Swaruu și SEC – virușii
Răspunsurile lui Swaruu la întrebările prietenului nostru
Alex despre “viruși”, pentru articolul său
în curs de apariție
(răspunsuri primite în aprilie)

Alex: Dacă SEC (secrețiile extracelulare) – virușii – constituie un
sistem de alarmă care PARE să fie mai mult negativ decât pozitiv, atunci
care este beneficiul acestui sistem?
Swaruu: Fără să definim că ceva este pozitiv sau negativ, acest
sistem doar îndeplinește o funcție de comunicare între celule fie că acest
lucru se petrece în interiorul individului sau cu celulele altor indivizi
pentru a declanșa sau nu diverse acțiuni care pot conduce ca un grup de
celule să aibă o reacție la stimulii externi. Această acțiune este în
principal o alarmă înaintea unui mediu ostil și declanșează un răspuns
comportamental fie pe plan intern, ca o reacție imună, fie pe plan extern
– schimbări la nivelul individului, care să-l țină departe de cauzele
inițiale.
Alex: SEC sunt o cale de a elimina indivizii bolnavi dinr-un grup
pentru ca acesta să rămână sănătos și puternic?
Swaruu: Parțial, da. În cadrul unei comunități, dacă problema
toxicității mediului este generată de un exces de populație din aceeași
specie, și se intră într-o spirală de dezechilibru cu mediul extern care îi
susține, atunci se ajunge la epuizarea resurselor lor. De exemplu, la un
anumit tip de plantă care susține un grup de insecte. Noi am văzut că ea
secretă o SEC care declanșează o acțiune în celulele insectelor, care la
rândul ei duce la un răspuns imun cu eliberarea consecutivă de SEC din
celulele insectelor, cu rezultat nociv în populația generală. Indivizii din
această populație, cel mai slab și cel mai bătrân, vor fi primii care vor
muri, restaurând echilibrul ecosistemului. (Ceea ce nu e cazul cu Covit19 versus oamenii, deși e tentant să faci această asociere.)

Alex: Dacă SEC sunt în realitate doar vectori de alarmă de ce în
acest caz organismul sintetizează anticorpi pentru a contracara aceste
semnale care alertează despre pericol? Este doar o cale de control spre
a elimina acest semnal atunci când nu e necesar?
Swaruu: Întocmai. Răspunsul imun al organismului este
dezactivarea sistemului înaintea unui semnal care e deja detectat și se
decide să nu se continue sau să se asculte. Aici este problema și
pericolul cu vaccinurile virale, câtă vreme ele declanșează boala pe care
se presupune că ar preveni-o în primă instanță. Un exemplu în acest
sens este vaccinul contra gripei, administrat la indivizi într-o proporție de
peste 40%, incluzînd dovezi privind decesele la mai mulți indivizi decât
cele date de epidemia care a necesitat dezvoltarea acestui vaccin.
Un alt exemplu este vaccinul contra viruslui Papilloma uman,
aplicat atât la fetițe sub vârsta de 10 ani, cât și la femei de diverse
vârste, și care într-o proporție mai mare de 90% a dus la îmbolnăviri cu
consecințe permanente serioase pentru tot restul vieții, sterilitate și o rată
mare de mortalitate la cele la care li s-a administrat depășind 20% (O
fetiță din 5 sub vârsta de 10 ani a decedat după administrarea vaccinului
în Marea Britanie în ultimii 3 ani, dar informația a fost puternic ținută sub
secret de media.)
Alex: Administrarea artificială de fragmente de SEC (vaccinare) ar
putea fi oare benefică în cazuri concrete de îmbolnăvire?
Swaruu: Ținând cont de natura vaccinurilor ca fragmente de SEC
nu se poate determina cu precizie tipul de rezultat în cazul fiecărui
fragment, și nici chiar definiția acestor fragmente. Lăsând deschisă
posibilitatea ca parțial – da – SEC să fie gata să fie citite și să activeze
receptorii celulari. Sau poate tot așa de bine să ducă la deformarea sau
incompleta citire a mesajului SEC și așa celulele să declanșeze o reacție
neprevăzută, cu consecințe periculoasa. Rezultatele aplicării vaccinurilor
contra gripei și a Papilloma virusului sugerează puternic că principiul
vaccinării nu funcționează cu virușii, în timp ce cu organisme patogene
mai complexe, cum ar fi microbii – funcționează. Ca să răspund direct la
întrebare, virusul ca atare nu e decât o SEC și un răspuns sau un
simptom, dar nu este cauza problemei: De aici dezvoltarea unui vaccin
doar încearcă să ocolească problema, să răspândească în populație o

SEC (secreție extracelulară) într-un mod excesiv. Eu nu recomand
fabricarea a oricărui tip de vaccin împotriva oricărui tip de virus.
Alex: Pentru a rezuma: Cum funcționează la real SEC (secrețiile
extracelulare) și ce beneficii crează ele la indivizii afectați dintr-un grup?
Swaruu: Virușii nu sunt externi; ei sunt deja conținuți în ADNul/ARN-ul fiecărei celule. Codul SEC sau “virusul” este eliberat când
ADN-ul/ARN-ul este degradat de o situație toxică internă, cum ar fi
undele electromagnetice. Secrețiile extracelulare (SEC) sunt mijloace de
comunicare într celule, fie că sunt în același corp sau ca mijloace de
comunicare între indivizii aceleiași specii dintr-o comunitate, sau
comunicarea într specii de indivizi de proximitate.
Ele sunt un mijloc de a îndepărta stricăciunea materialului genetic
din celule, o metodă de protecție și de auto-vindecare. Prin ea însăți
secreția extracelulară este capabilă să declanșeze o alarmă la celulele
din vecinătate indicând că ceva este perturbat (celula care a produs
SEC).
Toți indivizii biologici dintr-o comunitate se influențează reciproc.
Această comunitate de organisme din diverse specii trăiește împreună în
echilibru, în simbioză. Secrețiile extracelulare asigură un mod de
comunicare între toate celulele. Faptul că o SEC cauzează probleme în
cadrul unei specii este un simptom de dezechilibru cu mediul care
înconjură acea specie și un simptom că mediul este toxic.
Spunând “toxic”, eu definesc nu numai o compoziție chimică nocivă
pentru individ și celulele sale, dar și un mediu care cauzează stress
psihologic și acest aspect e un factor fundamental pe care un individ îl
interpretează ca o alarmă sau doar dezactivează semnalul SEC prin
sistemul imun, catalogându-l drept nerelevant (dezvoltarea de anticorpi).
Aici e problema cu vaccinurile antivirale, că el nu dezvoltă neapărat
anticorpi, dar dacă condițiile externe și psihologice sunt propice, se va
declanșa boala. În toate cazurile, reacția sau “boala” este deja conținută
în codul genetic al indivizilor. Aș vrea sa subliniez că factorul psihologic
sau factorul conștiință joacă un rol fundamental în interpretarea SEC.
SEC sunt necesare pentru a se putea crea un echilibru în corp, în
comunitatea aceleiași specii și în habitat în general.

Alex: Sunt de acord cu Anéeka că “pandemia” este de departe o
alarmă falsă în istoria omenirii. Pe Pământ, nimeni în deplinătatea
facultăților mintale nu ar îndrăzni să pune la îndoială sau să nege că
aceasta este o pandemie globală serioasă. SPECTACOLUL PE CARE
L-AU CREAT A FOST PERFECT.
Swaruu: Pare perfect, dar nu este. Chiar și oamenii fără pregătire
medicală pot să vadă că lucrurile nu se asamblează, că statisticile nu se
potrivesc cu numărul de decese și nici cu ce se distribuie pe internet sau
la știri. Neavând altă explicați se acceptă existența acestui virus. Se
spune de asemenea că acest virus suferă mutații, care de fapt sunt în
încărcătura populațională normală în funcție de habitat, în funcție de
mediu se schimbă natura semnalului SEC.
Alex: Factorul “n”: Manipularea mass mediei care exagerează
problema într-un grad mai mare sau mai mic, în funcție de țară. Dar
lucrul cel mai serios este că se exagerează în general într-un mod brutal
în ceea ce privește urgențele de sănătate, răspândind panică.
Swaruu: E adevărat. Și aici problema e că majoritatea populației nu
conștientizează că mass media de pe întreaga planetă poate să fie
controlată și sincronizată de către un singur grup de persoane. De
asemenea oamenii nu le vine să creadă că răul e atât de mare, pentru
că se au doar pe ei și pe membrii familiilor lor ca exemple. Ei cred că
dacă ei nu sunt capabili din punct de vedere moral de astfel de acțiuni,
atunci nici guvernele n-ar fi în stare. Din păcate, guvernele au făctu-o
deja de multe ori de-a lungul secolelor.
Adevărul e că toată media e controlată atât manual cât și prin
inteligență artificială avansată, care depășește nivelul de înțelegere a
persoanelor obișnuite. Cu alte cuvinte, oamenii cred orbește orice aud
de la media oficială, de vreme ce „oficialitățile” răspândesc informațiile
false cu scopul de a controla dar și în vederea genocidului.
Alex: Este posibil ca cei negativi să folosească nanotehnologia
(distribuită prin “chemtrails” și prin vaccinările anuale...) care este apoi
ranforsată prin tehnologia 5G, prin metalele grele...
Swaruu: Da, toate vaccinurile conțin metale grele, lista e lungă. Se
spune că este pentru conservare. De exemplu am văzut o afirmație cum

că mercurul din vaccinuri ar ajuta la suprimarea virușilor, menținându-i în
stare dormandă sau non-activă. Dar toate metalele au efecte
distrugătoare pe organism. Și e aproape imposibil să le cureți odată
inoculate. Deși mulți afirmă că se poate, eu nu am găsit nici o dovadă
cum că purificarea sau curățarea ar funcționa. Ceea ce pot eu să
sugerez este SĂ NU VĂ LĂSAȚI VACCINAȚI CONTRA NICI UNUI
VIRUS, DEOARECE E IMPOSIBIL SĂ SE ȘTIE CE CONȚIN CU
ADEVĂRAT SERINGILE. NU POT SUBLINIA ÎN DE AJUNS ACEST
ASPECT. PREZENȚA METALELOR GRELE ÎN VACCINURI ARE
ROLUL DE A CREȘT REACTIVITATEA ȘI SENSIBLITATEA
CORPULUI UMAN LA CÂMPUL ELECTROMAGNETIC.
Folosirea nanocipurilor, a nanotehnologiei în vaccinuri datează
deja din 1997. Se regăsește în orice test vaccinal pe care noi l-am văzut.
Fie că folosirea vaccinurilor contra îmbolnăvirilor e o idee bună sau nu,
aici nu se pune problema așa. Problema e că se injectarea de vaccinuri
în populație e o scuză și un pretext precum „calul troian”.
La cei care se îmbolnăvesc cu adevărat și nu fac parte din mașina
dezinformării prin media problema este de fapt otrăvirea cu radiație
electromagnetică la frecvențe de la 600MHz la 6GHz. Acest semnal
electromagnetice alterează absorbția oxigenului și relația lui cu
hemoglobina. Aceasta nu mai transportă oxigen, deoarece moleculele de
oxigen devin instabile, ca urmare a faptului că electronii vibrează și se
rotesc. De fapt asistăm la incapacitatea persoanei de a respira. Se
aseamănă cu răul de altitudine, când încerci să respiri la 8000m fără o
pregătire prealabilă. Lipsa de oxigen duce la necroză celulară în multe
locuri, în primul rând la nivelul plămânilor. Acest fenomen duce mai
departe la colapsul receptorilor pentru oxigen și la infecții cu germeni
oportuniști (a se vedea știința „magneto-biologie”).
Un pacient în aceste condiții este pus pe respirator, ceea ce
forțează plămânii să se dilate și să se contracte, dar structura internă
este slăbită și afectată ducând la accentuarea distrugerilor pulmonare, la
inundarea plămânilor cu lichid (bogat în semnale de alarmă tip SEC) și
finalmente la deces, cel mai adesea prin hemoragie internă.
Primele simptome de iradiere, fie că sunt provocate de undele
electromagnetice sau de radiațiile ionizante cu izotopi radioactivie, sunt

identice cu gripa comună. Senzația de a nu fi bine, febră, slăbiciune,
tuse seacă sau productivă, secreții mucoase și apariția de infecții
oportuniste.
Comunitatea medicală confundă otrăvirea cu radiații cu un virus.
Această radiație apare într-o bandă de frecvențe de la 600MHz la 6GHz
– folosită în sistemul 5G. Este demn de menționat că există 2 câmpuri de
utilizare a frecvențelor 5G – cele de natură civilă și cele pentru arme și
comunicațiile militare, care sunt deja în uz în aproape toate tipurile de
arme – de uscat, aeriene sau navale – de pe Pământ.
Cum era de așteptat, toți indivizii puternici și sănătoși, cum vezi
printre soldați, sunt cei cărora le va trebui un timp mai lung să dezvolte
simptome de otrăvire, dar în final toți vor suferi de aceleași consecințe. E
doar o problemă de timp de expunere, de proximitate și de volum de
emisii radioactive-electromagnetice.
S-a dovedit de asemenea că radiația electromagnectică are un
efect cumulativ, adică este nevoie de doze repetate pentru o anumită
perioadă de timp înainte ca primele simptome și probleme să apară. Și
nu numai pentru frecvențele în jurul a 60GHz sau 5G, dar orice gamă
electromagnetică, cum ar fi 4G, 3G, 2G, Wi-Fi, radar, transmițătorii radio,
microundele și chiar vecinătatea cu cablurile de înaltă tensiune.
5g este de asemenea transmis de la sateliți, radiind lumea întreagă.
Poate fi folosit să faci o anumită populație bolnavă, de vreme ce nu vor
ști ce li se întâmplă sau nici măcar nu vor credea că este posibil din
punct de vedere tehnic, vor interpreta totul ca simptome ale Covit-19.
Organizațiile medicale globale vânează astăzi doar gripa comună
și o “demonizează”, inclusiv Covit-19, de vreme ce ele se știu ca dând
aceleași simptome. Testele pentru a depista Covit-19 sunt foarte simple
și incapabile de a distinge între Covit-19 și gripa comună, de vreme ce
practic sunt aceleași.
Ei amestecă gripa comună cu otrăvirea prin radiații, suma cazurilor
nerelatate și a dezinformării masive prin media.

