubarev, Ph.D., Galina M. Orlovskaya, RN-C,
Elena V. Marchenko, M.D., Ph.D.
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• Камуфлирана кандида је мутација нормалних облика кандиде. Појављују се након
примене антибиотика и накнадног лечења антимикотицима. Престају да се појављују у свом
нормалном квасном облику, уместо тога формирају изоловане мехуриће у крви који се
камуфлирају постављањем рецептора за гљивице на спољну површину мехура. Отуда
имуни систем губи способност препознавања и напада ових кандида-енклава. Ц-кандида
живи само од глукозе. Ферментацијом шећера производи киселине и разне мико-токсине.
Према Ekkehard Sirian Scheller- Екехард Сириан Шелер-у, ц-кандида је додатно повезана са
недовољном функцијом јетре, тј. губитком способности јетре да се детоксикује, а посебно
нервног система. Ово се посебно односи на живу. За дијагнозу овог облика кандиде, крв се
анализира под тамним пољем. Од трећег дана, када црвене крвне ћелије умиру, кандида
излази из црвених крвних зрнаца и формира заштитни киселински штит око својих органа.
Овај штит изгледа као кристали леда који израстају из ћелије која умире.
• Познато је да Лајмска болест производи велику разноликост и количине токсина и
киселина, као и да троши есенцијалне минерале попут магнезијума.
У том контексту, гљивичне инфекције моргелон-има појављују се у другчијем светлу. Могло би се
рећи да гљивице не нападају тело, али тело користи предност способности гљивица да апсорбује и
таложи токсине, посебно тешке метале. У случају Моргелон-ове болести, ова способност резултира
високом концентрацијом плавих и црвених нано-нијанси у влакнима. Дугорочно, овај механизам
доводи до тешке микозе и потпуне интоксикације људског тела додатним мико-токсинима,
киселинама и тешким металима.
У том контексту, конзорцијум саветује лечење инфекције микозе узроковане лошим
прилагођавањем хемијског окружења у телу, прилагођавањем овог хемијског окружења. Ово се
посебно односи на лечење три основне болести, криптопиролурију, ц-кандиду и Лајмску болест,
као и лечење киселости тела и детоксикацију тешких метала.
Када су у питању посебне дијете, дијететски суплементи и други алтернативни третмани, саветујемо
да узмете у обзир веганску исхрану, еколошки узгојену. Аспект еколошки узгојене хране није само
важан како би се загарантовала доступност хранљивих састојака, већ и да би се избегло уношење
глифосата. Увођење глифосата у САД корелира са Pearson-Пирсон-овом ефикасношћу корелације
од 0,997, са појавом аутизма код деце узраста 5 година и стога изгледа да игра главну улогу као
један од неопходних услова за појаву аутизма12. Познато је да глифосат убија све, осим једне
патогене коли бактерије, која онемогућава животну средину у доњим цревима да избаци отрове из
тела и унесе хранљиве материје. Такође, глифосат блокира холин пре него што га црева преузму.
Холин је одговоран за транспорт хранљивих састојака и отрова, као и неуротрансмитера.
Како Моргелон-ова болест још увек није званично призната, фармацеутска индустрија нема правни
оквир за развијање лечења. Једини производи који се легално могу понудити су суплементи или
12

Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America. Nancy
L. Swanson, Andre Leu, Jon Abrahamson and Bradley Wallet. Journal of Organic systems. Vol.9 No.2 (2014)
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производи енергетске, радионичке или инфопатске природе. Међутим, због непризнавања ових
метода, забрањено је давање савета или оглашавање појединачних производа.
У изради протокола исцељења корисно је проширити перспективу, правити разлику између
различитих погођених биохемијских средина и између различитих старосних доби при појави
медицинских стања. У енвиронменталној медицини, уобичајено је сматрати биохемијско
окружење доњег црева основним за људско здравље, јер регулише и апсорпцију хранљивих
састојака и завршну фазу детоксикације. Ако је ово окружење поремећено, пацијент се суочава са
неухрањеношћу и почиње да циркулише токсине који се морају избацити из тела.
Секундарно биохемијско окружење се односи на количину и врсту гљивица и бактерија у систему.
Зове се ванћелијско окружење. Ово окружење може бити тешко погођено употребом антибиотика
и антимикотика. Током лечења антибиотиком, многи пробиотички симбионти могу бити потпуно
убијени, док неколико патогених ентитета добије прилику да пресели читаву животну средину. Ако
патогени ентитети имају довољно времена да успоставе биохемијско окружење које подржава
њихово присуство, пацијент подлеже трајној промени биохемијског поретка.
Са Моргелон-има се суочавамо са таквом променом у редоследу, са облицима кандиде који
онемогућавају лимфни ток у јетри, и на тај начин стварају тачно прекисељену и тешким металима
загађену средину која им је потребна да би остали доминантни.
На овом нивоу, постоји повратна информација околине у доњим цревима. Два неуравнотежена
система међусобно делују и стварају услов који укључује:
-

АДС, АДХС, Аспергер и Аутизам, када се јавља у младим годинама
ствара Моргелон-ово стање у средњој животној доби, укључујући симптоме херпеса,
пелудне грознице, стања коже, астме, који су секундарни механизми детоксикације.

Треће окружење у телу које се мора разумети у ширем погледу на здравље је унутарћелијски
систем. Проучава се и описује као ос витамина Д, укључујући ГЦ протеине, Гцмаф, витамин Д херпес
и нагалазу, сви покушавају да приступе рецепторима за витамин Д у ћелијама који регулишу
функцију унутарћелијског имуног система.
У том контексту, старост и аутоимуне болести, које су одлика унутарћелијског окружења, такође се
могу сматрати заснованим на изобличењу ванћелијског окружења. Тачке повезивања су херпес који
се јавља за детоксикацију отрова од гљивица и производњу ГЦ протеина у јетри, која опет може
бити дисфункционална уколико је кандида онеспособи. Са старосним болестима, тело ће имати
тенденцију да депонује токсине, уместо да се бори за њихово избацивање. Овај депозит на крају
оштећује нервни систем, узрокујући деменцију, Alzemajer, АЛС, Паркинсон, Кројцфелд Јакоб и МС.
Као најновији развој, ускоро ће бити доступна нова формула Relusinum-Релусинум, која ће
онемогућити стварање биоенергетских ентитета и затворити приступ домену митолошког искуства.
Инфопатски лек је тренутно у фази израде и на тржишту ће га продавати biopure.eu - биопур.еу , или
директно Institut für Infopatie UG, Radolfzell -Институт Инфопатие УГ, Радолфзел.
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