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Morgellonova bolezen – možna alternativna zdravljenja 
 
Ker velja Morgellonova bolezen s strani moderne medicine za neozdravljivo in se jo 
večkrat ne jemlje resno ter žrtve napačno zdravi kot dermatološke ali psihične bolnike 
navajam nekaj možnih alternativnih zdravljenj omenjene bolezni. 

 
MORGELLONOVA BOLEZEN, DEJSTVA 
 
Vir: www.rense.com 
 
Napad človeškega tkiva v obliki samo sestavljivih, samo reproducirajočih, nano 
cevčic, nano žičk, nano čet s senzorji in drugih nano oblik. Nekatere oblike nosijo 
genetsko spremenjeno in spleteno DNA/RNA. 
 
Ti nano mehanizmi rastejo v skrajno alkalnem ph okolju in uporabljajo telesno bio-
električno energijo in druge (neidentificirane) elemente energije. Ljudje naj zato 
stremijo k čim bolj normalnemu ph = 7,5 in ne k zakisanosti telesa! 
 
Očitno je, da imajo ti majhni mehanizmi svoje lastne notranje baterije, predvideva pa 
se tudi, da so sposobni sprejemanja specifično naravnanih mikrovalov, 
elektromagnetnih polj in ekstremno nizko frekvenčnih signalov in drugih informacij v 
neznane namene. 
 
Simptomi Morgellonove bolezni varirajo od odprtih ran na koži, na katerih se ne 
tvorijo kraste in se  izredno počasi zdravijo ter iz njih prodirajo večbarvna vlakna, ter 
se nikoli ne okužijo z bakterijami do zamegljenega uma, utrujenosti in depresije. 
 
Dognano je tudi, da so Morgellonovi nano organizmi prisotni v vseh  telesnih 
tekočinah in zelo pogosto celo v lasnih mešičkih in sistematično prodrejo v vse dele 
telesa. Večina prizadetih poroča, da imajo ti nano mehanizmi nekakšno skupinsko 
inteligenco oz. težijo k zbiranju. Nekatera vlakna lahko prenesejo temperature višje 
od 760 st. C (1400F), tako da je rutinsko steriliziranje medicinskega in 
zobozdravstvenega pribora neuporabno pri Morgellonovih nano parazitih. 
 
FIR TERAPIJA  
 
Vir: www.fountainofwellness.com 
 
Dr. Hildegard Staninger je postala vodilna raziskovalka FIR terapije (Far infra žarki). 
Po njenem mnenju je MPS Global FIR terapija edina stvar kako ostati zdrav v 21tem 
stoletju. Dr. Hildegard Staninger je uspelo ozdraviti več bolnikov z Morgellonovo 
boleznijo. 
 
FIR terapijo je leta 1965 izumil Dr. Tadashi Ishikawa, član oddelka za raziskave in 
razvoj Fuji Medical in prejel patent za cirkonski keramični grelec. Japonski 
znanstveniki so dokazali, da infra rdeča toplota izniči negativni vpliv elektromagnetnih 
virov. 
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Infrardeča energija prodira v tkivo v globino preko 2,54 cm (1 inch) in je umirjena 
tako, da je skladna lastni energiji človeškega telesa, tako lahko telo absorbira do 
93% infrardečega valovanja skozi kožo. 
 
Tkivo, ki najbolj potrebuje infrardečo toploto selektivno absorbira infrardeče žarke, 
torej uporabi žarke le tam, kjer je to potrebno. Ko se tkivo napolni z infrardečo 
energijo preostali žarki preidejo iz telesa brez posledic. To je fenomen ''resonančne 
absorpcije''. 
 
Ko se Far infrardeča energija absorbira v človeško telo se poveča naša osnovna 
energija z vzbujanjem molekul v celicah. 
 
Naše telo proizvaja infrardečo energijo za gretje in popravilo tkiva, zato se infrardečo 
energijo povezuje z različnimi zdravilnimi učinki.  
 
Običajne infrardeče savne grejejo telo s konvekcijo in ne nudijo zdravilnega učinka 
kakršnega nudi Far infrardeča savna. 
 
Far savna ima grelce iz posebnih ogljikovih vlaken, ki oddajajo toploto, ki prodira v 
telo in le malo ogrejejo zrak. Zato je Far infrardeča savna tako učinkovita. Pri nižjih 
temperaturah (37-55st C) omogoča Far savna mnogo večje potenje. 
 
Eden vodilnih proizvajalcev Far infra savn je podjetje MPS Global, Inc. 
 

 
 

FAR infra rdeča savna/kapsula/tunel 
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OZDRAVITEV Z ALFALFA TABLETAMI 
 
Vir: www.raum-und-zeit.com 
 
 

 

 
Alfafa trava/tablete 

 
 
 
Izdaja revije Raum&Zeit januar-februar 2009 je poročala o nenavadni ozdravitvi 
Morgellonove bolezni. Gerd Blohm je trpel 10 let za Morgellonovo boleznijo. Čisto 
naključno pa je našel sredstvo za ozdravitev. Eksperimentiral je z različnimi kopelmi. 
V kopalno kad je natočil vročo vodo in dodajal različne dodatke: pralni prašek za 
posodo z limono in natronom, pralni prašek za perilo, alkohol itd. Nekega dne je 
pospravljal po stanovanju, ker se je pri tem močno umazal je v kad z vročo vodo 
dodal ''Sun'' pralni prašek z belilom ki čuva barvo perila. 
 
Na kratko je moral iz kadi, ker se mu je zazdelo, da je njegova mačka nekaj prevrnila 
v stanovanju. Ko se je vrnil v kad in se namakal  je nenadoma opazil, da se je pena 
začela razblinjati in so iz sivo obarvanih kožnih delov pričele lesti čudne formacije oz. 
vlakna. 
 
Opazil je tudi da so bile na dnu kadi Alfafa tablete, ki so slučajno padle iz police v kad 
medtem ko je šel pogledati za mačko. V kad je padlo okrog 25 tablet. In te so bile 
vzrok, da so se vlakna izločila iz kože. Vlakna so se izločala celo uro. 
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Rjave in črne lise, posamezna vlakna, beli klobčiči so se topili iz kože. Tako je s 
pomočjo tablet iz Alfafa trave Morgellnova bolezen popolnoma izginila iz telesa. 
 
Tablete iz Alfafa trave povzročijo alkalno okolje v katerem se rakavo tkivo in druge 
bolezni ne morejo razvijati zato se lahko tablete tudi uživa. Gerd Blohm pa je ozdravil 
samo s kopeljo z Alfafa tabletami. 
 
Iz neznanega vzroka pa verjetno spodbuja ozdravitev tudi ''Sun'' pralni prašek z 
belilom. Podoben učinek kot Alfafa tablete ima tudi šentjanževka. 
 
Tud Dr. Hildegard Staninger je povedala, da Morgellonovi paraziti potrebujejo ph 
vrednosti me 10 in 11 in le dva organa v človeškem telsu imata tak ph, črevesni trakt 
in ledvice. 
 
''Pomembno je torej alkalno okolje!'' 
 
OZDRAVITEV Z MMS (čudežni mineral, Jim Humble) 
 
Vir: www.zeitenschrift.com 
 

 
 
Starejša bolnica z Morgellonovo boleznijo je  povedala, da je ozdravila bolezen s 
čudežnim mineralom. MMS je 28% raztopina NaClO2, to je Natri j Dioksi Klorat 
v destilirani vodi. Hotela si je izboljšati zdravje. Z uživanjem MMS se je 
izboljšala njena koža, krvni tlak, in artritis. Hkrati pa so iz njene kože prilezli 
različni objekti. Pri 12 kapljicah MMS so se iz njenega telesa pričele izločati 
različne čudne stvari, ki jih še nikoli ni videla v svojem blatu. Nekateri objekti 
so bili podobni majhnim belim koreninicam z rdečimi semeni. Na koncu pa so 
se iz telesa izločili majhni koščki, ki so bili videti kot kovinska foli ja. 
 
Več o MMS na spletni strani: www.jimhumble.biz/ 
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MORGELLONOVA BOLEZEN NISO HROŠČI 
 
Vir: www.curezone.com 
 

 
 

' 'Pedifix'' milo proti gliv icam z oljem čajevca  
 

Morgellonova bolezen niso hroščki, ki lezejo pod kožo. Majhne črne pike, 
katere so vidne pod kožo so ogljična nano tehnologija. Ti nano roboti imajo 
sposobnost samo kopiranja in razmnoževanja pod kožo in oblikujejo 
silikonska vlakna skozi ledvica in črevesje. Če se želite znebiti Morgellonove 
nano tehnologije morate uporabiti proizvode s kisikom in infrardečo toploto. 
Če želite videti, kako bodo vsa vlakna, ki jih imate pod kožo prilezla na dan 
potem kupite ''Pedifix'' milo proti glivicam z oljem čajevca in  Endure 2000 
alkohol. Vtrite Pedifix na prizadete dele in nato drgnite z Endure 2000 
alkoholom. Potem se bodo silikonska vlakna izločila iz kože, kar je dokaz da 
gre za delo človeških rok. Izločene delce so analizirali v laboratoriju in 
ugotovili da ne gre za parazite biološke narave. Gre za tehnologijo, ki jo je 
izumil človek. Delce se lahko manipulira z električnim tokom zato se sumi, 
da se jih lahko upravlja preko stolpov za mobilno telefonijo, ki so se 
množično postavljali v zadnji letih. 
 
SODA BIKARBONA (NATRIJEV BIKARBONAT) 
 

 
Soda Bikarbona, Podravka 

 
Gre za nano sprožilce, umetne oblike življenja, kristalni mikro dostavni sistemi, ki v 
človeškem telesu ustvarja hrošče/črve, katerega je ustvarila mednarodna kabala za 
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redukcijo populacije (napotek spomenik v Georgiji). Zdravniki so sokrivi, saj o tem 
molčijo zaradi bojazni izgube svoje odlično plačane službe. 
 
Zdravilo je 1 čajna žlička natrijevega bikarbonata (sode bikarbone) zmešana z vodo 
na dan, kar zmanjša elektrolitično moč nano robotom, ki oblikujejo sistem vlaken.  
 
 

Ustvarjalci tega nano parazita bodo sami požeti… 

 
Spisal: 4Future 

 


