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Унищожението ни идва не
от Космоса, а от човека

Краят на света ще дойде, но не от Космоса, а от злините, които самите хора са
си сторили на естествените дадености.
И това вече е започнало. Тази мрачна
прогноза не е за плашене, а за предприемане на незабавни международни
действия. Тя съвсем не е от ясновидци
или езотерици, а от авторитетни учени
от високопрестижните университети
„Станфорд“, „Бъркли“ и „Принстън“ в
САЩ. Разпространена е от чуждестранните медии в края на юни и е публикувана в престижното научно списание „Сайънс адвансис джърнъл“. Резултатите от
това проучване потвърждават самостоятелното
изследване
на университета „Дюк“
през 2014 г.
Това е много важно и
откровено предупреждение към човечеството. „Ако тенденцията се
запази, човечеството
ще бъде унищожено
много по-рано, отколкото се смяташе досега
и ще са нужни милиони
години, за да може животът да се възстанови,
и най-вероятно нашият
вид ще е сред първите
изчезнали. Земята навлиза в нов етап на масово унищожение, което
заплашва съществуването на човешкия род.
Човечеството този път може да е сред
първите жертви“ - категорично ясен е
проф. Жирардо Себалос, ръководител
на уникалното мащабно проучване.

Нашият
коментар
В
тази
публикация
на сп. „Това,
което докторите не ви
казват“ има
твърде ценна информация. Например за
най-честите
симптоми на
хроничната
лаймска инфекция, какАтанас Цонков
то и списъка
на д-р Джоузеф Бураскано, който обаче
не съдържа „всички възможни симптоми на болестта“, а включва едва 34
от възможните над 150 признаци на
това масово, тежко и непонятно за дипломираните медици заболяване!
1. За съжаление в този текст са налице и опасни, погрешни, вредни за
пациента твърдения. Ето само едно от
тях: „Симптомите могат да станат хронични и да имитират широк диапазон
от състояния като кожни увреждания,
менингит, артрит, множествена склероза и депресия“.
Това е недопустимо и необосновано,
сбъркано схващане, защото в действителност лаймската инфекция (Борелия
бургдорфери) не имитира тези споменати симптоматични диагнози, а ги
причинява, както може да предизвика
и още стотици други „идиопатични“

Това изследване показва, че гръбначните животни изчезват 114 пъти по-бързо от нормалните темпове. Тези учени
задълбочено са проверили темпото
на изчезване на гръбначните животни
през различните етапи в историята на
Земята чрез анализиране на изкопаеми
останки на стотици видове гръбначни
животни, защото от тях има най-надежден и най-богат набор от фосили, даващи информация за живота на Земята
преди милиони години.
Само от 1900 г. насам над 400 вида
гръбначни животни са изчезнали. Обикновено такава страхотна загуба се

наблюдава за период от 10 хиляди години, твърдят експертите! Според тях
основната причина за случващото се е
унищожаването на естествените место-

обитания заради климатичните промени
и особено от глобалното затопляне, замърсяването и обезлесяването. В тези
процеси главна роля играе човекът.
На базата на сегашното темпо само
за три човешки поколения е възможно пчелите
да изчезнат в световен
мащаб.
Има примери за видове
по цялата планета, които
практически са ходещи
мъртъвци. Режем клона,
на който седим – тревожно заявява проф. Пол
Ерлих от университета
„Станфорд“.
Световният съюз за
опазване на природата
пък е изчислил, че всяка
година поне 50 вида животни се приближават до
изчезване. Около 41%
от всички земноводни и
25% от бозайниците са
заплашени от изчезване.
Например 94% от всички лемури са под
риск, а над една пета от всички разновидности на лемура са класифицирани
като „критично застрашени“.

Според експертите, откакто се е зародил животът на Земята, има 5 етапа на
масови измирания, които погубват 50%
от животинските видове. Първото такова
събитие е през епохите ордовик и силур
преди около 440 млн. години. Тогава са
изчезнали около 85 процента от живите организми. Масовата гибел в епохата
девон преди около 375-390 млн. години
води до загубата на по-голяма част от
рибите.
Третото и най-мащабно изчезване е
през перма и триаса преди 252 млн. години, което засяга 97% от формите на
живот. Преди 210 млн. години при четвъртото унищожително събитие през
триас и юра умират големите земноводни, бозайници и влечуги, което предшества петия период в епохата креда
преди 66 млн. години. Той слага край на
царуването на динозаврите.
Все пак според авторите на най-новото изследване все още не всичко е
загубено. Апокалиптичният сценарий
все още може да бъде избегнат, ако се
предприемат спешни, ефективни и радикални мерки за опазване на биологичното разнообразие.
Веселин СЕЙКОВ

Лаймски корекции
болести...
2. „Амонячната“ теория на д-р Дейвид
Джърниган, която свързва лаймската
инфекция със „Синдрома на пропускливия мозък“ и/или „церебралните
алергии“, е, меко казано, под всякаква
критика.
Друг е въпросът, че отдавна има обособена нозологична единица с името
„невроборелиоза“, която е назована
сполучливо, но специалисти като инфектолози, невролози и психиатри не
знаят как да помогнат на такива пациенти...
А още преди десетилетия шефът на
Американската психиатрична асоциация заяви, че „В ръководството по
психиатрия няма нито една диагноза,
която да не може да бъде причинена от
лаймската инфекция“. Кой да го чуе! А
моят опит и проучвания потвърждават,
че той е на 100% прав!
3. Въпреки безспорното подобрение на Хелън, постигнато главно чрез
детоксикация на организма, ако тя се
тества не с безпомощните, дезинформиращите (при хроничната форма
на лаймската борелиоза) стандартни
методи Елайза, Имуно блот и PCR, а
с най-добрите диагностични способи в
света СИТ (Симптоматичен интегрален тест) и ЛИТ (Лабораторен индиректен тест), тя ще установи, че макар
и потисната, лаймската инфекция все
още се намира в организма й...
4. Който иска да научи нещо повече
за Тайните на лаймската болест, не е

нужно да ходи в САЩ, Великобритания,
Германия или където и да е другаде, защото няма да намери толкова подробности, истини и полезни данни, ефективни терапевтични препоръки за този
глобален здравен проблем, колкото се
съдържат в моите нескромни статии: 1.
„Оптималната медицина срещу така
наречените нелечими болести“ 2.
„Защо лаймската болест е най-големият здравен проблем на човечеството?“ 3. „Болен ли е Буш?“ 4. „Тайната на автоимунните заболявания е
разгадана“ 5. „Коя е първопричината
за Алцхаймер?“ 6. „Гого – българската драма!“ 7. „Инфекциите („Каро-

линска“ или „Лечител“?)“ 8. „Смърт
в БНТ“ 9. „Ревматологията – горко на
болните!“ 10. „Едно лекарство – шест
вида смърт?“ 11. „Синдромът и скандалът АЛС“ 12 „Панувеит! Помогнете!“ (в сайта на „Лечител“ - http://www.
lechitel.bg/page.php?id=11), както и в
„Прозренията на един лечител“ комплект от книжка и документален
филм, срещу общо 4,90 лв., предлаган
във всички дрогерии и магазини „Лечител“.
Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на
в. „Лечител“

