Morgelon ili nešto drugo?

Misteriozna vlakna preplavila veći dio Francuske.
Ljudi u strahu, sumnjaju na Morgelona!
Dok mnogi govore kako su vlakna dokaz postojanja chemtrailova kojima se
namjerno atmosfera zaprašuje kemikalijama, neki govore da je riječ o
Morgelonovoj, misterioznoj bolesti koju također uzrokuju neidentificirana vlakna
poput ovih francuskih.
Misteriozne niti, odnosno vlakna pronađena su nakon što su u većoj količini pala
s neba i preplavila Francusku. Vlakna su uočena nakon nedavne oluje koja je
poharala ovu zemlju. Prvo se javilo stanovništvo Drome i Ardechia, a kasnije su
se alarmirali i svi drugi dijelovi Francuske. Izvještaj o vlaknima podnesen je
prošli četvrtak.
Vlakna su analizirana, ali ne postoji niti jedan labaratorij u Francuskoj koji može
razaznati od čega se vlakna sastoje. Porijeklo vlakana kao da je vanzemaljsko,
komentiraju svjetski mediji. Vlakna su u potpunosti misteriozna i bude ogroman
strah kod ljudi.
Dok mnogi govore kako su ona dokaz postojanja chemtrailova kojima se
namjerno atmosfera zaprašuje kemikalijama, neki govore da je riječ o
Morgelonovoj, misterioznoj bolesti koju također uzrokuju neidentificirana vlakna
poput ovih francuskih. Iako vlasti smiruju javnost i poručuju kako nema

nikakvog straha, stanovništvo se pita, kako se nešto, što se ne zna što je, samo
tako može proglasiti sigurnim. Naime, iako analize nisu dale nikakvo znanstveno
stajalište o ovim vlaknima, vlasti govore o sigurnosti. Čini se kako je vlast u
Francuskoj nije toliko nevina u ovom slučaju. Naravno, stanovnici su uplašeni
zbog mogućnosti zaraze Morgelonovom bolešću koja je također enigma i nikada
nije priznata od strane svjetske zdravstvene organizacije. Nju također uzrokuju
vanzemaljska i neidentificirana vlakna, zbog toga je ovaj slučaj i više nego
opasan.
Prema nekim podacima, Morgelon se prvi puta pojavio upravo u Francuskoj i to
u 17. st. Riječ je o bolesti koja zahvaća kožu bolesnika. Oboljeli kao da osjećaju
crve unutar svoga tijela, ispod kože. Također tvrde da im iz tijela izlaze čudna
vlakna koja također nitko nije mogao analizirati. Iako svi oboljeli imaju imaju
ranice po svojoj koži, izazvane tim vlaknima, liječnici diljem svijeta govore kako
je Morgelon isključivo duševna bolest. Oboljeli se smatraju psihički bolesnima, a
simptomi na koje ukazuju pripisani su halucinacijama.
Kontaktirali smo gospođu Aranku Lukać iz Novog Sada koja je prije dvije godine
oboljela od ove misteriozne bolesti. Ona nam je ispričala kako je izgledao taj
horor kroz koji je prolazila i još uvijek prolazi. Aranka Lukać priča kako je
otvorene rane imala po laktu, dekolteu, vratu i licu. Iz njih su izlazile čudne niti
koje sliče na crviće. Priča kako je njezino tijelo bilo prekriveno njima, 'To bijelo
izlazilo je odasvud, najveći horor kad sam mislila da ću zaista poludjeti bio je
kada su mi te niti počele izlaziti iz usta, a liječnici mi govore da to sve umišljam,
nisu mi htjeli pomoći. Lukać prepričava kako bi kada nakon kupanja bila
prepuna misterioznih niti, a prekriven je bio cijeli stan. "Obožavam cvijeće, moj
stan je bio prepun cvijeća, no kad sam obolila od ove bolesti i cvijeće je
oboljelo, umrlo, satrano. Nisam se mogla toga riješiti, vlakna su bila posvuda, a
najveća borba događala se u glavi", prepričava Lukać te dodaje: "Cijelo vrijeme
sam osjećala da mi nešto gmilji ispod kože, crvi i gliste, to sam osjećala
posvuda, čak i po glavi." Obzirom na to da liječnici nisu znali uzrok ove bolesti
ni kako se prenosi, Aranka je do dana današenjeg zatvorena u svom stanu.
Kako kaže, simptomi se jesu malo povukli, i to uz pomoć jedne alternativne
liječnice koja joj je predložila prirodne naputke, no još uvijek osjeća Morgelone
unutar svoga tijela i kako kaže, to prilično frustrira.
Aranka Lukać tvrdi kako nije jedina. Javljali su mi se iz Australije, Kine, Kanade,
sve bolesni ljudi, što je najbolje, od svega smatra kako je preko 80 posto ljudi
zaraženo time, samo simptomi još nisu izbili. Upozorila je da, prije nego što je
dobila na koži vidljive simptome, nije shvaćala simptome koji su ukazivali na to,
sada ih zna i rado ih dijeli s javnosti. Ona govori: "Ako, nakon što operete ruke
sapunom, pomislite 'kako je mastan ovaj sapun', velika je mogućnost da ste
zaraženi. Ako vam se tabani skližu više nego prije, to također upućuje na
Morgelone unutar tijela. Također, ako se prekomjerno znojite, to može biti

jedan od simptoma". Govori i kako zna da su vlade to ubacile namjerno kako bi
ljudi oboljeli. Ljuta je na liječnike koji su je pokušali uvjeriti da je psihički
bolesna samo zato što nisu znali ili, bolje rečeno, nisu smjeli ništa reći. "To je
horor najgore vrste i nikome to ne bih poželjela."
Budućnost će pokazati koja je svrha ovih vlakana u Francuskoj te zašto su se
pojavila upravo nakon olujnog nevremena koje se dogodilo prije nekoliko dana,
a koje je zahvatilo veći dio Francuske. Mnogi Francuzi sumnjaju i u samo
nevrijeme koje je, kako kažu, poslužilo vlasti za širenje ovih vlakana. Počelo se
pričati o insceniranom kaosu u obliku trovanja i eksperimenta nad francuskim
ljudima. Najveći je problem u tome što ljudi diraju ta vlakna golim rukama, iako
ne znaju kakve to posljedice može donijeti u budućnosti.
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