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Είναι απίστευτο το μένος με το οποίο επιτίθενται εναντίον του
καπνίσματος.

Σε σημείο που εγείρονται πολλές υποψίες ότι κάτι άλλο κρύβεται
πίσω από την μανιώδη και έντονη αντικαπνιστική εκστρατεία.

Είναι φυσικό να είμαστε καχύποπτοι διότι πήραν φόρα και
εφαρμόζουν απροκάλυπτα τις αρχές της Νέας Τάξης εν αγνοία των
λαών που υποτίθεται ότι τους εκλέγουν.

Δεν γίνεται αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν τον πληθυσμό να
είναι εναντίον του τσιγάρου.

Δεν γίνεται αυτοί που έδωσαν τόσες και τόσες καρκινογόνες
ουσίες και υλικά σε ευρεία χρήση να κατηγορούν το τσιγάρο ότι
δημιουργεί καρκίνο.

Δεν γίνεται αυτοί που μόλυναν τα τρόφιμα και τα έχουν
μεταλλάξει ώστε να είναι βλαβερά και νοσογόνα να είναι αθώα
και το τσιγάρο όχι.
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Δεν γίνεται αυτοί που κατηγορούν το τσιγάρο ως εθιστικό να
δημιουργούν το φέισμπουκ και να επιτρέπουν τα οινοπνευματώδη.

Δεν γίνεται αυτοί που έκτισαν κτήρια και κατασκεύασαν Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς μέσα στα οποία αναπνέεις αέρα μόνο από
κλιματισμό να λένε ότι το τσιγάρο βλάπτει τους πνεύμονες.

Δεν είναι δυνατόν να ωθούν πλήθη ανθρώπων στα ψυχοφάρμακα που
έχουν τόσες παρενέργειες και το τσιγάρο που έχει και
καταπραϋντικές ιδιότητες να διώκεται ως τόσο βλαβερό.

Ας μας πουν, αν έχουν στοιχεία, πόσοι απ’ τους συνανθρώπους
μας που αυτοκτόνησαν ήταν καπνιστές και πόσοι όχι. Ας μας πουν
πόσοι σκοτώθηκαν με το αυτοκίνητό τους επειδή κάπνιζαν και
πόσοι σκοτώθηκαν επειδή ασχολιόντουσαν με το κινητό ή ήταν
πιωμένοι ενώ οδηγούσαν.

Κάπου αλλού είναι η παγίδα. Διότι δεν υπάρχουν καλά ή κακά για
τους παγκοσμιοποιητές όπως τα εννοούμε εμείς. Γι αυτούς,
«καλά» είναι ότι τους συμφέρει και «κακά» όλα τα υπόλοιπα. Δεν
μπορεί ο καρκίνος που προκαλείται από άλλα μέσα να είναι καλός
και από τσιγάρο κακός!

Παλαιότερα, όταν ο καπνός, το φυτό καπνός, δεν εμολύνετο με
φυτοφάρμακα, αλλ’ ούτε φυσικά το χαρτί περιτυλίγματος, τα
τσιγάρα δεν επέφεραν αποτελέσματα όπως σήμερα. Μήπως τα άσχημα
αποτελέσματα του καπνίσματος οφείλονται κυρίως στο ότι είναι
μολυσμένη η πρώτη ύλη του τσιγάρου, ο καπνός;

Στις μέρες μας, επιδιώκουν να βλέπουμε το θέμα «τσιγάρο» με
παρωπίδες. Αν όμως δούμε το πρόβλημα του τσιγάρου από άλλη
οπτική γωνία, ευρύτερη, τότε μπορεί να εξηγηθεί γιατί διώκεται
τόσο πολύ. Θα το δούμε από μία γενικότερη άποψη.

Το πρόβλημά τους δεν είναι ο καπνός που εισπνέεται. Το
πρόβλημά τους είναι ο καπνός που εκπνέεται και γενικότερα ο
καπνός που διαχέεται στον αέρα. Ο καπνός, όχι μόνο του
τσιγάρου, διώκεται γενικώς. Η εκστρατεία τους δεν είναι
αντικαπνιστική, αλλά αντικαπνική. Θέλουν τον αέρα, την
ατμόσφαιρα, χωρίς κανένα είδους καπνό, και αυτό το κάνουν όχι
φυσικά γιατί μας θέλουν υγιείς.

Τώρα προωθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί τα προωθούν τώρα;
Την τεχνογνωσία την είχαν πριν από πολλά χρόνια. Αλλά τα
απαγόρευαν καθόσον το πετρέλαιο στήριζε το δολάριο και έπρεπε
να καταναλώνεται, ενώ τώρα στην οικονομία της Νέας Τάξης, αυτό
θα καταργηθεί. Τώρα δεν θέλουν τους ρύπους στον αέρα διότι
τους δημιουργούν προβλήματα στην χειραγώγηση των πληθυσμών. Θα
δούμε παρακάτω ποια είν’ αυτά.

Το ότι έχουν πρόβλημα με τον καπνό στον αέρα μας το
αποδεικνύουν οι ίδιοι που αποφασίζουν για τον πλανήτη. Ενώ
πρώτα έλεγαν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ασφαλές, τώρα
μας λένε το αντίθετο. Δεν το θέλουν διότι βγάζει καπνό στον
αέρα. Τώρα επίσης έβγαλαν και οικιακούς απορροφητήρες που δεν
βγάζουν τους καπνούς μαγειρέματος έξω.

Προωθείται η καύση αερίου γενικώς, διότι το αέριο δεν βγάζει
καπνό. Θα θυμάστε φαντάζομαι τι αγώνα έκαναν στην αρχή της
κρίσης να πείσουν τον κόσμο ότι πρέπει να κρυώνει και να μην
ανάβει τα τζάκια. Δεν ήθελαν τον καπνό στην ατμόσφαιρα! Ο
κόσμος φυσικά δεν υπάκουσε αλλά είχαν λύση. Είχαν αρχίσει

έντονους αεροψεκασμούς (το θυμάστε;), ώστε να δημιουργούνται
άνεμοι και να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. Θα έχετε αντιληφθεί
ότι έχουν αυξηθεί οι άνεμοι τα τελευταία χρόνια. Θέλουν καθαρή
ατμόσφαιρα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι, ενώ υπάρχει ηλιοφάνεια,
άλλοτε «καίει» ο ήλιος και άλλοτε όχι. Αυτό συμβαίνει διότι
υπάρχει μία μεμβράνη αλουμινίου στην ατμόσφαιρα (από
αεροψεκασμούς) το οποίο αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου με
αποτέλεσμα την χαμηλότερη θερμοκρασία και δημιουργία ανέμων.
Φυσική Γυμνασιακού επιπέδου είν’ αυτά. Με την διαφορά
θερμοκρασιών στην ατμόσφαιρα δημιουργούν τους ανέμους για να
καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, και όχι μόνο.

Αυτοί που λένε ότι κάποτε θα μπει φόρος στον αέρα που
αναπνέουμε έχουν δίκαιο. Η ατμόσφαιρα πρέπει να έχει παντού
την ίδια σύνθεση, και για να πειστούμε πρέπει
πληρώσουμε, γιατί μόνο έτσι θα το εκτιμήσουμε.
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Θα πουν οι αντιρρησίες, τότε γιατί καίνε τα δάση; Μας καίνε τα
δάση διότι αλλάζει το κλίμα, και το κλίμα πρέπει να γίνει
εμπόρευμά τους και να το χρησιμοποιούν όπως τους συμφέρει, και
ένα δάσος ενώ καίγεται στην στιγμή, αναπληρώνεται σε δεκαετίες
ή ποτέ. Στην δε Ελλάδα προτιμούν να καίνε τα πευκοδάση λόγω
των πευκοβελονών, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Το ότι ο καπνός στην ατμόσφαιρα τους κάνει κακό, φαίνεται και
από ένα συμβάν το οποίο περιγράφω τώρα αμέσως. Με το συμβάν
αυτό οι σύμμαχοί μας και φίλοι μας αμερικανοί, μας έδωσαν
έμμεσα πληροφορία που στα δύσκολα που έρχονται μπορεί να φανεί
χρήσιμη έως και σωτήρια για κάποιους. Ας την έχουν στον νου
τους.

Συνέβη το εξής σε περιοχή του Βόλου στην οποία υπάρχουν πολλές
φιστικιές. Κατά τα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου με αρχές

Δεκεμβρίου, οι αγρότες κλάδεψαν τις φιστικιές. Μετά το κλάδεμα
θέλησαν να κάψουν τα κλαδιά, γιατί αν δεν τα κάψουν
δημιουργούνται μύκητες και καταστρέφονται τα δένδρα.

Ήθελαν να κάνουν αυτό που έκαναν κάθε χρόνο. Αλλά με το που
άναψαν φωτιά, σε 5 λεπτά πήγε σ’ έναν αγρότη, στο χωράφι του,
μια Υπηρεσία. Ποια Υπηρεσία νομίζετε ότι θα μπορούσε να πάει;
Όσες Υπηρεσίες και να υποθέσετε, δεν θα την μαντέψετε. Πήγε η
Στρατονομία! Μάλιστα! Η Στρατονομία. Πήγε και του είπε να
σβήσει αμέσως την φωτιά και μόλις πήγε να διαμαρτυρηθεί ο
αγρότης του είπε να την σβήσει αμέσως διότι αν δεν το κάνει
τώρα θα έλθει η Πυροσβεστική και θα επιβαρυνθεί και με
6.000(!!!) ευρώ πρόστιμο.

Όταν τους ρώτησε ο αγρότης γιατί το κάνουν αυτό φέτος και όχι
τα προηγούμενα χρόνια, αυτοί απάντησαν διότι αυτό είναι
απαίτηση των Αμερικανών. Βλέπετε ήρθαν οι Αμερικανοί στην βάση
ελικοπτέρων του Στεφανοβικείου Βόλου.

Το κρυφό σημείο του γεγονότος αυτού είναι το εξής. Την περίοδο
εκείνη, λόγω των βροχών και της πολλής υγρασίας στην περιοχή,
ο αγρότης ο οποίος άναψε φωτιά για να κάψει τα κλαδιά, έβαλε
ανάμεσά τους και λάστιχο αυτοκινήτου. Μπορεί και κάποιοι άλλοι
να έκαναν το ίδιο, διότι εκείνη την ώρα είχαν ανάψει 4-5
φωτιές. Ο καπνός από το λάστιχο προφανώς περιείχε κάποια
στοιχεία που δημιουργούσαν προβλήματα στα συστήματα των
Αμερικανών και για αυτό απαίτησαν να σβήσουν άμεσα όλες οι
φωτιές.

Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια συστήματα είχαν πρόβλημα. Αλλ’
απ’ ότι συμπεραίνεται θα είχε πρόβλημα η απ’ ευθείας
δορυφορική εικόνα και οι επικοινωνίες. Ποιος μπορεί να ξέρει
τι άλλο, αλλ’ αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει όμως να

ευχαριστήσουμε τους Αμερικανούς για την πολύ κρίσιμη
πληροφορία που μας έδωσαν. Ας την κρατήσουν κάποιοι, αχρείαστη
να ‘ναι. Ποια ειν’ αυτή; Όταν η κατάσταση στην χώρα θα είναι
πολεμική, η καύση των ελαστικών αυτοκινήτων δημιουργεί
προβλήματα σε τηλεπικοινωνίες ή και σε άλλα συστήματα, όσο
προηγμένης τεχνολογίας και αν είναι.

Επίσης πρέπει να ειπωθεί ότι ο καπνός έχει ενίοτε και
ευεργετικά αποτελέσματα. Δεν ευνοεί την μετάδοση των ιώσεων.
Όταν στην αρχαιότητα υπήρχε επιδημία, καίγανε ξύλα για να
πληρωθεί η πόλη με καπνό και έτσι σταματούσαν την επιδημία.
Στις μέρες μας ακόμη, κάποιοι κτηνοτρόφοι όταν τα ποίμνιά τους
προσβληθούν από καταρροϊκό πυρετό, τα κλείνουν στο μαντρί και
καίνε άχυρα. Ο καπνός σταματάει την αρρώστια. Τα μικρόβια δεν
μεταδίδονται σε περιβάλλον καπνού. Το να ειπωθεί από κάποιους
ότι αυξάνονται οι ιώσεις επειδή μειώνεται ο καπνός στην
ατμόσφαιρα, μπορεί να έχει κι αυτό κάποια λογική.

Ας θεωρηθούν όλ’ αυτά επουσιώδους σημασίας, τότε γιατί διώκουν
τόσο πολύ το τσιγάρο;

Η απάντηση είναι η εξής. Διότι με τον καπνό στον χώρο
μεταβάλλονται οι συχνότητες των μικροκυμάτων με τα οποία μας
βομβαρδίζουν συνεχώς. Τα μικροκύματα εκπέμπονται από κεραίες
κινητών, κινητά, τηλεοράσεις, ρούτερ και όλων αυτών των
δυναστών συσκευών που μας περιβάλουν. Όταν αλλάζει η συχνότητα
τότε δεν μπορούν προγραμματίσουν το μυαλό μας, τα αισθήματά
μας, τις διαθέσεις μας και τις συμπεριφορές μας. Η ύπαρξη
δηλαδή καπνού, εφ’ όσον αλλοιώνει τις συχνότητες, αχρηστεύει
τις προσπάθειές τους. Ο κεραυνοβολισμός με μικροκύματα που
υφιστάμεθα πρέπει να είναι συνεχής, γι αυτό το τσιγάρο πρέπει
ν’ αφανισθεί από παντού. Από τους ανοικτούς χώρους μέχρι τους
πιο μικρούς που χρησιμοποιούντα προσωπικά. Πρέπει ν’ αφανισθεί
απ’ όλους τους χώρους που δραστηριοποιείται ο άνθρωπος.

Εάν σ’ ένα χωριό π.χ. βλέπουν ποδόσφαιρο σε μια «ομιχλώδη» από
καπνό ατμόσφαιρα, ντουμάνι, οι εκπεμπόμενες συχνότητες από
κινητά, οθόνη ή οθόνες τηλεοράσεων, ρούτερ ή αποκωδικοποιητές,
δεν έχουν την προγραμματισμένη επίδραση στους ανθρώπους
αυτούς. Η ψυχοθεραπεία τους θα είναι ευεργετική. Δεν θα είναι
απόλυτα υγιεινό το περιβάλλον αλλά θα είναι καλύτερο από το να
υφίστανται οι θαμώνες τον βομβαρδισμό των μικροκυμάτων. Οι
νέου τύπου ψηφιακές τηλεοράσεις και παντός τύπου οθόνες, που
έχουν μπει παντού, εκπέμπουν μικροκύματα και πρέπει να
λειτουργούν σε χώρους χωρίς καπνό. Έχουν δημιουργήσει οι
παγκοσμιοιποιητές ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα μέσων και
καταστάσεων με το οποίο επηρεάζουν σκέψεις και διαθέσεις
πληθυσμών. Άρα τους χειραγωγούν όπως θέλουν.

Αν, τελείως υποθετικό το ερώτημα προς το παρόν, αν μια
κυβέρνηση βγει και πει ότι θα καταργήσει τις ψηφιακές εκπομπές
και θα τις κάνει αναλογικές, τότε ή θα «πέσει» αστραπιαία, ή
πόλεμο θα έχει ή «φυσική» καταστροφή, ή θα έρθει αντιμέτωπη με
άλλες θανάσιμες καταστάσεις.

Το είδαμε από τον φίλο:
Αιας Αλευράς
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