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»Pri nama je vse Pristno!« morgelonska bolezen

vse z rožicami postlano. Za to 
je potrebno, kar je naštela Ma-
teja. Veliko se pogovarjati, biti 
strpen in potrpežljiv, ko ni vse 
v redu, in zavezan drug dru-
gemu.
Sta že na samem začetku vpi-
sovanja v portal Ona–On 
iskala resno zvezo, ali le ro-
manco?

MATEJA: Resno zvezo.
BRANE: Vedno, ko sem 

stopil v zvezo, sem mislil res-
no. Težko rečem, da sem pri 
vpisu sploh razmišljal o tem 
vprašanju. A ko sem jo spoz-
nal v živo, sem imel hudičevo 
resen namen.
Se je med vama sprva pojavi-
la zaljubljenost ali je zagore-
la tista prava človeška ljube-
zen, ki povezuje in traja?

Najprej se je pokazala sim-
patičnost, potem zaljubljenost 
in nato je vse skupaj preraslo 
v ljubezen.
Koliko časa sta že poročena?

Od 5. maja 2018. Najina 
skupna pot pa se je začela 14. 
februarja 2005 na Valentino-
vo.
Zakaj sta se odločila za ta 
korak (poroko)?

Zato, ker sva si to oba že-
lela.
Kako je bila videti vajina 
sanjska poroka?

Iskala sva prostor v čudo-
viti naravi in za to je bila kot 
nalašč Galerija Repanšek.
Lahko zaupata vajin recept 
za ohranjanje trajnega par-
tnerstva?

MATEJA: Ljudje raste-
mo in se učimo skozi vse živ-
ljenje. Ključno je, da si zna-

nje nabiramo na vseh področ-
jih, tako poslovnih kot oseb-
nih. Da sledimo ljudem, ki so 
to, kar bi mi radi, že dosegli. 
Zelo pomembno je, da osebi, 
ki se odločita, da bosta stopali 
po skupni poti, že takoj na za-
četku poti dorečeta svoje cilje.

BRANE: Uff. To je vpraša-
nje, na katerega je bilo napisa-
nih že na stotine knjig, če ne 
na tisoče. In tu je tudi odgo-
vor: Ko se zatakne (še bolje je, 
če že prej), je pametno prebrati 
kakšno knjigo na to temo, mo-
goče obiskati seminar …
So kakšne lastnosti, ki jih 
drug pri drugem ne marata? 
Kaj pa je tisto, kar vama je 
posebej všeč?

MATEJA: Tako kot pri po-
slovnem odnosu, je tudi par-
tnerski odnos barvit. Težava 
nastane, ko ti oseba kot takšna 
ne odgovarja oziroma je ne 
sprejmeš takšno, kot je, ali nisi 
pripravljen v zvezo več vlaga-
ti truda. Ljudje smo jezni tak-
rat, ko nečesa ne razumemo. 
Zato je pomemben pogovor 
in razumevanje drugačnosti. 
Zato ni lastnosti, ki je pri Bra-
netu ne bi marala, je pa druga-
čen od mene. Po drugi strani 
je pa cel kup prijetnih lastnos-
ti, ki me dopolnjujejo in mi le-
pšajo dan.

BRANE: Seveda se najdejo 
lastnosti, ki mi pri Mateji niso 

všeč. Je pa tistega, kar mi je 
všeč, veliko več. In to je bistvo. 
Najbolj mi je všeč njen zmago-
valni značaj.
Menda sta ustvarila tudi 
skupno podjetje, povesta kaj 
več o tem?

MATEJA: SNIP SNAP Pro-
fessional je podjetje, ki je pog-
nalo korenine dva meseca, 
preden sva začela najino zve-
zo. Se pravi pred trinajstimi 
leti. Brane se je po dobrem de-
setletju dela pri gospe Meti 
Podkrajšek odločil za samos-
tojno pot in odprl svoj manj-
ši frizerski salon SNIP SNAP 
v centru Breza v Domžalah. 
Jaz sem bila takrat zaposlena 
na Primorskem. Prvih pet sva 
živela ločeno, nato sva skupaj 
začela voditi podjetje.

BRANE: Ni kaj dodati. No, 
razen tega, da sem vesel, da je 
Mateja pristopila k zgodbi in ji 
dodala novo energijo.
Imata tudi ločene hobije ali 
ves čas preživljata skupaj?

MATEJA: Hobije in strasti 
imava v večini skupne. Razli-
ka je le v tem, kdo katere izva-
ja in kdaj.

BRANE: Tako kot pravi 
Mateja, večino hobijev imava 
podobnih.
Sta zvezo okronala tudi z ot-
roci?

Imava dva otroka. Hčerko 
in sina.
Kako se vidita v prihodnosti?

V prihodnosti nama je po-
leg družine izredno pomem-
ben posel. Vse, kar delava, de-
lava s strastjo in užitkom. V 
prihodnosti si želiva nadgra-
dnje v tej smeri.

 Saša Bešter 

Osebi, ki se odločita 
stopati po skupni 

poti, naj že takoj na 
začetku dorečeta 

svoje cilje.

Nanotehnologija v 
kemičnih sledeh 
naj bi bila sredstvo 

za namestitev umetne inte-
ligence v vse žive in neži-
ve stvari. Ustvarjali naj bi 
sintetične ljudi in sintetični 
svet. Kemične sledi na nebu 
so smrtna obsodba za okolje 
in velik del človeštva zara-
di njihove vloge v vremen-
skem inženiringu (vremen-
skem vojskovanju), njihove 
strupenosti ter skrite in naj-
pomembnejše vsebine – na-
notehnologije, v knjigi Fan-
tomski jaz, 2. del našteva 
David Icke.

Dr. Russell Blaylock, ame-
riški nevrokirurg in stro-
kovnjak za živčne strupe, je 
prepričan, da so chemtraili 
ali kemične sledi sredstvo za 
razpečevanje nanotehnologi-
je. Pravi, da se nanodelci alu-
minija v kemičnih sledeh uje-
majo s porastom degenera-
tivnih možganskih bolezni, 
kot sta Alzheimerjeva in Par-
kinsonova bolezen, in pra-
vi, da po tem, ko jih vdihne-
mo, hitro vstopijo v možga-
ne. Nanodelci so zanj tudi re-
snični vzrok »skrivnostne« 
morgelonske bolezni, ki se 
je pojavila v istem obdobju 
kot kemične sledi. Za mor-
gelonsko bolezen so značil-
na obarvana vlakna, ki raste-
jo pod kožo. Če jih potegne-
mo ven, zrastejo nova, ker se 
podvajajo.

PROGRAMIRANJE 
SNOVI

Tudi okolje nasploh se 
stalno zasipa z nanodelci in 
strupi z neba, pravi Icke. Do-



morgelonska bolezen

segli smo stopnjo, ko sintetična biologija 
iz več virov vdira v »naravno« biologi-
jo in prevzema nadzor nad njo. Sintetič-
no pomeni »izdelano s kemično sintezo, 
zlasti za posnemanje naravnih izdel-
kov«. Velika farmacija in velika bioteh-
nologija, ki nadzorujeta vladne agen-
cije, kot sta ameriška Uprava za hrano 
in zdravila in Evropska agencija za var-
nost hrane, onemogočata spodbujanje 
in uporabo hranil iz narave, obenem pa 
vsiljujeta sintetične različice istih stva-
ri. To je tudi povezano z načrtom, da se 
ustvari sintetične ljudi in sintetični svet.

Veliki zagovornik transhumaniz-
ma, Ray Kurzweil, je izjavil: »Nanoboti 
bodo vso snov okrog nas preželi z infor-
macijami. Kamnine, drevesa, vse se bo 
spremenilo v ta inteligentna bitja.« Kar 
je opisoval, je znano kot »programirana 
snov«.

Drug izraz za nanobote je »pametni 
prah«, ki ga je razvila razvpita DARPA 
– Agencija za napredne obrambne ana-
lize ZDA, podružnica ameriškega Pen-
tagona. Vsak mikroračunalnik lahko ko-
municira z vsemi drugimi, da spremeni 
karkoli, tudi človeško telo, ker manipu-

lira programirano snov. Pametni prah 
je Demiurgov/arhonski virus. In kaj je 
glavni sistem razpečevanja Kurzwei-
lovih nanobotov, da bodo »preželi vso 
snov«? Kemične sledi, zatrjuje Icke.

VDIHAVANJE  
»NOVEGA« ČLOVEKA

Raziskovalci z Univerze Kalifornije 
v Berkeleyju so razvili »nevralni prah« 
ali »pametni prah«, ki ga je mogoče vsa-
diti v človeške možgane za zbiranje po-
datkov. Pametni prah je tako majhen, da 
nihče ne more vedeti, ali je vdrl v nje-
gove možgane in se trajno vsadil, ne da 
bi ga bilo treba vzdrževati od zunaj – 
»čuteči nanodelci, ki se prenašajo z vet-
rom«, kakor v filmu Transcendenca.

V vzorcih zraka, prsti in vode so naš-
li drobne niti in vlakna iste vrste kot pri 
obolelih za morgelonsko boleznijo. To 

Uradna znanost: psihološka motnja »blodnjava parazitoza«
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TEORIJE ZAROTE

Nanodelci so resnični vzrok 
»skrivnostne« morgelonske 
bolezni, ki se je pojavila v 

istem času kot kemične sledi.

so votle cevke, ki v naravi ne obstaja-
jo in jih po laboratorijskih podatkovnih 
bazah ni mogoče prepoznati. Cevke se 
same podvajajo in kljubujejo vsem po-
skusom, da bi jih uničili. Pri nekaterih 
cevkah iz pridobljenih okoljskih vzor-
cev so odkrili tudi obliko sintetičnih po-
sušenih krvnih celic. Ray Kurzweil je re-
kel, da bo »samopodvajajoča se nano-
tehnologija prežela vse« in da razvijajo 
umetne rdeče krvničke. Icke pravi, da te 
že obstajajo.

Raziskave znanstvenika Clifforda E. 
Carnicoma iz Carnicomovega inštitu-
ta v Novi Mehiki so odkrile »rdeče krv-
ne celice, bele krvne celice in neoprede-
ljene vrste celic« v »vzorcih submikron-
skih vlaken«. Zdelo se je, kot da so celice 
»suho zamrznjene ali izsušene (ohranje-
ne s sušenjem) v njihovi naravni obliki 
v mikroskopskih vlaknih«. Kulture teh 
vlaken so vzgojili iz sline, telesnega tki-
va in urina ljudi, ki nimajo morgelonske 
bolezni, in prav mogoče je, da splošna 
generacija vsrkava in sprejema nano-
tehnologijo iz kemičnih sledi, medtem 
ko jo ljudje z morgelonsko boleznijo po-
skušajo zavrniti. Uradna znanost mor-

Vlakna pri morgelonski bolezni so posledi-
ca nanotehnologije in kemičnih sledi.

Je morgelonska bolezen res le bolnikovo 
umišljanje?

Šesterokotni kristali, odkriti pri osebah z 
morgelonsko boleznijo.
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Dejstvo: morgelonska bolezen

gelonski bolezni ne posve-
ča skoraj nobene pozornosti, 
ker trdijo, da gre za psiholo-
ško motnjo z imenom »blo-
dnjava parazitoza«.

SINTETIČNA DNK
Če bi uradni krogi spreje-

li obstoj morgelonske bolez-
ni, bi to ob iskanju njenega 
vzroka povzročilo padanje 
domin, zato jo seveda uskla-
jeno vsi zanikajo. Dejstvo je, 
da je človeštvo okuženo z na-
notehnologijo in od znotraj 
nastaja nova sintetična člo-
veška oblika. Vse, kar je oku-
ženo, bo šlo skozi isti proces, 
to pa pomeni vse okolje, ki 
se ga bombardira s kemični-
mi sledmi. Osrednji del tega 
je GNK, sintetična različica 
DNK, in še ena, imenovana 
PNK. Spletna stran Science.
com je že leta 2008 pod naslo-
vom »GNK: kemična sestrič-
na DNK, je gradbeni zidak 
nanotehnologije« poročala, 
da so ustvarili GNK.

Zapisali so, da so znan-
stvenik John Chaput in nje-
gova ekipa z inštituta Bio-
design izdelali prve samo-
sestavljive nanostrukture, 
sestavljene v celoti iz glice-
rolnukleinske kisline – sin-
tetične različice DNK. Na-
nostrukture vsebujejo doda-
tne lastnosti, ki jih naravna 
DNK nima, med drugim tudi 
sposobnost ustvarjanja zrcal-
no enakih struktur.

Icke v svoji knjigi piše 
o kristalni naravi človeške-
ga telesa in kako je to pove-
zano z njegovo vlogo spre-
jemnika in oddajnika. Vme-
šavanje v kristalno struktu-

ro spremeni način, kako telo 
sprejema in oddaja informa-
cije, ter s čim se povezuje in 
s čim ne (na primer s Satur-
novo-Lunino matrico names-
to z neskončno zavestjo). In 
nanotehnologija, ki zdaj one-
snažuje ljudi s pomočjo ke-
mičnih sledi, je po svoji nara-
vi kristalna, kar pomeni, da 
se vmešava v naše telo ter na-
čin sprejemanja in oddajanja 
informacij!

ŠESTEROKOTNI 
KRISTALI

Dolgoletna raziskovalka 
kemičnih sledi Sofia Small-
storm je opisala, da so v te-
lesu ljudi z morgelonsko bo-
leznijo našli »barvne obloge« 
oziroma trde koščke kreme-
na. Na nekaterih so bile pi-
kice in so bili tako majhni, da 
jih je bilo mogoče videti samo 
pod mikroskopom.

Smallstormova je poveda-
la: »Obloge so krhke in se hit-
ro zdrobijo. Kvantne pike, ki 
jih vidite kot barve, so nano-
kristalni polprevodniki, izde-
lani iz težkih kovin in obda-
ni z organsko ovojnico. Ose-
be z morgelonsko boleznijo 
prav tako odkrivajo te stvari: 
draguljem podobne šestero-
kotnike, večstranske pirami-
de, kristale. Šesterokotniki se 
pojavljajo v okolju, ne samo 
v tkivih, so v okoljskih one-
snaževalih … Industrija pra-
vi, da so kvantne pike skrajno 
majhni nanokristali, ki ima-
jo prav zaradi majhnosti ne-
predstavljive možnosti ugla-
ševanja. Aha, uglaševanja!«

Kako zanimivo, da te ob-
like odkrivajo pri osebah z 

morgelonsko boleznijo in v 
okolju. Skupni imenovalec – 
kemične sledi. Novo kristal-
no manipulirano obliko člo-
veka se uglašuje na pora-
jajoče se pametno omrežje 
podresničnosti in Demiurgo-
vo frekvenco. Kristali lahko 
s piezoelektričnim učinkom 
ustvarjajo elektriko in s tem 
dejansko vir energije za sinte-
tično genetiko, to pa je mogo-
če aktivirati z zunanjim »pri-
tiskom«, ki ga tehnološko ge-
nerirana elektromagnetna 
kaša zlahka sproži. Piezo-
električni učinek je postopek 
»uporabe kristalov za spre-
minjanje mehanske energije 
v elektriko in obratno«.

Sofia Smallstorm je še de-
jala: »Umetna inteligenca bo 
povezala svet, Homo sapi-
ens bo postal Homo evolu-
tis, biološke procese bo vo-
dila tehnologija, živa bitja ne 
bodo produktivna, Zemljo 
bodo poseljevale tehnološko 
izdelane vrste in vsi proce-

si bodo patentirani, licencira-
ni in nadzorovani. Nanoteh-
nologijo lahko smatramo kot 
sredstvo za namestitev ume-
tne inteligence v vse žive in 
nežive stvari. Pametni prah 
so majceni nanosenzorji, ki 
lahko lebdijo v zraku in pri-
stanejo kjerkoli.«

TRANSLJUDJE?
Zato so v kemičnih sle-

deh – geoinženiring za do-
sego bioinženiringa in oku-
ženje vsega z umetno inteli-
genco oziroma Demiurgovo 
»inteligenco«. Novi trans-
ljudje, podljudje, ne bodo 
imeli spola, zato sedanje sis-
tematično povzročanje zme-
de in zabrisovanje mej gle-
de spolov. Ne bodo spoče-
njali otrok, podobno tistim 
iz valilnic svetovne države v 
Krasnem novem svetu. In pro-
gramirani bodo kot genetski 
sužnji, ločeni od neskončne 
zavesti, ki služijo umu pa-
nja pod nadzorom »nadčlo-
veške« elite (Demiurgove/
arhonske umetne inteligen-
ce), piše Icke.

Oliver Curry, raziskova-
lec na Inštitutu za kognitivno 
in evolucijsko antropologijo 
na angleški Univerzi Oxford, 
pravi, da se bo človeški rod 
nekega dne razdelil na dve 
ločeni vrsti. Privlačno, inte-
ligentno vladajočo elito in 
podrazred, topoumna, grda, 
škratom podobna bitja. Imeli 
boste e-delavce in e-lito.

Icke dodaja: »A samo – 
če bomo to dovolili.« Še več 
o tem in kako se temu zo-
perstavimo, izvemo v knjigi 
Fantomski jaz, 2. del.

 A. Š. 

Knjiga »Fantomski jaz, 2. del« 
je na voljo na www.misteriji.si, 
cena je 24,90 €.


