
Morgellonova bolezen  
(napad nano tehnologije na človeško telo) 

 
Test z rdečim vinom 

 

 
 
Morgellonova bolezen je bolezen povezana s kemičnim pršenjem neba (chemtrails). 
Pri tej bolezni ali sindromu v telesu rastejo vlaknaste strukture iz poliestra in bodejo 
skozi kožo. Obolele osebe imajo hude bolečine in občutek, kot bi jim stekleni delci 
lezli iz kože, kar neznosno boli. Večina žrtev te bolezni tudi pove, da jim pod kožo 
lezejo hroščem podobne žuželke.  
 
Pomembnejši simptomi: kronična utrujenost, bolečina v čeljusti, mišicah, oslabel 
imunski sistem, močno srbenje kože in izpuščaj, psihični problemi. Bolezen se lahko 
v začetku zamenja s kožnimi boleznimi. Nekatere bolnike so zdravniki celo obsodili 
za psihične bolnike, saj niso vedeli za kaj gre. 
 
Ugotovitve industrijske toksikologinje Dr- Hildegard Staninger iz ZDA kažejo, da gre 
za okužbo z nano roboti (ne gre za biološke parazite ampak za mehansko zadevo). 
Nano roboti so zemeljskega izvora in se usidrajo v predel človeškega telesa z 
najvišjim ph (10-11), ledvice, črevesje od koder začnejo tvoriti električno prevodno 
kristalno mrežo vlaken sestavljenih iz poliestra in silikona. Vlakna pri nekaterih ljudeh 
celo zamenjajo lase. Vlakna so različnih barv in se ne stalijo niti pri 1.400stC.  
 
Neposredno povezavo med kemičnim pršenjem neba in Morgellonovo boleznijo so 
dokazali, ko je nekemu američanu uspelo pridobiti vzorec vlaken, ki so padala z neba 
po zapraševanju. Struktura in sestava vlaken se popolnoma ujema z vlakni, ki rastejo 
iz človeka. 
 



Predvideva se, da je velik odstotek svetovnega prebivalstva okužen z Morgellonovo 
boleznijo. Prvi primeri so se pojavili v ZDA (Kalifornija, Florida), pojavljajo pa se tudi v 
vseh EU državah, ki so članice zveze NATO ali šele pridružene članice (primer 
Srbija). Slovenske oblasti o bolezni molčijo. 
 
Test z rdečim vinom 
 
Potreben material: 
 
 plastična nižja posodica 
 3& H2O2 (hidrogen peroksid) 
 rdeče vino – Merlot 
 čajna žlička za merjenje 
 zobna pasta (čim bolj nevtralna, brez fluora) 
 ura (žepna ali stenska) 
 
 
Postopek: 
 
1) Temeljito operi zobe. 
2) Temeljito izperi usta z vodo. 
3) V plastični posodici zmešaj 2 čajni žlički (10 ml) rdečega vina z 1 čajno žličko  
    (5 ml) hidrogen peroksida. 
4) Uporabi tako narejeno raztopino kot ustno vodo in z njo splakuj usta točno 5  
    minut. Raztopina mora temeljito doseči dlesen in notranji del lica ter nebo. 
5) Zatem izpljuni raztopino v plastično posodico. 
 
6) Pozorno preglej izpljunek, če so v njem vlakna. Vlakna so skoraj vedno prisotna in  
   so videti kot nekako kot vlažen tobak za žvečenje Pripravi se na šok in  
   vznemirjenje. V izpljunku so komponente nano patogenov s katerimi smo vsi bili  
   inficirani, najverjetneje preko chemtrailov 
 
Opcija: 
 
7) Lahko dodaš 91% ali več % IPA (izopropil alkohol) k usedlini vlaken v posodici, da  
    odstraniš rdečo obarvanost, ki jo povzroči vino. Navadno vlakna plavajo kot     
    meduza na površini IPA. 
 
 



 
 

Slika: posušen izpljunek z vlakni, dokaz za okužbo z nano patogeni 
 

 
Preprečitev Morgellonove bolezni: 
 
Fr. Hildegard Staninger priporoča uporabo vlaknin za čisto črevesje, uporabo 
konopljinega olja, praška artičoke za zdrava prebavila. Če je črevesje čisto se nano 
roboti ne morejo sestaviti in bolezen ne more ''rasti''. 
 
Dr. Hildegard Staninger je razvila dokaj uspešno metodo zdravljenja Morgellonove 
bolezni z razstrupljanjem telesa s pomočjo FAR infra savno.  
 
Test vir: http://www.carnicom.com/morgobs7.htm 
 
Morgellonova bolezen vir: 
 
Hildegarde Staninger Interview - Part One 
http://www.youtube.com/watch?v=JchfWlqbVxw 
 
Hildegarde Staninger Interview - Part Two 
http://www.youtube.com/watch?v=u7egMsglgpw 
 
Hildegarde Staninger interview - Part Three 
http://www.youtube.com/watch?v=Y4AOzZMkRzM 
 
http://www.staningerreport.com/ 
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