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Patentētais vīruss. 

(Cūku, putnu un Ebolas trakums) 
 

Daudzi tic, ka  

ja TV to rāda, tad tas ir,  

ja TV to nerāda, tad tā nav, 

 TV visu rāda tā, kā tas ir. 

 
Ir tāda interesanta aina, sakritība vai cēloņsakarība. Ieviesa modi dzīvokļos un mājās 

turēt cūkas kā mīļdzīvniekus vai „draugus”. Parādījās cuku gripa un vakcinēšanās pret to. 
GS (gejsavienībā) vārnas kļuva par sevišķi aizsargājamiem putniem (Vārnas iznīcina 
dziedātājputnus - izēd viņu ligzdu perējumu un sadētās olas. Vārnas atrod dziedātājputnu 
ligzdas pēc to dziesmām. Tādā kārtā GS patiesībā iznīcina dziedātājputnus.) un savairojās 
Cilvēku māju tuvumā. Parādījās putnu gripa un vakcinēšanās kampaņa pret to. Trīs vai 
četrus gadus atpakaļ „dabas draugi” sāka intensīvi aizsargāt sikspārņus un radināt bērnus pie 
kontaktiem ar šiem mošķiem. Parādījās Ebolas vīrusa draudi pasaulei un brēka par 
vakcinēšanos pret šo draudu. Sikspārņi ir Ebolas vīrusa dabiskā mītnesvieta. 

Nešķīstu maģisku kultu piekopēji Āfrikā dzīvo nešķīstu dzīvi garīgos un fiziskos 
mēslos, rij slikti ceptus sikspārņus, inficējas ar Ebolas hemorāģisko drudzi un mirst turpat, 
kur piekopj savu nešķīsto „sikspārņu mīlēšanu”. Tāds tādu atrod un viens otru piebeidz. 
Ebola tur (Āfrikā) ir bijusi vienmēr un vienmēr tur no tās ir miruši nešķīstībā dzīvojošie. Pie 
tam tā nebūt nav lielākā neģēru skaita retinātāja. Turpat ir citi vēl agresīvāki vīrusi, kuri 
paņem desmitiem reižu vairāk nēģeru dzīvību nekā Ebola, bet ap tiem nekāda brēka nav 
sacelta. 

Katru gadu no citām slimībām, smēķēšanas, alkohola vai satiksmes negadījumos mirst 
daudz vairāk kā ir miruši no Ebolas šogad, bet ap to tādas brēkas nav. No gripas šogad nomirs 
(tāpat kā katru gadu) vairāki desmiti tūkstoši katrā lielā valstī, bet ap to nekādas tādas brēkas 
nav. Bija brēkas ap cūku un putnu gripu, jo pret tām tūlīt tika piedāvāta vakcīna. Lai 
izveidotu vakcīnu vajag 5 - 6 gadus, tāpēc tagad uz tādas neesamības fona ir sacelta ap Ebolu. 

Par Ebolu stāsta, ka tā esot ļoti mirstama vaina - mirstība ir 50% no saslimušo skaita. 
No tuberkulozes (arī nu jau medikamentnoturīgās) garantēti mirst ap 100 000 katru gadu (!), 
bet nekādas brēkas nav. Bakas, tīfs, citas tādas slimības ir vēl mirstamākas, bet pret to 
izraisītājiem ir zāles un drošības sistēma, kuru ievēro visu zemju epidemiologi. Šī drošības 
sistēma ierobežo infekciju izplatīšanos un nepieļauj epidēmijas. Ebolas gadījumā tieši tiek 

pārkāpta šī drošības sistēma. Pēkšņi (tāpat kā ar AIDS) neievēro pirmo drošības noteikumu 
- ierobežot infekcijas rajonu, bet ļauj vīrusam izplatīties - pat paši vadā slimniekus (vīrusu!) 
uz kontinentiem, kuros tā nekad nav bijis. Atvedot slimniekus, vīruss neizbēgami nokļūs 
sikspārņos un iegūs (paplašinās savu dabiskās izplatības areālu) jaunu un nu jau pastāvīgu 
dzīves vidi blakus Cilvēkiem citās pasaules daļās. 

Paši veicina infekcijas izplatīšanos un brēkā par tās draudiem! 

Tātad ir kāds mērķis, ar kuru tiek izplatīta Ebola un sacelta brēka ar to! 
Tas, ka brēka ir mākslīgi veidota, ir redzams arī no tā, ka notiek manipulācija ar 

skaitļiem un faktiem. Sākumā ziņoja, ka mirstība esot 90%! Sākumā stāstīja, ka vīruss 
saglabājot virulenci (dzīvotspēju un inficēšanas aktivitāti) gaisā un uz priekšmetiem 120 
stundas! Tagad to, ka 1 - 1,5 (!) stundu (kas arī ir ļoti daudz - parasti vīrusi skābekļa un 
Saules gaismas vidē dzīvo tikai dažas sekundes). Ir acīmredzama iebiedēšanas akcija. 

Stāsta par šaušalīgo lipīgumu, bet faktiski savos mēslos dzīvojošie nēģeri nebūt tā viss viens 
no otra neaplipinās. Arī citur no daudziem, kuri bijuši ciešā kontaktā, saslimst tikai viens. 
Ebolas „lipīgums” ir 2 - 3%, bet tām pašām bakām tas ir 75%! Daži tūkstoši nēģeru uz tik 
lielu, biezi apdzīvotu un nekā neaizsargātu netīrībā dzīvojošo melno skaitu ir piliens jūrā, 
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kuru uz citu slimību fona viņi paši nemaz nepamanītu, ja ap tiem nerosītos spectērpos tērptie 
bālģīmju ārsti, kuru vidū nesaprotami liels saslimušo skaits. 

-  Tātad pret to nesargā tehniskie aizsardzības līdzekļi, kādus pielieto baltie mediķi? 
-  Vai arī mums noklusē kaut ko ļoti būtisku? 
-  Vai arī notiek TV teātra izrāde „Ebolas briesmas”, kurā upurē savējos? 
Tagad mediķi stāsta, ka Ebola izplatoties tieša kontakta ceļā ar slimnieka 

izdalījumiem, bet ne pilienu veidā (?) un drošs attālums esot viens metrs (tramvajā?) un viena 
stunda (sabiedriskā, administratīvā ēka, eskalatori, transports?) pēc slimnieka pieskaršanās 
priekšmetam. Spānijā nogalināja slimās medmāsas suni, kurš bija vesels (tos Ebola neņem!), 
bet nesadedzināja iedzīvi un neierobežoja dzīves telpu! Suņa nogalināšana izraisīja lielu 
rezonansi sabiedrībā (to aktīvi rādīja TV!), bet iedzīves dezinfekcija interesi neizraisītu. 

Ir daudz norāžu uz to, ka Viņiem Ir Plāns! 

Sabiedrība ir sabiedēta un gaida vakcīnu! 

Sabiedrība vakcīnu dabūs! 
Āfrikā infekcijas apvidos (teritorijas drošībai) ievesta ASV armija - 4 000 karavīru un 

tur strādā militāro mediķu komandas no bioloģiskā kara laboratorijām. 2013.gadā ASV ir 

patentēts Ebolas vīrusa celms - tas tagad ir ASV īpašums un tātad arī katra vakcīna, kura 
tiek izstrādāta uz šī celma bāzes (vakcīna pret Ebolu) ir ASV īpašums! 

Ņemot vērā to, ka tiek ieguldīti milzu līdzekļi (ko atbalsta Starptautiskā Veselības 
organizācija) vakcinārajā sterilizācijā izskatās, ka tas ir uzdevums, lai Cilvēkus ievilinātu 

sterilizācijas procesā. Tai pat laikā tā Ebola kaut kā plosās tieši tajos rajonos, kuros ir 
atklātas milzīgas jaunas zelta, dimantu, urāna un naftas atradnes. Šo teritoriju „apsardzei” tur 
klusītiņām tiek ievesti ASV armijas desantnieki. ASV vienmēr pašas rada problēmas, kuras 
vēlāk pašas sev izdevīgi risina. 

Aiz Ebolas un tāpat rietumu pašradīto EGIL džihādistu ālēšanās trokšņa aizsega paliek 
trīs citi faktu. 

Pirmais ir ASV un NATO izvērstais Trešais Pasaules karš tā hibrīdā un preemptīvā 
kara formā. 

Otrais ir fakts, ka ASV šogad jau ir zaudējušas vadošo ekonomisko pozīciju. ASV 

nu jau ir otrajā vietā aiz Ķīnas. Tam visam var pievienot to, ka ir vērojama ASV nespēja 

realizēt savus uzstādītos mērķus. ASV ir zaudējusi savu virsotnes statusu un tagad laižas 
lejā no saviem „augstumiem”. Reizē ar to saplok NATO varenība un ietekme. NATO noiet 

no vēstures skatuves un pievienojas Romas impērijai tās mēslainē, kur to atplestām rokām 
savos apkampienos sagaida visi Romas izvirtuļi un tirāni! „Romas kultūra” aiziet un tas 
nozīmē, ka uzvar tomēr Kartāga! 

Trešais ir fakts, ka slimības seko saviem upuriem. Tad, kad nēģeri masveidā pārceļas 
(un/vai ieņem noteicošu vietu) uz citām teritorijām (Gejropu), tiem seko viņu slimības. Nav 
runa par mehānismu, kādā tas notiek, bet par vēsturisku faktu. Tas norāda arī to, ka ASV 
baltie vairs nav vadošajā, bet nu jau situācijai pakārtotā elementa lomā. Tagad situācijas 
veidotāji ASV ir nigeri! („kundziņi” Latvijā dancos pēc nigeru bundziņām!) 

 
*** 

 
-  Ko mums ar Ebolu darīt? 
Tā ir infekcijas slimība un tādēļ ir pret to tā jāizturas. 
• Jāierobežo uzturēšanās sabiedriskās vietās. 
• Nav jākontaktējas ar ārzemniekiem. 
• Nav j ābrauc uz ārzemēm. 
• Jāievēro higiēnas normas - bieži un ar ziepēm kārtīgi jāmazgā rokas. 
• Jāēd mājās pašu gatavots ēdiens! 
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• Jāatsakās no pusfabrikātiem. 
• Jāizvairās no fiziskiem kontaktiem. 
• Jāizslēdz ārpuslaulības intīmie sakari. 
• Jāvalkā cimdi un jāizsargājas aizskart sabiedrisko vietu priekšmetus. 
• Sasveicināties bez pieskārieniem! 
• Iznīcināt mošķus (vārnas, sikspārņus, kaķus u.c.) savu māju tuvumā! 

• Nēsāt viegli kopjamas un tīrāmas (impregnētas) virsdrēbes. 
• Neļauties vakcinēties! 
• Biežāk uzturēties tīrā dabiskā vidē, Saules gaismā un labi vēdinātās telpās. 
• Ievērot dvēseles higiēnu, nenolaisties līdz nigeru dzīvei, vērtībām un naktsdzīvei! 

(lai izmirst naktsdzīves baudītāji un sikspārņu mīlētāji) 
• Slimību tāpat citu infekciju izraisītājus iznīcina harmoniskas skaņas un ēterisko eļļu 

izgarojumi telpā, tāpēc savās mājās skandiniet zvanus, skanošās bļodas, augsti garīgu mūziku 
(stīgu un ērģeļu) Mocarts, Bēthovens, Vivaldi un citi dzīves prieku ienesoši dižgari, bet 
vairieties no fizisku un juteklisku baudu izraisošiem skaņdarbiem! Audzējiet mājās 
piparmētras! 

Telpu dezinfekcijai lietojiet ēterisko eļļu maisījumu - Lavanda, Priede, Piparmētra, 
Eikalipts + Baltegle un Roze vienādās daļās pa 1 - 3 pilieniem dienā uz katru telpu. 

Visām ēteriskajām eļļām ir izteikta bioloģiska, fizioloģiska un psihiska iedarbība. 
Imunitāti efektīvi paaugstina Apelsīns, Greipfrūts, Lavanda, Mandarīns, Timiāns. 
Antibakteriāli darbojas Krustnagliņas, Raudene, Šizandra, Piparmētra, Naioli, Eikaplipts. 
Pretvīrusu darbība ir Krustnagliņām, Raudenei, Ingveram, Citronam, Šizandrai, Melisai, 
Piparmētrai, Naioli, Pačūlijai, Tējaskokam. 

• Izvairieties no TV, radio un interneta, caur kuriem notiek manipulācijas un 
programmu translācija ar destruktīvu iedarbību uz Jūsu apziņu. Atcerieties, ka imunitāte sākas 
ar Īstenībai atbilstošu, patiesībai atsaucīgu un veselīgu prāta stāvokli, Saules gaismu un 
dzīvesprieku nesošu noskaņojumu! Neļaujieties pesimismam, grūtsirdībai un naidīgumam! 

 
 
Pauls 


