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A rejtélyes
e-coli
fertõzés
és a keserû
valóság
Miközben Németországban és Európa
több országában egyre több embert fertõz
meg az E-coli baktérium, elfelejtik feltenni a
kérdést, hogy vajon mi módon vált az E-coli
baktérium hirtelen rezisztensé nyolc különbö zõ típusú antibiotikum családdal szemben,
majd jelent meg az élelmiszerláncban?
A mostani megbetegedéseket az E. coli
O104:H4 csoportba tartozó baktérium okozza,
ami általában nem antibiotikum rezisztens. A
rezisztencia csak úgy alakulhat ki, ha a baktériumot ismételten antibiotikummal kezelik, a
mutáció elõidézése és ezen keresztül a rezisztencia elérése érdekében…
Ha szeretnénk megismerni a törzs eredetét, csak vissza kell vezetni az E-coli genetikai
kódját és megtudhatjuk, milyen gyógyszerekkel kezelték a kívánt hatás elérése érdekében.
Ezt a vizsgálatot elvégezték, és az eredmény
elég érdekes képet mutat az O104:H4 csoport
eredetérõl.
A genetikai kód megmutatja a baktérium
múltját
Amikor a németországi Robert Koch Intézet munkatársai dekódolták az O104:H4 törzs
genetikai összetételét, azt találták, hogy a
baktérium a következõ antibiotikumokkal
szemben rezisztens:
• penicillin
• tetracycline
• nalidixic acid
• trimethoprim-sulfamethoxazol

Az IMF vezetõ
bebörtönzésének
valódi oka
Oroszország szerint az IMF vezetõ
bebörtönzésének oka, az USA teljes
aranytartalék eltûnésének felfedezése.
Az FSZB által, Putyin miniszterelnök
részére készített új jelentés szerint, a
Nemzetközi Valutaalap (IMF) korábbi
vezetõje, Dominique Strauss-Kahnt azután vádolták és tartóztatták le szexuális
bûncselekményekért május 14-én, miután kiderítette, hogy az Egyesült Államok trezorjában, Fort Knoxban tartott
összes arany "eltûnt illetve ismeretlen
helyen van".
Az FSZB titkos jelentése szerint Strauss-Kahn a hónap elején kezdett egyre
inkább gyanakodni, miután az USA kezdett csúszásba esni az IMF-nek leszállítandó 191,3 tonna arannyal amelyet egy
1978-as határozat alapján értékesíthettek
volna az IMF-nek, Különleges Lehívási
Jogként (SDRs), úgynevezett tartalék
valutaként.
Ezen FSZB jelentés megállapítja továbbá, hogy Strauss-Kahn kihangsúlyozta eme aggodalmát az Obama elnökhöz közeli kormányzati tisztviselõknek,
amiután a Központi Hírszerzõ Ügynökség (CIA), felkereste és "szilárd bizonyíték"-al szolgáltak, hogy az Egyesült Államok összes aranya "eltûnt".
Amikor Strauss-Kahn átvette a CIA
bizonyítékokat, ezen jelentés szerint,
azonnali intézkedéseket tett, hogy elhagyja az USA-t és Párizsba repüljön,de
amikor a Franciaország Külsõ Biztonsági Fõigazgatóságának (DGSE) ügynökei
figyelmeztették az amerikai hatóságok
elfogatási szándékáról, menekülésként
ment a New York JFK repülõterére és a
francia ügynökök tanácsára hagyta a
mobil telefonját a hotel szobában., hogy
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• cephalosporin
• amoxicillin / clavulanic acid
• piperacillin-sulbactam
• piperacillin-tazobactam
Emellett
az
O104:H4 törzs különleges enzimek termelésére is képes, ami “szuper
erõvel” ruházza fel. Ezt
szaknyelven ESBL-nek
(Extended-Spectrum
Beta-Lactamases – széles spektrumú bétalaktamázoknak) nevezik. Az ide sorolt mikrobák képesek olyan enzimeket elõállítani, amelyek a 3. generációs (a kórházak által legszélesebb körben alkalmazott) cephalosporinokat
(például cefuroxime, cefotaxime és ceftazidime) is hasítják, és ezáltal hatástalanná teszik.
Emellett az O104:H4 törzs két különleges
gént, a TEM-1-et és CTX-M-15-öt is tartalmaz, ami az orvosok rémálma 1990 óta, írja a
Guardian.
Miért félnek tõle az orvosok? Mert fertõzés esetén kulcsfontosságú szerveket támad
meg, és sok esetben halállal végzõdik.
Egy halálos baktérium létrehozása a biotechnológia segítségével
Hogyan jöhet létre egy olyan baktériumtörzs, ami nyolc különbözõ gyógyszerosztály
majdnem egy tucat antibiotikumával szemben
rezisztens, két halálos génmutánssal és ESBL
enzimtermelés képességgel rendelkezik?
Erre kizárólag egy mód van: a szóban forgó E-coli törzset ki kell tenni mind a nyolc
gyógyszertípus hatásának. Normális körülmények között ez nem történik meg egyszerre.
Elõször penicillinnel kezelik a törzset, majd
megkeresik a túlélõ kolóniákat és azokat tetracyclinnel kezelik. A túlélõ kolóniák ezt követõen rezisztensek lesznek mindkét antibiotikummal szemben, és így szépen egyenként
végig kell vinni a mûvelet mind a nyolc anti-

biotikum családdal.
Tudatos genetikai szelekcióról van szó, amit
laboratóriumi körülmények között végeznek
egy kívánt hatás elérése érdekében. Minden
biológiai fegyver így
készül az Egyesült Államok hadseregének
marylandi
Detrick
laboratóriumában.
Maga a folyamat a
leírtaknál kicsit összetettebb, a lényeg, hogy egy ilyen rezisztens
törzs kizárólag tudatos laboratóriumi eljárások
eredményeként jöhet létre. Elképzelhetetlen,
hogy a természetben véletlenszerûen megtör ténjen. Például, ha a baktérium egy élelmiszerbõl ered (mint ahogyan ezt állítják), hogyan vált rezisztensé ennyi antibiotikummal
szemben, amikor növényeket nem kezelnek
antibiotikummal?
Gyakran elõfordul, hogy egy törzs rezisztensé válik egy adott antibiotikummal szemben, de nem nyolc különbözõ antibiotikum
csoporttal szemben. Eredetének egyetlen for rása lehet: egy laboratórium. Azt természetesen nem tudhatjuk, hogy a létrejött baktérium
véletlenül vagy szándékosan került ki a laboratóriumból. Ezt mindenki döntse el maga.
Elõször betiltják a természetes gyógysze reket, majd megtámadják az élelmiszerláncot
Miközben a hatóságok a fertõzés forrását
kutatják, ne feledjük, hogy az EU a természe tes gyógyhatású készítmények és étrend-ki egészítõk betiltására és a természetgyógyá szok munkájának megnehezítésére készül.
Miután nem állnak majd rendelkezésre természetes gyógymódok, már csak annyit kell tenniük, hogy elijesztik az embereket a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztásától is. Ez
fontos, hiszen a friss zöldségek rengeteg gyógyító tulajdonsággal rendelkeznek, és amíg a
vásárlók hozzájuthatnak friss zöldségekhez

módjukban áll természetes úton megelõzni bizonyos betegségeket.
Amennyiben sikerül elérni, hogy az emberek féljenek a friss zöldségek fogyasztásától,
könnyebben rávehetõk, hogy feldolgozott,
egészségtelenebb élelmiszerek fogyasztására
térjenek át. Az eredmény: több beteg és na gyobb igény a gyógyszerek iránt, azaz na gyobb haszon a gyógyszergyáraknak.
További fejlemények az E-coli fertõzések kel kapcsolatban
22-en haltak meg, 2153-an betegedtek
meg, melybõl hatszáz beteg állapota válságos, sokuknál fennáll a veszély, hogy vesemûködésük leáll.
• Annak ellenére, hogy továbbra sem sikerült egyértelmûen bizonyítani a fertõzés forrását, Ilse Aigner fogyasztóvédelmi miniszter
továbbra is óvott mindenkit a növényi csíra fogyasztásától. Egyben újra figyelmeztette a lakosságot arra is, hogy tartózkodjon a nyers
uborka, a nyers paradicsom és a nyers saláta
fogyasztásától. Jobb, ha félnek ez emberek a
zöldségevéstõl!
• Az E-coli baktérium O104-es törzse véres székletet, hasmenést és vesekárosodást
okozhat.
• Eddig 10 európai országból jelentettek
megbetegedést, leginkább olyan embereknél,
akik Németország északi részén jártak.
Az alábbi történet németül van és arról tudósít, hogy az e-kóli járvány lehet, hogy terrorista támadás eredménye.
Cím: http://www.aerztezeitung.de/medi(C
zin/krankheiten/infektionskrankheiten/magendarminfekte/article/657699/ehec-rki-behoerde-kritik.html).
Jéééé, (mert arról írnak, hogy ez) gyógyszergyárak terrortámadása védtelen/ártatlan
emberekkel szemben, mint rendesen, ahogy
szokták…
Eredeti és teljes cikk a köv. helyen olvasható: NaturalNews
Nemzeti InternetFigyelõ

az amerikai rendõrség ne követhesse
nyomon.
Miután Strauss-Kahn biztonságosan
felszállt egy Air France Párizsi járatára,
ezen FSZB jelentés szerint, egy végzetes
hibát követett el, ugyanis a gépen lévõ
telefonról felhívta a hotelt, hogy küldjék
utána a mobilját Párizsi lakhelyére, így a
rendõrség beazonosította tartózkodási
helyét és letartóztatták.
Ezen jelentés szerint, az ezt követõ
két héten belül, Strauss-Kahn kapcsolatot létesített közeli barátjával, a magas
beosztású egyiptomi Mahmoud Abdel
Salam Omar bankárral, hogy próbálja
meg kivinni az USA-ból a bizonyítékokat amelyeket a CIA-tõl kapott. Azonban tegnap, Omart is pontosan úgy, mint
Strauss-Kahnt elõtte, szexuális bûncselekményekkel vádolták egy luxus szálloda szobalánya ellen, ezt a vádat az FSZB
jelentés "hihetetlennek" minõsíti, ugyanis Omar elmúlt 74 éves és egy hívõ muzulmán.
Meghökkentõ lépésként hatott Moszkvában, hogy miután
Putyin elolvasta ezt a
titkos FSZB jelentést,
elrendelte hogy a
Kremlin
hivatalos
honlapján ez nyilvánosságra
kerüljön
Strauss-Kahn védelmében, ezzel az elsõ
nagyhatalmi vezetõ
lett aki megállapította
nyíltan, hogy a volt
IMF vezér egy USA
összeesküvés áldozata lett. Putyin még
azt is hozzátette, hogy "Nehéz nekem
megérteni és értékelni a rejtett politikai
indítékokat, amelyek e mögött rejlenek,
de nem tudom elhinni, hogy úgy történt
ahogy eredetileg beterjesztették. Ez nem
fér a fejemben."
Érdekes megjegyezni, ezen eseményekkel kapcsolatban, hogy az Egyesült
Államok magasrangú kongresszusi tagja
és a 2012-es Elnök jelölt, Ron Paul, már

régebben megállapította, hogy az USA
kormánya hazudott a Fort Knoxi aranytartalékokkal kapcsolatban. Olyannyira
aggódott Ron Paul emiatt, hogy a kormány és a Federal Reserv eltitkolják a
valóságot az amerikai aranytartalékkal
kapcsolatban, hogy 2010 végén elõterjesztett egy indítványt ennek az ügynek
a megvizsgálására, de ezt az Obama
rendszer erõi elutasították.
Amikor riporterek közvetlenül megkérdezték, hogy tényleg azt hiszi, hogy
nincs arany Fort Knoxban vagy a Federal Reserv-nél, Paul Kongresszusi tag azt
a a hihetetlen választ adta, hogy "úgy
gondolom, ez lehetséges".
Érdekes még megjegyezni, hogy alig
3 nappal azután, hogy letartóztatták Strauss-Kahnt, Paul kongresszusi tag egy új
felhívást intézett, hogy most kell az
USA-nak eladni az aranytartalékát, a következõket mondván, "Mivel az ár most
magas, és a hatalmas adósság probléma
most van, minden
esetre most kell
eladni a csúcson."
Az elmúlt években bizarr jelentések
láttak napvilágot az
USA-ból, amelyek
arra utalnak, hogy
nincs eladható arany
és mint olvashatjuk
egy 2009-es jelentésben a ViewZone.Com híroldalán:
"A 2009 októberében a kínaiakhoz érkezett egy arany
szállítmány. Megszokott dolog, hogy az
arany gazdát cserél országok között ezzel rendezve egymás közötti adósságaikat és az úgynevezett kereskedelmi mérleget. Az ilyen ügyletek általában egy
külön szervezet felügyelete alatt történik, amelynek székhelye Londonban található a "London Bullion Market Association" (LBMA).
Amikor a szállítmány megérkezett a
Kínai Kormány egy vizsgálatot rendelt

el, amely az arany tisztaságát és mennyiséget volt hivatott ellenõrizni. Ez egy
speciális eljárásból áll, éspedig négy
apró lyukat fúrnak az aranyrudakban és
az így kinyert anyagot elemzik.
A tisztviselõk megrökönyödve tapasztalták, hogy a rudak hamisítványok
voltak. A rudak belseje wolframból volt
és csak a külsõ réteg volt aranyból. Mi
több, hogy ezek az aranyrudak sorszámai alapján nyomon követve kiderült, hogy az USA-ból származnak és
hosszú ideig a Fort Knox- ban tárolták.
A jelentés szerint 5.600 és 5.700 között
volt a rudak száma és mintegy 400 uncia
súlyúak."
Hogy mi lesz a végleges sorsa Strauss-Kahn-ak azt még nem tudhatjuk, de
az Egyesült Államokból érkezõ hírek
szerint elhatározta, hogy nem fogja feladni egykönnyen, harc nélkül és felfogadott egy "kiváló csapatot", volt CIA
kémeket, magán nyomozókat és média
tanácsadókat hogy megvédjék õt.
A bizonyíték arra, hogy gyakorlati
hatása van annak, hogy az USA hazudott
az aranytartalékával kapcsolatban, nem
más mint hogy az Orosz Központi Bank
tegnap kamatemelést rendelt el 0.25- rõl
0.35 százalékra és Putyin elrendelte a
búza és a gabona félék kiviteli tilalmát
július elsejével, aminek nem más a célja
mint feltölteni az "Anyaország kofferjait" pénzzel ami normális esetben az
USA-ba folyt volna.
A propaganda gépezet mindent elkövet azért, hogy az amerikai nép ne tudjon
ezekrõl a dolgokról, hatalmas veszélynek téve ki õket, mert felkészületlenül
fogja nemzetüket érni a katasztrofális
gazdasági összeomlás ami inkább elõbb
fog be következni mint utóbb.
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