4- AZ EGÉSZSÉGÜGYI BIBLIA
„Hogy tehetik ezt az orvosok? Nincsenek tisztában tetteik
következményeivel?“ Így van, a legtöbbjük nincs! Az orvos egy egészségügyi robot.
Egy rendszer – az egészségügyi rendszer – része. Az egészet úgy szervezték meg,
mint egy vállalatot, egy jogi személyt, és ahogy már az 5. füzetben láthattuk, minden
vállalat hajóként működik, ahol a tengeri jog érvényes. Az orvosok tagjai ennek a
hajónak, és a tagságuk (angolul member+ship vagyis tag+hajó - a szerk.) maga után
vonja a teljes engedelmesség kötelezettségét a kapitány és az általa megszabott
szabályok iránt. Vagyis az egészségügy úgy működik, mint egy vallás: dogmákkal,
saját szentírásként kezelt törvénykönyvvel. Ha én mint orvos úgy döntök, hogy nem
tartok be néhány szabályt, akkor tengerbe dobnak, a cápáknak! Elveszítem a
praktizálási jogomat, a pácienseimet, a társadalmi rangomat, jóhíremet,
elismertségemet, a pénzemet, sőt gyakran a barátaimat és a családomat is. Pontosan ez
történt Ghislaine-nel, miután 25 év rendkívül sikeres orvosi praktizálás után kiadta Az
Egészségügyi Maffia című könyvét.
Ahhoz, hogy pénzhez jusson, az orvosnak ki kell töltenie egy űrlapot a
felállított diagnózissal. Ha nincs diagnózis – nincs pénz. A pénzéért be kell tennie
tüneteimet egy dobozba, egy hivatalos betegség nevét kell választania neki.
Megbélyegeznek egy diagnózissal. Félelemtől összezavarodott elmém elveszítette a
talajt a lába alól, most örömmel belekapaszkodik ebbe a biztos pontnak tűnő adatba,
és megteremti az ennek megfelelő valóságot. Lehívja a kollektív elméből az ehhez a
betegséghez tartozó tünetegyüttest, és annak rendje és módja szerint létrehozza
testemben a diagnózisnak megfelelő betegséget. Ahogy már az 1. Füzetben láthattuk,
saját életünk Teremtnői (a „Teremtő” Ghislaine alkotta női alakja – a szerk.) vagyunk.
Túlnyomórészt tudattalanul, azonban néha tudatosan teremtünk. Tehát ha azt mondják
nekem, hogy van egy bizonyos betegségem, és én beveszem a mesét, akkor bele is
betegítem magam pontosan abba a betegségbe. Ha elmegyek egy orvoshoz, az
egyszerűen azt jelenti, hogy megbízom az ő ítéletében. Tehát amit mond, annak
igaznak kell lennie! Hisz busásan megfizettem ezért a szolgáltatásért: évtizedek óta
fizetem a TB-t! Szintén szenvedhetek abban, amit Hamer diagnózis-konfliktusnak
hív; ezt később részletesen kifejtem. Tehát a legrosszabb dolog, amit tehetek, hogy
elmegyek az orvoshoz kivizsgáltatni magam, mert ő meg fog tenni mindent, ami csak
hatalmában áll, hogy találjon bennem egy betegséget, hogy a biztosítótól pénzhez
juthasson. Én meg megkapom, amire befizettem… egy betegséget!
Ghislaine egyik barátnője megbeszélt egy időpontot az orvosával, de nem
tudott volna időben odaérni, így megkérte a férjét, hogy menjen el helyette, legalább
kivizsgáltatja magát – az elvégre sosem árt! A kivizsgálás végén az orvos közölte az
addig teljesen egészséges férjjel: hasnyálmirigy-rákja van! Szerencsétlen ember ettől
fogva rendkívül betegnek kezdte érezni magát, és bejárt engedelmesen a rák elleni
kezelésekre. Állapota egyre rosszabbodott. Mígnem egy nap csörög a telefon, és
közlik vele: az elején hibás diagnózist állítottak fel. A diagnózis rossz volt, de
emberünk bevette a mesét. Nem sokkal rá meg is halt!
Természetesen, a diagnózis betegítette meg. Ahogy majd később láthatjuk,
rákok jönnek-mennek a testünkben, és gyakran észre sem vesszük. Valószínűleg
ebben a pillanatban is van daganat a testedben. Az esetek többségében maguktól
eltűnnek, hogyha a testet békén hagyjuk, hogy tegye a dolgát. Azonban egy rák-

diagnózisba majdnem mindig belehalunk, hiszen folyamatosan minden csapból az
folyik, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség. Az orvos is így gondolja. Ezt olvassuk
az újságban, a regényekben, ezt látjuk a filmekben, tévésorozatokban és ez van a
híradóban. Emlékezz, ez az, amit az orvosnak és nekem mindig is tanítottak. Soha
sem tanultunk az igazi egészségről, és hogy hogyan idézzük azt elő. Az orvos az
egészségügyi vallás papja, és követnie kell a programot – az Egészségügyi Bibliát –
szóról szóra. Én vagyok a jámbor hívő, és leborulok az egészségügy áldozati oltára
előtt, várva arra, hogy lemészároljanak. Egy igazi dráma, amennyiben úgy döntök:
beszállok a játékba…
5- A TEST MINT ÜZLET
Amint egyszer az Egészségügyi Maffia megvetette a lábát, rengeteg
jövedelmező üzleti lehetőség tárul fel számára, ami egy csomó pénzt hoz. Napjainkra
az emberi test hatalmas és rendkívül jövedelmező üzletággá vált. Először is eladnak
nekem TÖRVÉNYES DROGOKAT, aztán még több drogot, és még több drogot.
Rengeteg drogot! Marokszámra szedem. Állítólag ez felgyorsítja a gyógyulásomat, de
valójában csupán csökkenti a tüneteket. Nem is szólva a mellékhatásokról! Az ilyen
mesterséges módon csökkentett tünetek miatt többé már nem tudok kapcsolatba lépni
a testemmel, hogy kiderítsem, mi az, amin változtatnom kellene. Maga a betegség egy
jel, hogy valamin változtatnom kell, és így létfontosságú a lelkem fejlődéséhez.
Következésképp a drogok, más szóval orvosságok arra is jók, hogy benn tartsák a
birkákat az akolban. Amikor úgy döntök, hogy drogokat, orvosságokat használok,
egyre betegebb leszek, és egyre több orvosságért kell visszajárnom. Ez
lehangoltságot, depressziót válthat ki bennem, amit az orvos gyorsan megold, még
egy kis pszichodrog felírásával (Prozac és társai).
Aztán az orvosok eladnak nekem drága LABORATÓRIUMI
VIZSGÁLATOKAT, „megelőzés” címszó alatt. Ezek gyakran közvetlenül a testembe
horgonyozzák a programot, amikor rák, cukorbetegség, koleszterin, szemészeti vagy
fogászati megelőző vizsgálatokra megyek. Amint sikeresen találnak „valamit”,
megütöm a főnyereményt… megkínoznak! Darabokat vágnak ki belőlem (műtétek),
megégetnek (sugárkezelés) és megmérgeznek (kemoterápia, AZT, védőoltások stb.).
Egy mesterséges alkatrészekből összeállított robottá igyekeznek tenni. Külön
ajándékként, néha még bennem is hagynak néhány sebészeti eszközt (szivacsokat,
ollót, csipeszt, törlőkendőt stb.), amikor figyelmetlenek, úgyhogy a végén „plusz
alkatrészekkel” kell együtt élnem vagy halnom. És ami még rosszabb, más emberek
testrészeit rakják belém a sajátjaim helyett. „Te, figyelj, ezen mindig is csodálkoztam.
Honnan jön ez a rengeteg friss szerv? Hallottam néhány igen rémisztő történetet.” Jó,
de félelmetes kérdés! Na nézzük csak…
A TESTRÉSZEK kereskedelme bizonyos országokban mostanára hatalmas
üzletté nőtte ki magát. Megkaphatsz bármilyen szervátültetést, hogyha tudod, melyik
ajtón kell kopogni, és elég pénz lapul a tárcádban. A szegényebb országok pontosan e
célra tartanak fenn börtönöket, rengeteg rabbal. Manapság bármit megvehetsz az
olyan országokban, mint Kína! Sokan előre elrendezik, aztán elutaznak bizonyos
kínai kórházakba, ahol már várják őket. Minden előkészítve! Megkaphatják azokat a
friss, néha még meleg, megfelelő szerveket átültetésre, amiről orvosaik azt mondták
nekik, hogy szükséges. Más országokkal is lehet hasonló üzletet kötni, és vannak akik
szakosodnak bizonyos szervekre, mint ahogy pl. Mexikó a szemekre vagy

Oroszország az embriókra. (A volt Szovjetunió országaiban az abortusz – óvszer,
pesszárium és tabletta híján – a fogamzásgátlás általánosan elterjedt módszere – a
szerk.) Világszerte vannak bizonyos titkos, földalatti bázisok, ahol emberekkel és
emberi klónozással kísérleteznek. Néhány amerikai katona jelentette, hogy láttak
ketrecben tartott nőket az ilyen földalatti intézmények hatalmas termeiben.
Mesterségesen újra és újra megtermékenyítik őket, a született csecsemőket pedig
sokrétűen hasznosítják, beleértve a klónozási kísérleteket is. Ahogy a korábbi
füzetekben már láthattuk, a csecsemőket és a gyerekeket sok titkos társaság
felhasználja emberáldozatként a szertatásai során. Szervdonorként is szolgálnak,
kéznél vannak, ha úgy hozza szükség.
Más szemtanúk láttak földalatti laboratóriumokat, ahol állatokat klónoztak,
emberi DNS-t ültetve génjeikbe. Ezek szerveit sokkal hatékonyabban lehet
felhasználni a szervátültetések során. Gyakorlatilag minden lehetséges, csak el legyen
rejtve a vizsla tekintetek elől, és legyen elég pénzed, valamint megfelelő kapcsolataid.
A testrészek kereskedelme hatalmas üzlet, amit egy, a világot behálózó
kapcsolatokkal rendelkező, a legmagasabb körökig elérő nemzetközi maffia irányít.
Cinkosaik a politikusok, dílerek, orvosok és természetesen a mindenható fogyasztók –
maguk a betegek! Ez a helyzet uralkodik világszerte, a hazugságok, kínzás és halál
egyre növekvő hálójában.
AZ ABORTUSZOK ÉS A KÓRHÁZI SZÜLÉSEK szintén friss emberhússal
látják el az egészségügy pénzembereit, akik továbbadják a bőrápolási iparnak. „Édes
Istenem! Ez az éjjeli krém egyszerűen csodákat művel az elöregedett bőrömmel. Na
ja, Gertrúd, legalább az unokahúgod abortuma jó helyre kerül!” A test gyakorlatilag
bármilyen részét fel tudják használni ezek a bölcs vállalkozók. Soha semmi sem vész
kárba!
Említsük meg a VÉR és származékai felhasználását. A vérbankok ma már
magánkézben lévő vállalatok, akik vérrel üzletelnek kőkemény profitért. A
legfontosabb ügyfeleik nem a kórházak vagy rendelőintézetek, hanem az oltásokat
gyártó cégek. És vannak furcsa ügyfeleik is, akik sátánista ceremóniákon történő
felhasználásra vásárolnak nagy mennyiségben vért (a titkos társaságok). Nem csoda,
hogy sosincs elég! A vérrel foglalkozó cégek szeretik hirdetni újságcikkekben, a
tévében és utcai plakátokon, hogy aki vért ad, életet ad. Az esetek többségében pont
az ellenkezője igaz! Az egészségügyi üzletvilág egy vad világ, tele csalással és
hazugsággal.
A történelem során, néhány kórházban az újszülötteket, illetve a szakosodott
gondozó vagy nevelőintézetekben élő GYEREKEKET széles körben használták
KÍSÉRLETEZÉSRE, az oltás, orvosság-kísérletek alanyaiként, vagy hogy kipróbálják
a biológiai fegyvereket. A védtelen gyerekek felhasználása olcsó, kézenfekvő
megoldás. Québec államban ez évekig zavartalanul folyt, hiszen a CIA-nek fiatal
tesztalanyok kellettek az elmekontroll programokhoz. Őket később Duplessis
gyerekeknek hívták. A kísérleteket a katolikus kórházakban végezték, az abban az
időben vezető politikusok hozzájárulásával, beleértve Québec miniszterelnökét,
Duplessis-t is. Hihetetlen módon, Duplessis beleegyezett, hogy számos katolikus
árvaházat egy éjszaka leforgása alatt átalakítsanak pszichiátrai kórházzá, az Egyház
(Léger bíboros), a Tudomány (McGill Egyetem) és az államhatalom (CIA) hivatalos
áldásával. Hasonló kísérletek történek számos hazai nevelőintézetben is, Kanada-

szerte. (persze, mindez nálunk, a nyíltság, emberség és a demokrácia fellegvárában
teljesen elképzelhetetlen - a szerk.).
Nemrégiben a New York ICC (Incarnation Children’s Centre), egy, az elhagyott
gyerekek számára épült örökbefogadó központ, részletes kivizsgáláson esett át, a gyerekekkel
való bánásmódja miatt. A központot a Katolikus Egyház működteti, és gondozottjai közül
sokan HIV-pozitív gyerekek, néhányuk csupán pár hónapos. Kísérletképpen a javasoltnál
jóval magasabb – és néha halálos – adagokban beadott rettenetesen mérgező gyógyszerekkel
próbálták kiirtani a vírust. Ez az akció egy hatalmas nemzetközi program része, amit az NHI
(National Health Institute, Nemzeti Egészségügyi Intézet) és olyan gyógyszergyárak
pénzelnek, mint a GlaxoSmithKline, Pfizer, Chiron, Genentech és mások. Ezek a cégek több
olyan AIDS elleni terméket is kifejlesztettek, ami felnőtteknél gyakran halálosnak bizonyult.
A BBC TWO Brit televíziós csatorna nemrég bemutatott erről egy dokumentumfilmet, „Guinea Pig Kids” (Gyermekek mint tengerimalacok) címmel, ahol megszólaltak
tanúk, akik látták, amint a gyermekek olyan betegek lettek a kapott gyógyszerezéstől, hogy
„fájdalmukban a földön fetrengtek”. Azokat, akik visszautasították a kezelést, megkötözték,
és egy csövet vezettek a gyomrukba, annak érdekében, hogy közvetlenül be tudják adni az
orvosságokat. Ghislaine teljesen romokba dőlt, miután látta ezt a műsort, annak ellenére, hogy
sokat látott és olvasott már az orvosi kegyetlenségről!
Minden alkalommal, amikor belépek egy orvosi rendelőbe, közvetetten IGENT
mondok erre a helyzetre. Minden alkalommal, amikor beteszem a lábam egy gyógyszertárba,
beleegyezésemet adom ebbe. Minden egyes alkalommal, amikor vért vagy pénzt adok
egészségügyi alapoknak, főleg ha nagy, és a Világegészségügyi Szervezet irányítása alatt áll –
ami tulajdonképpen világszerte irányítja a dolgokat – megbocsátom tetteiket. Minden egyes
adócentemmel vagy a TB-nek fizetett pénzemmel aktívan teremtem ezt a Rendszert. Igazából
közvetlenül okozom mindezt azzal, hogy továbbra is része vagyok az egészségügyigyógyszerészeti-ipari komplexumnak mint hűséges ügyfél! Ghislaine gyakran mondja:
„Tartsd meg a pénzedet, tartsd meg a véredet és a testrészeidet!” Most, hogy már értem az
Egészségügyi Maffia belső működését, pontosan ezt fogom tenni.
6- ÁLLAMI MONOPÓLIUMBÓL MAGÁNMONOPÓLIUM
Hogy továbbra is pénzt kereshessen, az Egészségügyi Maffiának az egész
egészségügyi rendszer fölötti egyre növekvő mértékű fennhatóságra van szüksége.
Napjainkban ez a fennhatóság csaknem teljes, köszönhetően a hosszú távú ütemtervnek, ami
majdnem elérte tetőfokát. Menjünk vissza pár évet, hogy jobb rálátást nyerjünk a helyzetre.
Évekkel ezelőtt Kanada magán egészségügyi rendszernek örvendett. Közvetlenül az
orvosnak fizettünk. A kórházak közvetlen nekünk küldték a számlát. Később kisebb biztosító
társaságok alakultak, és szükségleteink és pénzügyi helyzetünk alapján választottunk, hogy
igénybe vesszük-e őket vagy sem. A saját gyógykezelésünkért fizettek. A gyógyszergyárak
gyakran kicsik és helyiek voltak. Ghislaine apja egy ilyen kis vállalkozás tulajdonosa volt, és
termékeit közvetlenül a helyi gyógyszerészeknek értékesítette.
A hatvanas években Claude Castonguay felállította a Québec-i Társadalombiztosítás
Rendszerét, az egészségbiztosítás állami monopóliumát. Érdekes módon Castonguay nem
orvos. Bankárként kezdte (a Laurentian Banknál), biztosítási bróker és a Trilaterális Bizottság
tagja (ez egy nagyon nagy hatalmú titkos társaság) lett, majd később híres politikussá lépett
elő. Castonguay jó szervező, hiszen később ő indította útjára a Québeci Receptbiztosítás
Tervezetet. Nem találnád ki, hogy mivel foglalkozik Castonguay manapság. Gyakran látható
olyan fiatal politikusok körül nyüzsögni, mint pl. Mario Dumont, amint megtesz mindent,
hogy elősegítse az egészségügyi ellátás privatizálását. Fura! Tévedett volna ennyi év során,

vagy az egész államosítás, az állami monopólium megszervezése egy nagyon is jól szervezett
hosszú távú ütemterv része?
Más kanadai tartományok, sőt országok is hasonló sorsa jutottak. Franciaország
például erősen szociális egészségügyi biztosítási rendszert hozott létre, nem sokkal a II.
világháború után. A kormányok gyorsan átvették az egészségügyi rendszereik fölötti
felügyeletet a szigorú törvényi szabályozás révén. Ami hivatalosan egy egészséget
mindenkinek rendszer volt, gyorsan átalakult egy betegséget mindenkinek rendszerré. A
Dr. Jekyll-ből Mr. Hyde lett.
Napjainkban az olyan kanadai tartományok, mint Ontario és Québec is eljutottak oda,
hogy bevezetik a központi irányítási rendszert, hiszen ez volt a cél mindvégig. Az állami
monopólium miatt a hatalmas gyógyszergyáraknak lehetőségük nyílt, hogy fokozatosan
átvegyék a hatalmat az egészségügy világa felett. Az elmúlt néhány évben a pénzügyi
megszorítások és a szolgáltatásokban tapasztalható jelentős visszaesés megalapozta az előre
eltervezett zűrzavart. Ez térdre kényszerítette a jelenlegi közegészségügyet. Az emberek
belefáradtak, hogy a tömött sürgősségi osztályokon kelljen reménytelenül nyomorogniuk,
vagy hogy éveket kelljen várniuk egy műtétre. Megoldásért könyörögnek, és a politikusok
boldogan ajánlják a tökéletes megoldást: privatizáció!
Mi a fenét 165. oldali ábra jön ide!
Az idő megérett a multik számára hogy előlépjenek a függöny mögül, és a MAGÁN
MONOPÓLIUM révén bevezessék – ezután már – hivatalos uralmukat. Eddig is ők
uralkodtak, csak rejtetten, közvetve, az állami szerveken (Donna Kormányka) keresztül. Most
hatalmuk közvetlenné vált. Az események ilyen állása nem csak Kanadára jellemző, hanem
ez megy végbe jelenleg az egész világon. Az USA-ban például a kis, területi, magánkézben
lévő biztosító cégeket mind felvásárolták, és most egy hatalmas konglomerátumot alkotnak,
teljesen kézben tartva az ország egészségügy-biztosítási rendszerét. Ez a helyzet egyezik az
Új VilágRend ütemtervével, amit a Globális Elit évekkel ezelőtt megtervezett az emberi élet
minden területére kiterjedően. Ezek a pénzemberek gyártják az oltásokat, az orvosi
berendezéseket, és ők tartják kézben az összes hivatalos kutatást. Ezek az emberek igen
egyszerűen látják a helyzetet:
MINÉL TÖBB A BETEG, MINÉL GYAKRABBAN BETEGEK,
MINÉL HOSSZABBAN BETEGEK AZ EMBEREK,
ANNÁL TÖBBET HOZNAK A KONYHÁRA!
Egy jó barátom fibromyalgiában szenvedett évekig, és úgy döntött, emiatt otthagyja
munkahelyét. Pénzügyi segélyért folyamodott a kormányhoz, ennek elbírálása során
felkérték, hogy szerezzen be orvosi diagnózist. Orvosa ragaszkodott ahhoz, hogy
antidepresszánsokat szedjen, és arra utasította, hogy időről időre vesse alá magát
vérvizsgálatnak, hogy biztosak lehessenek benne, tényleg napi rendszerességgel szedi az
orvosságot. Ha nem szeded a drogot, nincs segély. Ez tökéletes példája, hogy hogyan
működik együtt az egészségügyi rendszer és a kormány kéz a kézben az ügyfelek
gyógyszervásárlásra és fogyasztásra kényszerítésében. Ugyanígy kényszerítenek szülőket,
hogy beteg gyermekeiket rendkívül erőszakos kezeléseknek vessék alá, akik
engedelmeskednek attól való félelmükben, hogy elveszik tőlük. A félős betegek egykettőre az
egészségügyi hatóságok rabszolgáivá válnak, ami aztán teljes mértékben rátelepszik az
életükre.
A WHO jóakaratúnak tűnhet, ahogy hivatalosan a fizikai, szellemi és társadalmi
jólétről papol. Még az alternatív orvoslás fontosságát is elismeri, és azt hirdeti, hogy
egészséget mindenkinek. De ha közelről figyelmesen megvizsgáljuk, akkor láthatóvá válik,
hogy összes erőfeszítését és pénzét az „invazív egészségügyi kezelést mindenkinek”, és

„oltást mindenkinek” programra fordítja, ami természetesen betegséget mindenkinek célt
jelent! Ahogy később látni fogjuk, a jelenlegi AIDS járvány Afrikában nem más, mint valódi
tervük közvetlen következménye.

