Chemtrails (kemične sledi) zaščita
4Future

Spisek vseh snovi, ki so bile odkrite iz letalskih sledi:
aluminijev prah, soli barija, kadmij, brom, silicij, stroncij, arzen,
nikelj, več vrst bakterij, patogenih organizmov, glivic in kvasovk,
encimi, ki lahko spreminjajo genom človeka, dibrometan – kancerogeni
dodatek za gorivo, insekticid, ki izziva depresijo in edem pljuč, dehidrirana
človeška bela in rdeča okužena krvna telesca, genetsko modificirani virusi,
ličinke črvov, vlaknasti delci, drobna sintetična vlakna – polimeri,
katerih vloga je, da določenim mikro organizmom, ki so v zmesi za
zapraševanje, omogočijo, da živi prispejo do tal in prioni, posebni mutirani
proteini, ki pri ljudeh povzročajo razne bolezni in obremenjujejo imunski sistem.

Kako se zaščititi
1. Jabolčni pektin Barij iz kemičnih sledi blokira T-celice (imunske celice) in
vpliva na naravno delovanje imunskega sistema (ga izredno oslabi)
Jabolčni pektin pomaga pri izločanju strupov in radiacije iz telesa. Alternativa
jabolčnemu pektinu so jabolka (večje količine) ali naraven in nefiltriran jabolčni
sok).
Alternativa: sadje bogato s pektinom kot so breskev, jabolko, grozdje (rozine)
in slive. Najbolj priporočljiva sorta jabolk je JONAGOLD.
Jabolčni pektin tudi pomaga pri preprečevanju raka na črevesju.
2. Gelee Royale – matični mleček Gelee Royale ali cvetni prah.
3. Kamut Vsebuje več lipidov in maščobnih kislin kot običajno žito. Kamut je
starodavno žito, ki je bilo dolgo pozabljeno. Ponovno so ga odkrili ob
izkopavanjih grobnic v Dashari v Egiptu, ko so odkrili v enem od velikih glinenih
vrčev žito. V Egiptu so gojili KAMUT že 4000 let pred Kristusom in so ga
imenovali »DUŠA ZEMLJE«. Omogočilo je razvoj Egipčanske kulture in
kraljestev in preživetje ljudstva v obdobju 4000 let. Zrna so bila večja od vseh
do takrat znanih.
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Zrna Kamuta so visoke energetske vrednosti in vsebujejo več beljakovin, Cinka
in Magnezija kot ostala žita. Vsebuje tudi več antioksidativnega Selena, ki
preprečuje nastanek raka na prostati in povečuje imunsko odpornost. Vsebuje
tudi 30 % več kompleksa vitamina E (alfa 2, beta tokoferol, delta… in ostale).
Kvalitetna zrna vsebujejo tudi do 65% več aminokislin in nezasičenih maščobnih
kislin. Vsebuje veliko vitaminov B1, B2, niacina, pantotenske in folne kisline, B6
in vitamin E. Zaradi tega se kamut ocenjuje kot visoko energetska hrana.
4. Izogibaj se vitaminov, ki vsebujejo visoko vsebnost kovin
Umetni vitamini, ki vsebujejo višje količine kovin še ojačajo efekt kemičnih
sledi.
5. Odstranjevanje težkih kovin z Diatomejsko zemljo/glino
Diatomejska glina je najbolj učinkovita za odstranjevanje težkih kovin iz telesa.
Lahko se kupi npr. preko spleta www.perma-guard.com in nima stranskih
učinkov, če se zaužije z destilirano vodo na prazen želodec (1 čajna žlička na
dan).
Glina je bogata s kremenom, kar podpira vrsto življenskih funkcij. Glino hrani v
steklenem kozarcu ali papirju in ne v plastiki. Diatomejska glina prihaja iz globin
jezera v Utahu in je tako bila zaščitena pred onesnaženjem.
6. Odstranjevanje težkih kovin - Chelaton terapija
Za odstranjevanje težkih kovin iz telesa. Injeciranje Etilen diamin tetra acetične
kisline (EDTA) v krvni obtok. Ta se veže na težke kovine in jih odstrani iz telesa
preko ledvic (svinec, kadmij, cink itd). Običajno se EDTA vbrizgava v telo samo
preko infuzije. Možno le v zdravstvenih ustanovah.
Alternativa: EDTA helator (npr. EDTA proizvajalca Wanderlab)
EDTA - Ethylene diamine tetra-acetic acid (kislina) je kemična spojina, ki
odstranjuje iz telesa svinec in druge težke kovine in sicer tako, da se prilepi na
njih preko kemične reakcije - helacije, na tak način se te kovine izločijo iz
organizma kot vse odpadne snovi. EDTA prav tako odstranjuje kalcij, ki se z leti
nabere na stenah žil, kar s starostjo privede do neprožnosti žil,
atherosklerotičnih oblog na arterijah, ki preprečujejo normalen pretok krvi posledično povzročijo infarkt. EDTA ni koristna zgolj za srce in žile, temveč tudi
za vse vitalne organe. Poleg tega je tudi močan antioksidant, ki je posebno
učinkovit pri lipidni peroksidaciji - glavni povzročiteljci atheroskleroze.
7. Bazična prehrana Bazični napitki, bazična prehrana, dodatek prehrani
INNERLIGHT SUPERGREENS – organske trave ipd. Preveri kislost urina (ph) z
lakmusovim papirjem in priloženo barvno skalo. Vrednosti morajo biti okrog 7,5.
Jej hrano, ki v telesu ne razpada na kisline. Lakmus papir dobiš v Sanolaborju,
prav tako tabelo bazičnih živil.
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Večina tegob, ki se kažejo na našem telesu so posledica zakisanosti, ki
povzroča prekomerno staranje. Zakisanost telesa je posledica različnih,
“sodobnih” vzrokov kot je vse slabša hrana, stres, nezdravo okolje polno
izpušnih plinov in celo prekomerna rekreacija (fitnes 1x tedensko, namesto
kratek sprehod 5x tedensko).
Največ, kar lahko v tem trenutku storite za svoje zdravje in splošno počutje je
to, da poskrbite za ponovno vzpostavitev ravnovesja kislosti v vašem telesu.

Optimalna vrednost pH naše krvi je 7,41
– Pri tej kislosti lahko nemoteno opravlja
vse funkcije v telesu. Učinkovito prenaša kisik in hranilne snovi po telesu, ter
skrbi za zdravo delovanje našega telesa.
Pri tem pa je potrebno vedeti kako deluje lestvica pH. Razlika med pH 6 in pH 7
pomeni, da je raztopina 10x bolj kisla. Razlika med 5 in 7 pomeni že 100x večjo
kislost.
To pomeni, da malenkostne spremembe v pH BISTVENO vplivajo na delovanje
našega telesa! Le majhno odstopanje od idealne kislosti telesa povzroča
prehitro staranje in vrsto drugih težav.
Zakisanost negativno vpliva na več kot 87% ljudi že v 1. fazi!









Težave z nespečnostjo
Prebavne motnje in zaprtost
Karies in zobne obloge
Dovzetnost za okužbe in bolezni
Izpadanje las
Težave s kožo
Krči v mišicah
Depresija
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Izguba libida
Alergije…

To je le nekaj tegob, ki jih že v prvi fazi povzroča prekomerna zakisanost
telesa. To so posledice, ki jih ljudje čutimo takoj oz. v zelo kratkem času.
Če zakisanosti telesa ne odpravimo v najkrajšem času se simptomi
kažejo kot diabetes, ledvični kamni, revma, osteoporoza in celo
rakava obolenja!
Kako lahko uravnavate zakisanost vašega telesa? Obstajata dve poti.
Prva pot je sprememba življenjskega sloga. Ker zakisanost pride z uživanjem
nekvalitetne, hitro pripravljene in mastne hrane ter z vplivi okolja moramo
spremeniti naše prehranske navade. 5 do 6 zdravih, večinoma zelenjavnih
obrokov dnevno, redna rekreacija in izogibanje stresnim situacijam bo povrnila
vaše telo v naravno ravnovesje v nekaj tednih ali mesecih.
8. Domači pripravki
Za grgranje in pitje po požirkih
¼ čajne žličke sode bikarbone
¼ čajne žličke morske soli
1/8 čajne žličke vinskega kamna (bio pecilni prašek)
Zmešaj v malo tople vode in grgraj ter potem popij, kadar si izpostavljen
kemičnim sledem ali pred spanjem.
9. Rdeče vino
Kozarček rdečega ali belega vina pred spanjem ali pri daljšem izpostavljanju
kemičnim sledem (vino vsebuje vinsko kislino iz katere se izdeluje vinski
kamen)
10. Sladoled
Če drugo ni na voljo. Pomaga pri blokadi strupov iz kemičnih sledi v črevesju in
prepreči črevesne zastrupitve. V kolikor človek že boleha za suhim kašljem in s
tem povezanimi dihalnimi in bronhialnimi boleznimi pa je potrebno že kaj bolj
učinkovitega.
Naslednja kombinacija lahko pomaga. Zaužiti najmanj 3 krat na dan dokler
simptomi ne izginejo:
Limonin balzam (tinktura Melissa officinalis) z vodo – ojača imunski sistem
Ekstrakt grapefruit-ovih pečk se zelo priporoča - z vodo
Olje iz semen granatnega jabolka olje ali koncentrat ali gel
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11. Škropilo iz eteričnih olj
Za škropljenje notranjosti vozila, stanovanja zmešaj eterična olja:
15 kapljic citronell-e (uporablja se v parfumih)
3 kapljice bora
4 kapljice tea tree
25 kapljic limonine trave
Pri škropljenju zraka vdihavaj mešanico in zadrži v pljučih 5 sekund.
Za dezinfekcijo stanovanja zmešaj 60% alkohola (vsaj 70% alkohol) in 40%
vode in poškropi stanovanje.
12. Kokos/Kokosovo olje
Uporaba kokosovega olja v prehrani in hrane z dodatkom kokosa (moka itd)
13. Zelišča/začimbe/koreninice/gobe
Ingver, čebula, čili, kitajske gobe ((Reishi, Maitake, Shitake) itd
14. Osnovni napotki za krepitev imunskega sistema pri kemičnih
sledeh:
 izpostavljati se sončnim žarkom (samo ob dnevih ko ni kemičnih sledi na
nebu)
 pazi na globoko dihanje (več kisika)
 dnevno popiti najmanj 2-3 litre vode
 gibati se na svežem zraku (samo ob dnevih ko na nebu ni kemičnih sledi)
 izogibati se vsakršnim cepljenjem (riziko je večji kot korist)
 zmerno pri hrani, pijači, užitkih, spolnosti, delu itd
 paziti na živce, zmanjšati dražljaje televizije, glasbe, hrupa itd.
 privoščiti si dovolj spanja ampak ne preveč
 razbremeniti telo z razumno prehrano. Odpovejte se mastni hrani,
rafiniranemu sladkorju, beli moki, uporabljajte nerafinirano (ne jodirano)
morsko sol, kavi, alkoholu, tobaku in sprostitvenim drogam
 razstrupite telo npr. s klistiranjem in postenjem
 razstrupljanje, krepitev organov za izločanje, 2 litra vode na dan + dodatek
20-30 kapljic Sole svetlobnega koncentrata
 jejte hrano z veliko vitaminov (sveža, zrela hrana bogato na biofotonih),
izogibati se konzervirane hrane (brez energije) predvsem pa pripravi hrane v
mikrovalovni pečici
 povečaj vnos C vitamina (le naravnega), limona, pomaranča, acerola (ima več
vitamina C kot agrumi)
 paziti na duševno ravnovesje in harmonijo z okoljem
 mislite optimistično
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 paziti na bazičnost telesa (ph urina ne sme biti pod 7), mikrobi ne vdirajo
samo od zunaj v telo ampak se razvijajo tudi v telesu pri kislem ph (pod 7)
 čiščenje črevesja (priporoča se uživanje alge Spiruline ipd)
 uporaba destilirane vode tako za interno uporabo kot za kuhanje
 redna telesna vadba pomaga pri razstrupljanju organizma, saj se patogeni
kopičijo tudi v limfnem sistemu. Limfni sistem nima črpalke, kot jo ima krvni
obtok (srce)
Limfni sistem poganjajo mišice, zato je telesna vadba pomembna. Tako se iz
limfnega sistema ''stisnejo'' patogeni v krvni obtok, kjer jih levkociti lahko
zaznajo.
 OPOZORILO: izogibaj se uporabi mikrovalovne pečice!
POMEMBNO: Čiščenje krvi z Robert C. Beckovim protokolom
1. ELIKTRIFIKACIJA/ČIŠČENJE KRVI je najpomembnejši korak pri
vzpostavljanju zdravja. Dokazano je, da električna mikro napetost v krvi
onesposobi vse viruse, parazite, glivice, bakterije in druge patogene. Sicer je to
odkritje staro že več kot sto let (znani so dokumenti o tem iz leta 1890). To
»zdravilo« je bilo ponovno odkrito in predstavljeno na prvem Mednarodnem
simpoziju o kombiniranih terapijah v Washingtonu D.C., leta 1991 – predstavil
ga je dr. Kaali (Albert Einstein College of Medicine, New York). Za optimalno
učinkovitost je priporočljivo, da elektrifikacijo izvajamo približno štiri tedne – pri
tem čas terapije postopno povečujemo. Terapija naj ne povzroča neprijetnih, še
manj pa bolečih občutkov. Prav tako je terapija izjemno varna, saj je električna
napetost, s katero zdravi, manjša od električne napetosti TENS terapije, ki jo je
odobrila AMA (American Medical Association).
2. KOLOIDNO SREBRO (KS) - poznavanje njegovih zdravilnih učinkov je še
starejše. Dr. Beck njegovo delovanje opisuje kot »drugi imunski sistem«.
Mnogo raziskav dokazuje, da je koloidno srebro edina znana substanca, ki
uničuje na stotine virusov, bakterij, itn. in je bolj učinkovita kot katerikoli
moderni antibiotik. Koloidno srebro odlično dopolnjuje elektrifikacijo krvi pri
odpravi patogenov, saj telo varuje pred oportunističnimi infekcijami. Lahko ga
imamo za notranjo (pijemo) in zunanjo uporabo (na obolele predele ga
nanesemo bodisi s pomočjo razpršila, kapalke ali preveze). V telesu
preprečuje citokinsko nevihto.
3. MAGNETNI PULZER po specifikacijah dr. Becka je naprava, s pomočjo
katere od zunaj apliciramo magnetne pulze na predele limfnega sistema,
vranice, ledvic, jeter... S tem nevtraliziramo tako hitro razvijajoče kot tudi
latentne inkubirane parazite vseh tipov. Magnetni pulzer preprečuje ponovno
obolenje, do katerega lahko sproti prihaja v primerih, kjer se patogeni (virusi,
bakterije, maligne celice itn.) tvorijo v limfi in tkivih ter nato sproščajo v
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(prečiščeno) kri. Ta terapija je ključna za popolno odpravo predvsem težjih
bolezni in pospešuje detoksifikacijo.
Aplikacija permanentnih magnetnih polj, ne glede na njihovo jakost, nima
enakega učinka kot aplikacija pulzirajočih magnetnih polj s povratnim
elektromagnetnim valovanjem. Glavna razlika med delovanjem Beckove
naprave in drugih znanih naprav za aplikacijo elektromagnetnih polj za
zdravljenje je v pulziranju magnetnega polja visoke intenzitete v natančno
določenih časovnih razmikih. V tem se skriva tudi njegova učinkovitost pri
zdravljenju težkih bolezni, na primer raka.
4. VODA Z OZONOM, ki je bila ustrezno pridelana, omogoča hitro, varno in
popolnoma naravno celično oksidacijo brez tveganja poškodbe zaradi prostih
radikalov. Z oksidacijo mrtvih in nevtraliziranih patogenov ter drugih
»odpadkov«, telo univerzalno razstrupimo. Dr. Beck priporoča, da dnevno
popijemo dva ali tri kozarce vode z ozonom. S tem bomo svoje telo očistili
strupov, in sicer brez prečiščevalnih aktivnosti – kot so savnanje, telesna vadba,
izvajanje metod čiščenja jeter in ledvic, pitje zeliščnih čajev itn. Patogeni so
anaerobna bitja, kar pomeni, da v kisiku ne preživijo. V kisiku ne morejo živeti
niti rakave celice niti večina poznanih bolezenskih celic. Voda z ozonom pa s
kisikom nahrani vsako telesno celico. Odstotek kisika v svoji krvi lahko tudi
preverite – dve do tri minute po pitju vode z ozonom se boste počutili mnogo
bolje, pri tem pa tudi vedeli, zakaj je tako – kisik je namreč sadež življenja.
Uničevanje mikrobov (bakterij, virusov, gljiv itd) Z MMS (Magic
Mineral Supplement) Jim Humble, MMS
Čudežni Mineral, v angleškem jeziku poznan kot "Miracle Mineral Supplement",
ali na kratko MMS, je 28% raztopina NaClO2, to je, Natrij Dioksi Klorat v
destilirani vodi. Enostavno ga lahko imenujemo tudi Natrijev Klorit - NaClO2.
NaClO2, oziroma Natrijev Klorit, je zelo alkalna spojina in ko ga aktiviramo,
tako, da mu v pravem razmerju dodamo, bodisi citronsko kislino, limonin ali
limetin sok (če ni drugega na voljo, bo uporabna tudi ocetna kislina), ga s tem
nevtraliziramo, kar posledično privede do tega, da se prične sproščati klorov
dioksid. Tukaj pa je pomembno vedeti, da je klorov dioksid izjemno močan
oksidant, ki neusmiljeno pobije vse patogene v telesu.

OPOZORILO!
- Ko na nebu vidiš kemične sledi se ne zadržuj na prostem!
- Če si se gibal na prostem in je bilo na nebu veliko kemijskih sledi se
obvezno stuširaj (priporočilo je v družinskem krogu izdal insider
projekta v ameriški vojski, več zaradi tajnosti projekta ni smel
povedati)
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- Če z neba padajo vlaknaste strukture (podobne sladkorni vati) jih ne otipavaj
in se jim ne izpostavljaj, po možnosti jih ne vdihavaj oz. se ustrezno zaščiti. Te
strukture so dokazano vzrok Morgellonove bolezni (vlakna imajo enako sestavo,
kot vlakna, ki rastejo iz človeške kože). Na prostem hitro razpadajo, kot bi
izparevala.
- Ne otipavaj rastlin na katerih je pajkovi mreži podobna struktura. Ta struktura
pada iz neba v obliki kroglic in se potem razprši v mrežo oz. vlaknasto
strukturo. Gre za nano organizem/robote, ki ni naravnega izvora (umetno
izdelan v laboratoriju-nano tehnologija) in je zelo nevaren!
- Poleg letal so na nebu opazili ''drone-leteče čmrlje'' večje nosilce kroglic iz
katerih se razpršijo manjše kroglice in iz njih vlaknaste strukture. Glej letala, če
se ob letalih pojavijo ''drone'' krogle svetle/bele barve se ne zadržuj na
prostem.
- V primeru rjave sluzi, ki se lahko pojavi na vozilih, stavbah, zemlji se tej snovi
nikakor ne izpostavljaj, ker je izredno nevarna, povzroča bruhanje, glavobole,
slabost, motnje ravnotežja, ter lahko povzroči trajne posledice. Vozilo čim prej
operi v avto pralnici, ne prijemaj kljuke vozila brez rokavice ali uporabe
papirnatega robčka ipd.
- Najbolj v nevarnosti so otroci (nimajo še dovolj razvitega imunskega
sistema) ter starejše osebe s slabim imunskim sistemom.

MORGELLONOVA BOLEZEN (SINDROM)
Povzetek dejstev o bolezni, intervju z dr. integrativne medicine in industrijsko
toksikologinjo Hildegard Staninger in Kate in Richard Mucci-jem (Out There TV)
Vstavi v iskalnik YouTube: SLUČAJ CHEMTRAILS - MORGELLONS - Dr. Hildegarde
Staninger, video je v 3 delih s hrvaškimi podnapisi
- bolezen ni povezana s paraziti, bakterijami, virusi ali glivami, ne gre torej za
parazita
- ne gre za mikroorganizme ali biološke parazite
- zadeva je mehanska, gre za nano robote
- nano robot (asembler=sestavljalec) se usidra v telo v predel kjer je ph telesa
najvišji 10-11 ph, t.j. v prebavni trakt in ledvici od koder prične tvoriti električno
prevodno kristalno mrežo vlaken (sestava je poliester in silikon)
- analiza je pokazala, da je stvar zemeljskega izvora, izdelana v laboratoriju
- lahko se z antibiotiki omili bolezen, toda osnovni vzrok, t.j. sestavljalca se ne
da odpraviti, ker je usidran v prebavnem traktu ali ledvicah (razen s Staninger
Detox protokolom)
- nekemu američanu je uspelo dobiti vzorec vlaken (videti so kot sladkorna
pena), ki je padel z neba po zapraševanju, pregled vzorca je pokazal enako
sestavo vlaken kot pri Morgellonovi bolezni, torej obstaja neposredna povezava
med kemičnimi sledmi in Morgellonovim sindoromom
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- najbolj so za te robote dovzetni ljudje z lezijami, razbarvanji kože (tako kažejo
raziskave) in ljudje z obremenjenim ali nerazvitim imunskim sistemom
- ker gre za robote (stroje) zato se bolezen ne prenaša iz človeka na človeka (ni
kužno)
- odvisno je tudi od genetske sestave ali lahko človek zboli ali ne
- nano robote človek sprejme preko hrane, saj se iz zapraševanja usedajo na
hrano in vsa živa bitja
- v ZDA je v prvem letu odkritja zbolelo 60.000 američanov, vsako leto jih zboli
nadaljnjih 100.000, globalno-svet vsako leto 1.000 novih primerov
- neki insider pri ameriški vojski je izdal, da je zapraševanje v začetku ušlo iz
rok in to je bilo ravno v Kaliforniji in Floridi, kjer je 26% vseh primerov te
bolezni v prvih letih zapraševanja, vendar bolezen ni omejena na to področje,
saj so zaznali primere tudi po celi EU, celo v Srbiji
- vlakna so poskušali staliti pri visokih temperaturah vendar to ni uspelo, pri
1.400stC je vlakno le malo počilo in na stiku je bilo zlato (zlata konica)
- vsiljivca dolgo po okužbi telo ne prepozna, ker je vsiljivec nano velikosti in
manjši od levkocitov, do reakcije pride šele kasneje, ko je škoda že povzročena
- toksikologinja svetuje čim bolj paziti na svoje črevesje t.j. jesti čim več
balastnih snovi, imet dobro prebavo, izpiranje črevesja in čiščenje črevesja,
tako se lahko prepreči asemblerju, da sestavi mrežo poliesterski vlaken (pri
nekaterih ljudeh se celo lasje zamenjajo s poliestrskimi vlakni)-

Možno zdravljenje Morgellonove bolezni, navedbe bolnikov, ki so se
ozdravili:
1. Dr. Hildegard Staninger – zdravljenje z detoksifikacijo in infra FAR savno.
FAR infrardeča savna ni navadna savna. Izdeluje jo MPS Global Inc. Vsaka
okužba s patogeni ali nano delci povzroči nižjo bazično temperaturo telesa.
Naprave MPS Global Inc. popravijo bazično temperaturo telesa in razstrupljajo.
Obstajajo savne in infrardeče blazine ter tuneli.
www.allimedonline.com, www.wellnesstosave.com
www.staningerreport.com
2. Kopanje v kopeli tekoči pralni prašek (alkalna raztopina) + Alfafa (Medicago
sativa) tablete
3. Mazanje kože/telesa z olivnim oljem in dodatkom diatomeske zemlje
(silicijeva prst)
4. 1 čajna žlička sode bikarbone na dan reducira elektrolitično moč nano
robotov (sprožilcev), ki povzročajo simptome
5. Sprožilci, ki spodbujajo, da Morgellonova bolezen izgine iz telesa (nano roboti
zapustijo telo). Ugotovljeno je bilo, da plastična vlakna hitreje pridejo iz telesa,
če se pije organski grozdni sok ali organsko rdeče vino, nekateri ljudje
poročajo, da pomaga tudi pitje vode z ogljem. Priporočljivo je inhaliranje olja
čajevca (tea tree), pomagalo naj bi celo kajenje čistega tobaka (npr. American
9

Indian). Priporoča se tudi pitje jabolčnega kisa zmešanega z destilirano vodo, ki
dobro spere toksine iz telesa. Veliko ljudem je pomagala tudi parna kopel ali
tuširanje s toplo vodo, tako so vlakna hitreje prišla iz telesa ali so jih lahko
izpljunili. Ugotovili so da gljive v telesu spodbujajo napredovanje Morgellonove
bolezni.
* 1-3 pripovedi bolnikov, * 4 prevrejeno Hildegard Staninger dr. integrativne
medicine in industrijska toksikologinja, *5 MORGELLONS
SYNDROME/CHEMTRAIL ILLNESS PROTOCOL, Gwen Scott, N.D.
Obramba pred kemičnimi sledmi, strupenimi oblaki
(Chembuster/Cloud Buster)
Zgodovina
Dr. Willhelm Reich
V 40-tih letih prejšnjega stoletja je avstrijskemu znanstveniku dr. Reichu s
svojimi eksperimenti uspelo znanstveno dokazati obstoj te univerzalne energije.
Tako kot vse, kar obstaja ima tudi življenjska energija svojo polarnost. Reich je
dokazal tudi to polarnost: čisti orgon je imenoval POR (pozitivni orgon),
negativni pa DOR (mrtvi orgon). DOR se veže tudi na električna in magnetna
polja okoli električnih aparatov in napeljav, na ljudi pa deluje škodljivo. V
današnjem času so glavni izvori takšne negativne energije mobilni telefoni,
računalniki, TV, električne inštalacije, pa tudi negativno »sevanje« ljudi.
Povsod bi morala biti harmonija med DOR-om i POR-om, tako da sta le-ta v
ravnovesju.
Na delo Reicha so se po njegovi smrti navezovali mnogi ruski in ameriški
znanstveniki in samostojni raziskovalci. Reichove sanje je uresničil ameriški
znanstvenik Don Croft skupaj s svojo soprogo Carol in odkril novi model
orgonskega generatorja, s katerim je dokazano učinkovito mogoče DOR
transformirati v POR. Njegova iznajdba ima poleg generiranja orgonske –
življenjske energije, tudi sposobnost ustvarjanja ravnovesja in harmonije. Don
Croft je svoj generator – transformator orgona poimenoval orgonit. Danes je ta
izraz uveljavljen povsod v svetu.
Kaj je orgonit
Orgonit je android, ki ima v svoji formaciji tudi alkimistično delovanje. Tudi
naša telesa so androidna, saj so sestavljena iz organske in anorganske
materije, tako kot orgoniti.
Orgonit je generator- transformator življenjske - orgonske energije. Obnaša se
kot akumulator, ki vase srka vso energijo in jo skozi kaos v orgonitni osnovi
transformira v čisto orgonsko, življenjsko energijo.
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Na ta način prečisti, zaščiti in harmonizira prostor in v okolje v katerem bivamo
in tudi naša telesa.
Sestava in delovanje orgonita
V svoji osnovi orgoniti vsebujejo organsko smolo, različne kovine (obvezno tudi
železo!), bakrene spirale in vsaj pet programiranih in aktiviranih žlahtnih
kamnov, ki imajo točno določene funkcije.
Najmanjši, nam znan, orgonski akumulator, je rdeča krvnička. V svojem jedru
ima mineralno železo, obdano z biološkim materialom. Biološki material privlači
okoljski orgon, ki ga železo odbija. Iz fiziologije je znano, da se tu nahaja
vitalnost. Anemija (pomanjkanje železa v krvi) je, gledano energetsko –
informacijsko, v bistvu pomanjkanje akumulatorjev življenjske energije in s tem
seveda vitalnosti. Pojavlja se apatija, depresija, melanholija, bledilo …
V kolikor damo rdečo krvničko pod elektronski mikroskop, le-ta v svojem jedru
modro žari. Vemo, da je to od orgonske, življenjske energije. Tudi naše nebo je
modro zaradi nje.
Osnovne vrste in oblike orgonitov glede na namen
STOŽEC
Iz orgonita seva v vse smeri enakomerno, z razpršeno energijo pod kotom.
POLOBLA
Seva energijo tako, da čez nekaj časa naredi energetsko zaščitno polje čiste
orgonske energije, v obliki kupole.
VALJ
Služi kot osnova za orgonske topove in orgonske podstavke za transformacijo
energij hrane in pijače.
Ta oblika je idealna tudi za izničenje elektrosmoga, ionizirajočih sevanj,
radiacije ...
Orgoniti delujejo neprekinjeno in jih ni potrebno energetsko čistiti. Ne
potrebujejo nobenega dodatnega vira energije. Delujejo kot perpetum mobile,
kar v bistvu tudi so.
Uporaba
Stožec iz orgonita je najidealnejša oblika za uporabo v bivalnih prostorih (dom,
pisarna, služba, čakalnice, avto, itd). Usklajuje ravnovesje energij v prostoru in
ustvarja pozitivno vzdušje.
Z uporabo orgonita v bivalnih prostorih smo zaščiteni pred raznimi
negativnostmi okolja. Tudi pri nošenju orgonitov, uporabi v avtomobilu (za
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varno vožnjo), pod posteljo (za dober in kvaliteten spanec), itd., je orgonit
nepogrešljiv v dobi, v kateri živimo.
Največji viri negativnih sevanj so v današnji dobi repetitorji za mobilne telefone
in mobilne naprave, računalniki, mikrovalovne pečice, televizijski sprejemniki,
monitorji, daljnovodi, električne postaje, jedrske elektrarne ...
Večina sodobnih stresov je posledica uporabe elektronskih naprav in se imenuje
elektromagnetni stres ali elektronski smog. Mi tega smoga ne moremo videti,
vendar vpliva na nas in se odraža tudi kot jeza, razdražljivost, letargija,
utrujenost, itd. Trenutno ni nič boljšega na svetu, kar bi lahko tako efektivno
nevtraliziralo zgoraj naštete vzroke za težave, kot je prav orgonski generator –
transformator življenjske energije.
Zelo škodljivo tudi vpliva na naše zdravje, spanje na mestih, kjer so podzemne
vode in škodljiva sevanja iz vesolja. Križanja (vozlišča) teh sil delujejo
rakotvorno in ustvarjajo vrsto degenerativnih bolezni, tudi zaradi izčrpanja
telesne energije.
Posledice na našem organizmu niso vidne takoj. Imunski sistem kar dolgo
vzdrži pri kompenzaciji naštetih negativnih vplivov – vendar slej ko prej poči …
Najboljše učinke pri uporabi orgonita dosežemo tako, da vsak bivalni prostor
opremimo z orgonsko mrežo štirih stožcev v vsak kot in eno poloblo na sredo
prostora. V vsakem primeru je pametno in modro pred instalacijo take
energetske mreže, opraviti temeljit radiestezijski pregled. Na ta način
preprečimo kakršnokoli možnost delovanja negativnih sevanj na nas in naše
okolje. Že v kratkem času bomo čutili in opazili pozitivne spremembe.
DOR sam po sebi ni škodljiv za naše zdravje, je pa vezan na energije
in prašne delce, pozitivne ione, strupe v ozračju (Chemtraili ...) in
druge, zdravju škodljive snovi.
Zdravje in vitalnost
Naše telo se napolni s čisto življenjsko energijo, ki aktivira vse naše
akupunkturne točke in polni meridiane z energijo. Postopoma odpravlja blokade
na duhovnem, duševnem in fizičnem nivoju.
Najpogostejša reakcija je občutek blažene toplote, ki jo lahko najprej začutimo
v dlaneh in med prsti, nato pa po nekaj dneh uporabe še po celem telesu. Vse
psihične napetosti popustijo, v nas in v prostoru zavlada prijetna umirjenost in
harmonija.
Če imamo kakršnekoli blokade ali pa bolečine, se bodo le-te v kratkem času
občutno zmanjšale ali pa povsem izginile. V te namene lahko orgonit tudi
polagamo na obolela mesta.
Negativni odboj motečih polj se tako rekoč "posrka" in transformira. Energijsko
polje (orgonsko polje), ki ga proizvaja orgonit, prekrije škodljiva nihanja, jih
sprejme vase in spremeni v neškodljiva.
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Človekova avra se poveča, človek se vitalizira in okrepi, imunski sitem postane
odpornejši pred zunanjimi motnjami.
Z uporabo orgonita se tako rekoč proizvaja stalno energijsko polje, ki izolira oz.
reducira (glede na velikost in zmogljivost generatorja) negativna polja, npr.
sevanja oddajnikov, okolja ipd.
Voda in hrana
Naredimo lahko preizkus: en kozarec vode iz pipe postavimo na mizo, drugega
pa na orgonit za 20-25 minut. Po preteku tega časa okusimo eno in drugo
vodo: mrtva voda, ki je bila na orgonitu oživi. Spremeni se njena struktura, vse,
kar je v njej škodljivega, postane neškodljivo ...sliši se kot znanstvena
fantastika, kot pravljica. Če vodo očistimo in oživimo na tak način, voda vsebuje
bione - najmanjše delce vitalne življenjske energije, tvornike življenja v vsem
stvarstvu. S pitjem take vode lahko bistveno prispevamo k našemu zdravju,
vitalnosti in dobremu počutju!
Znanstveniki še danes nimajo razlage, kaj se zgodi s strupi (klorom, fluoridom,
pesticidi ...) v tako oživljeni vodi, da le ti postanejo nestrupeni in neškodljivi.
Vpliv na naravo, živali in rastline
Ponekod v svetu z orgonskimi generatorji – transformatorji uspešno ščitijo,
čistijo in zdravijo naravo okoli sebe.
Zanimivo se vedejo psi, za katere vemo, da so zelo občutljivi in senzibilni za
fenomenologijo energetskih polj. Imajo "šesti" čut, izogibajo se negativnim
energijam. Pes se nikoli ne uleže na mesto, kjer so prisotne negativne energije
in škodljiva sevanja, zato jih še danes ponekod v svetu uporabljajo pri
določanju za človeka zdravih točk in mest v bivalnem okolju. Ko namestimo
orgonit v prostoru, si pes praviloma najde svoj prostor v njegovi bližini, kjer se
umirjen uleže in se tam zadrži, dokler ne začuti, da mu je dobre energije dovolj.
Naše rože bodo s pravilno uporabo orgonita "oživele", kar žarele bodo od
vitalnosti in energije!
Nekatere orgonske stvaritve lahko učinkovito uporabimo tudi za zdravljenje in
poživljanje zemlje na vrtu in s tem prispevamo k boljšemu pridelku.
Duhovnost
Orgonski generator - transformator je zelo učinkovita pomoč pri meditaciji.
Naprava ustvari močno vibracijsko polje in deluje na osebo zdravilno in
pomirjujoče. Ker je Orgon inteligentna energija, se izkušnja znatno poglablja,
če zavestno osredotočimo svojo pozornost na napravo in nenaporno opazujemo
občutke, ki se med tem zgodijo. Napravo lahko nastavite v dlan roke ali na del
telesa. Med meditacijo se pogosto pojavi občutek miru, moči, toplote v dlaneh
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in stopalih, zaspanost, sprostitev, občutljivejši ljudje lahko vidijo avro naprave.
Ob redni uporabi lahko opazite, da orgonska energija lahko trajno nevtralizira
negativne misli in čustva. Mnogi so opazili, da so v okolju, kjer so postavljene
orgonske naprave, prevladali pozitivni odnosi in mir.
Orgonski top - (Chembuster/Cloud Buster) zaščita pred Chemtraili
(kemičnimi sledmi)
Orgonski top je odkritje avstrijskega znanstvenika dr. Reicha, po izobrazbi
psihiatra, ki je bil nekaj časa Freudov učenec. Živel je v prvi polovici prejšnjega
stoletja. Moral je bežati pred nacisti in za svojo novo domovino je izbral
Ameriko. Žal je bila to zanj usodna odločitev. Njegova raziskovanja orgonske ali
življenjske energije so padla v oči tudi ameriškim oblastem in vojski in ta jih je
želela uporabiti v svoje namene. Njegov orgonski top je namreč lahko
nadzoroval vremenske pojave. Zato so ga nekoč okoliški kmetje prosili, da v
silni suši, ki je prizadela državo, v kateri je živel in delal, 'naredi dež'. Seveda
mu je uspelo. Izdeloval je tudi orgonske škatle ali akumulatorje, namenjene
zdravljenju in krepitvi bolnikov. Z utemeljitvijo, da dr. Reich zdravi brez
medicinske izobrazbe, so ga zaprli, njegov inštitut pa razbili. Njegove knjige so
prepovedali in zažgali. Leta 1958 je v zaporu, nekaj tednov pred izpustitvijo,
zelo 'pripravno' umrl zaradi srčnega napada.
Orgon cloudbooster ( You tube) je trenutno edini učinkovit
protiukrep, ki v premeru 10 kilometrov OČISTI ozračje!
S postavitvijo omenjene "aparature" na našem dvorišču, vrtu,
ekološki kmetiji..., doniramo Sloveniji in Slovencem čisto, modro
nebo, sebi in ljudem okrog sebe pa omogočimo, da ne bodo med
predvidenimi 40. milijoni umrlih zaradi početja Chemitraila.

Orgonski top
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Orgonski top

Orgonski generator (stožec)
Pričevanja ljudi iz Slovenije:
1. Svoj prvi orgon Cloudbooster ali Chembooster sem izdelal in testiral leta
1992. Bil sem prijetno presenečen... Postavil sem ga na dvorišče, aktiviral in
čakal... Nisem mogel verjeti, kaj vse se je dogajalo: vsi oblaki so se razkadili v
krogu okrog 4-5 kilometrov, nad menoj je "zijala" velika, lepa, jasnomodra
LUKNJA v oblačnem nebu! Nad našim krajem ni nikoli padala toča, vsenakrog
je "sklestila" pridelke, avtomobile...
Nad našim krajem je vedno bilo jasno, modro nebo. Rastline na vrtu , ki prej
niso prav dobro uspevale, so naenkrat "oživele", ptice, ki jih prej nikoli ni bilo,
so gnezdile v bližini mojega "čuda", prepiri v družini so prenehali,...skratka, imel
sem občutek, kot da smo v raju.
Zaradi velike sreče, ki sem jo doživljal, so mi v glavo pričele padati "nore" ideje,
pa sem začel s serijo različnih orgonskih stvaritev in vsaka je dala 100%
rezultat.
Sedaj, po skoraj 18. letih sem se odločil, da dam to v javnost. Če kdorkoli želi,
lahko sodeluje pri stvarjenju Cloudboosterjev.
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Pravkar nabavljam ves potrebni material za dva nova, ki ju bom izdelal in
testiral v kratkem.
2. Danes sem izdelal in aktiviral "primitivno" obliko Chemboosterja. Iz primorske
strani neba so se kopičili temni oblaki.....
Sedaj, po dveh urah, je nebo kristalno jasno, oblaki so se razpršili, nad nami je
čudovita modrina neba, sonce sije, čuti se čistoča ozračja,......skratka
fantastično!
3. Ura je 17.34. Preletelo še 12. letal s kur...kemijo. Nimajo šans..... Adijo
SMRT!!!
4. Tudi danes je dan velike zmage. Poglejte, koliko bolj je čisto sonce in nebo!
Niti en sam Chemitrail ni preletel horizonta, ne, da bi bil takoj tudi
"onesposobljen".
5. Vseh 32 zločinskih preletov naše doline je bilo JALOVIH!!! Praznujem...
6. Ne morete, saj letijo iznad oblakov in umetno, kemično ustvarjenih meglic,
severno od Ljubljane....v želji, da odebelijo sivo črno gmoto nad vašimi glavami.
Od mene se jih lepo vidi. Nad dobrepoljsko dolino vzdržujem "čistočo" in vidim
daleč naokrog, tako, da lahko sproti nevtraliziram njihovo početje. Zato me pa
"obiskujejo" vojaška letala (ca. 5 na dan)...
CB, ki je še predvčerajšnjim deloval nad Ljubljano, je prešibak, da bi "razbistril"
nebo.
Ozrite se proti Jugu. a je nebo jasno? Ozrite se drugam....tam je Chemitrailov
rezultat.
7. Ne morem si kaj, da ne bi opisal včerajšnjega dogodka. Z mojim
Chembusterjem sva bila popoldne glavna atrakcija v vasi!
Sosedje in sovaščani so se prišli prepričat o učinkovitosti mojega početja.
Demonstriral sem jim delovanje Chembusterja. V začetku niso mogli verjeti
svojim očem... Za vsak prelet Chemitraila (bilo jih je čez 30 v treh urah), sem
jim povedal, naj opazujejo dogajanje in jim razlagal, kaj Chembuster počne in
kako....
Imeli so kup vprašanj in dobili na vsako odgovor. VSI so bili navdušeni nad
rezultati in zadovoljni s "svojima" sosedoma (s CB in z menoj). Z velikim
odobravanjem so sprejeli mojo obrambo pred zločinom. Ostali so pri meni do
večera, malo je manjkalo, da ni prišlo do veselice.
Po njihovi zaslugi sem dobil tak zagon za naprej, da sem se odločil narediti še
en Chembuster s tako potenco delovanja, da bo kos vsaki "invaziji" Chemtrailov
v premeru najmanj 70. kilometrov. Upam, da mi bo uspelo... Moral ga bom pa
instalirati zunaj naselja, saj bo iz ozračja "srkal" ogromne količine DOR-a in ga
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transformiral v POR. Zadrževanje v njegovi neposredni bližini bi se mi pa zdelo
nespametno vse do trenutka, dokler ni ozračje očiščeno...
Orgonski top vam lahko izdela slovenska izdelovalka ga. Meta Kumer iz
Katarine ali ga nabavite preko www.orgonised-germany.de oz. drugih spletnih
strani.
''Chemtrails-You think that's condensation you're breathing now?''
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Zaščita pred radioaktivnim in elektromagnetnim sevanjem
(Chemtraili, sončni viharji)

1. Miso (tradicionalna japonska slana sojina pasta) je odlična PREVENTIVNA
zaščita pred radioaktivnim sevanjem.
Miso kot zdravilo
Nenavadne zdravilne moči misa so bile potrjene z znanstvenimi raziskavami. Dr.
Shinchiro Akizuki, direktor bolnice St. Francis v Nagasakiju je svoje raziskovalne
dejavnosti posvetil uporabnosti živil (kot je recimo miso) v okviru preventivne
medicine. Čeprav je dr. Akizuki dolga leta v oddaljenosti le nekaj kilometrov od
kraja katastrofe oskrboval in zdravil žrtve napada z atomsko bombo, se niso niti
pri njem niti pri njegovih sodelavcih razvili običajni simptomi vpliva
radioaktivnega sevanja. Dr. Akizuki je to dejstvo pripisal vsakodnevnemu
uživanju miso juhe. Njegova teza je bila leta 1972 potrjena z raziskavami, ki so
v misu dokazale prisotnost dipikolonske kisline - alkaloida, ki nase veže težke
kovine, na primer radioaktivni stroncij in ga izloča iz telesa.
Leta 1981 so raziskave na japonskem Centru za raziskave raka pokazale, da je
redno uživanje miso juhe občutno zmanjšalo tveganje obolevanja za nekaterimi
vrstami raka ter za boleznimi srca. Nedolgo tega je znanstvenikom z Univerze
Tohoku na japonskem otoku Hokkaido uspelo iz misa izolirati nekatere snovi, ki
nevtralizirajo vpliv določenih karcinogenov. Prepričljiv dokaz za varovalni
učinek, ki ga nudi miso pred radioaktivnim sevanjem, je bil objavljen 1990. leta
na Japonskem, kjer je profesor Akihiro Ito iz Laboatorija za atomsko
radioaktivnost na Univerzi v Hirošimi prevetril poročila evropskih držav, ki so
po katastrofi v jedrskem reaktorju Černobil uvažale polne tovornjake misa vrste
hatcho.
Če miso ljudi ščiti pred posledicami radioaktivnega sevanja, tako je sklepal
profesor Ito, potem bi morale podgane, ki jih hranimo z misom in so nato
izpostavljene radioaktivnemu sevanju, redkeje zbolevati za rakom kot obsevane
podgane, ki misa niso dobivale. Tako se je pokazalo, da so podgane, ki niso
uživale misa, dva- do trikrat pogosteje obolevale za rakom na jetrih. Še
bolj presenetljivo je bilo dejstvo, da je Ito uporabljal industrijsko izdelan miso
prašek, torej najslabšo možno kakovost! Mnogi naturopati in zdravniki, ki
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prakticirajo tradicionalne vzhodnjaške metode zdravljenja, pripisujejo počasi
zorenim vrstam misa, npr, hatcho misu, najmočnejše zdravilne sposobnosti.
2. Soda bikarbona za kopanje in grgranje ter pitje. Sodo bikarbono pijemo z
vodo, kar pospeši izločanje prostih radikalov in posledic radiacije.
3. Kalijev jodid
Jodove tablete le za mlajše od 40 let
Zaužitje tablet v predpisanih primerih je primerno le za ljudi, mlajše od 40 let,
saj je verjetnost, da se zaradi radioaktivnega joda rak ščitnice razvije pri
starejših od omenjene starosti, skoraj nična.
Pravočasno (a ne preventivno) zaužitje tablet pomeni ustrezno zaščito le proti
notranji kontaminaciji z radioaktivnim jodom in nima nobenih zaščitnih učinkov
pri kontaminaciji z drugimi radioaktivnimi snovmi in zunanjim sevanjem. Zato je
treba v primeru nesreče izvajati tudi vse druge zaščitne in preventivne ukrepe.
Kalijev jodid ima lahko številne negativne učinke
Preventivno uživanje tablet nima učinka in je "neprimeren ukrep, ki škoduje
zdravju, saj lahko pride do neželenih stranskih učinkov''. Med nezaželenimi
učinki je razvoj preobčutljivosti na kalijev jodid, kar se lahko kaže kot nastanek
vnetnih sprememb na koži, otekline, povišana telesna temperatura, bolečine v
sklepih in poškodbe limfnega sistema.
Poleg tega lahko jemanje kalijevega jodida privede do povečanega ali
zmanjšanega delovanja ščitnice, pri daljšem jemanju pa se lahko pojavijo
povečano izločanje sline, pekoče bolečine v ustih, akutno vnetje nosne sluznice,
otekline in vnetja grla ter oči, pljučni edem, oteženo dihanje, depresija in
nespečnost, pri čezmernem zaužitju pa lahko pride celo do zastrupitve, ki se v
najslabšem primeru lahko konča celo s smrtjo.
Kako se pripraviti na močan sončni vihar/izbruh?
Preventivni ukrep - nakupom rezerv
Hrana in voda, vsak človek potrebuje hrano, še posebno če pride do težav pri
preskrbi ali kontaminacijo. Smiselno je pripraviti ustrezno zalogo hrane z dolgim
rokom trajanja, ki je bogata z vitamini v konzervah.
1. Trajnost hrane naj ne bo odvisna od elektrike (hladilne skrinje, hladilnika) saj
bo oskrba z električno energijo ob sončnem viharju motena ure ali dneve.
2. Priprava hrane naj ne temelji na elektriki. Obvezno je potrebno nabaviti
plinski ali špiritni gorilnik.
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3. Ne pozabiti na pitno vodo. In vodo za porabo. Nabavite večje količine vode.
Vodo, ki še teče po cevovodu napolnite v večje kante, saj je hitro pokvarljiva.
Za večjo obstojnost vode dodajte vodi koloidno srebro, saj dokazano preprečuje
okužbo s patogenimi organizmi. Tudi NASA uporablja koloidno srebro za
dezinfekcijo vode na raketoplanih in vesoljski postaji. Kot drugo sredstvo lahko
uporabite Natrij Dioksi Klorat (MMS, glej zgoraj!)
Zaščita telesa Kupite si večjo zalogo zaščitnih krem proti soncu z največjim
zaščitnim faktorjem. Pripravite si obleko z dolgimi rokavi in sončna očala.
Oskrba z elektriko in komunikacija Izredno priporočljiv je nakup agregata
z zadostno količino bencina za pridobivanje elektrike za svetlobo in polnjenje
akumulatorjev za od elektrike odvisne tehnične naprave (žepne svetilke, radio,
PC in mobilne telefone).
Ker bodo motene radijske veze se priporoča nakup žičnega telefona, ki ne
potrebuje radijskih valov (dobri stari žični telefonski aparat).
Zdravje
1. Dobra zaloga zdravil in paket prve pomoči morata biti v ospredju pri pripravi
na večji sončni izbruh. Pazite na rok uporabe zdravil. Nabavite sledečo paleto
zdravi:
Tablete proti bolečinam, zdravila proti želodčnim in črevesnim težavam,
antibiotike širokega spektra za manjše poškodbe in infekcije, kreme za rane,
pomirjevala (na zeliščni osnovi kot npr. baldrijan itd)
2. Naučite se nuditi prvo pomoč oz. osvežite svoje znanje.
Drugi pomembni ukrepi!
(Nepreverjene informacije, morda v pomoč)
1. Obrni vse baterije na glavo in vse kar aparate ki so na baterije.
2. Odstrani akumulator iz vozila in ga shrani v škatlo oblečeno v aluminij (tanka
folija zadostuje). To bo blokiralo sevanje in preprečilo eksplozijo akumulatorja.
NE OBRAČAJ AKUMULATORJA NA GLAVO. Avtomobilski akumulator deluje na
drugačen način kot navadne baterije.
3. Obleči močno odsevajočo obleko. Pobarvaj obleko (pajaca) s kromovo barvo
in nosi kapo pokrito z aluminijasto folijo. To bo zaščitilo tvoje telo pred
elektromagnetnim sevanjem. Stoj na glavi, da zaščitiš svoje možgane.
4. Zaščiti si oči. Pobarvaj navadna plastična očala s kromovo barvo. Spraskaj
manjše reže na lečah, da lahko vidiš skoznje.
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