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HIRDETÉS

Mivel a járvány va-
lós okáról nem be-
szélnek, a nem be-

avatottakban kialakul egy fé-
lelmetes és láthatatlan ellen-
ség képe, olyané, akivel szin-
te lehetetlen megküzdeni. 
Egymás után jönnek létre az 
összeesküvés-elméletek.

Az elszabadult fémek 
szellemeinek titka
Pedig valójában a vírus, szu-
perbaktérium, gomba vagy 
éppen a rákos folyamat válik 
megfékezhetetlenné, ami ja-
varészt ugyanazoktól a mor-
fogenetikus, vagyis külső té-
nyezőktől függ. A természet-
ben elemi formában mindösz-
sze négy fém található meg: 
arany, ezüst, réz, higany.  
A többi fém kémiai kötésben 
van jelen a bolygónkon, eze-
ket olvasztással vagy elektro-
lízissel nyerik ki a természet-
ben megtalálható vegyüle-
tekből. Csakhogy a folyamat 
közben megjelennek a fémek 
„elszabadult szellemei”. Egy-
egy fém elszabadult szelleme 
ezeréves korszakokat uralt 

tások vonatkozásában. A Mat-
rix Drops kvintesszenciák pe-
dig mindezek megoldására hi-
vatottak. Az MDC-berendezés 
megjelenésével sok kulturális 
tabu is leomlott.
Hosszú időbe telik el, mire  
a szemünk előtt lévő titkokat 
megfejtjük. Éveken át sejtése-
ket, bizonytalan gondolatokat 
hordozunk magunkban, amik 
fokozatosan körvonalazód-
nak, majd világossá válnak, 
kikívánkoznak belőlünk, vé-
gül pedig kimondjuk, leírjuk 
őket. Így válnak érthetővé 
mások számára. Amennyiben 
megértjük a fémek szellemi 
üzeneteit, a földi tudatunkat 
kozmikus tudattá bővíthetjük. 
A mágia és az alkímia a terem-
tő erőkkel áll kapcsolatban.  
A kémia megtörte ezeket a 
szállakat. A Teremtő világ-
rendről szóló kinyilatkoztatá-
sát sokan elfelejtették. Az 
emberek az égi sugallatokat, 
víziókat felcserélték a saját 
képzeletükre. Szükséges ren-
dezni magunkban a filozófiai 
kérdéseket. A „hiszem, ha lá-
tom” hozzáállást időszerű 
megváltoztatni a „meglátha-
tom, ha hiszem” felfogásra. ■

„A nehézfémek kiszorítják az élő  
szervezetekből a létfontosságú elemeket.”

A JÁRVÁNYOK 
valós okai
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A járványok hátterében 
régi titkok, elszabadult 
szellemek állhatnak.  
De vajon miért tudták 
előre  megjósolni, hogy 
nagy járványok közeled-
nek, és halált hoznak?
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(rézkorszak, bronzkorszak, 
vaskorszak), jelentős gazdasá-
gi és társadalmi változásokat 
előidézve. Korunkban több 
mint száz elem szellemét sza-
badították ránk a technika  
villámsebesen fejlődő vilá- 
gában.
Gyakori felhasználása miatt 
az alumínium a technokoz-
mosz féme lett. Ám az élő 
szervezetre a következő lelki 
és testi hatásai lehetnek:  
téveszmék, öngyilkossági haj-

lam, depresszió, makacsság, 
szédülés, memóriazavar, fele-
dékenység, székrekedés, dur-
va, száraz bőrtünetek. A ne-
hézfémek kiszorítják az élő 
szervezetekből a létfontossá-
gú elemeket (vas, cink, kalci-
um), és sejtméregként visel-
kednek. Az ólom csontritku-
lást, epe- és vesekövet, vér-
szegénységet okozhat. A hi-
gany idegölő méreg. A kadmi-
um elősegíti és fokozza  
az influenzavírus replikáció-
ját. A nehézfémek vonzzák  
a vírusokat, és fő táplálékfor-
rásai a baktériumoknak, gom-
báknak és más élősködőknek. 
Gyengítik az amúgy is töré-
keny immunrendszert.

Változtatni muszáj
Fellebben a fátyol a titokról: 
ezek a méreganyagok és az 
„elszabadult szellemeik” vált-
ják ki a legsúlyosabb járványo-
kat, betegségeket. A magyar 
fejlesztésű Matrix Drops Com-
puter (MDC) által szolgáltatott 
kvantummarkerek személyre 
szabottan, jó eligazodást nyúj-
tanak a nehézfémterheltség, 
földsugárzások, táplálkozási 
gondok, allergiák, szellemek-
entitások, elektroszmog, ron-


