
1



2





TINKANTAN (MEIE PÄIKESESÜSTEEM)
See info pärineb hingemaailma loojalt

 
Selle dokumendi eesmärk on sind suuremalt mõtlema panna.

Tinkantan ja planeetide nimed on kosmilises keeles.

 
Tegevus igal järgneval planeedil:

 
1. MUUNIKA
Meresüsteemide haldamine. Merepõhja süsteemide kontroll. Merepõhja liiva sees elavate 
väikeste elusolendite elu kontroll.

2. SIIVIKA
Murusüsteemid. Selle kaudu toimib kosmiline internet.

3. MINUKE
Laevastike, mis reisivad väljapoole hingemaailma ja tagasi, haldamine ja kontroll.

4. SIIVUKE
Tähesüsteemide moodustamine ja kontroll. Tööd tehakse planeedi sees. Teiste meie 
päikesesüsteemi planeetidega koostööd ei tehta. Tööd tehakse miniatuurses vormis. Kui 
töö on valmis, viiakse see väliskosmosesse, pannakase paika ja paisutatakse reaalsesse 
mõõtu.

5. MUUNIKA 2
Tähtedevaheliste reiside meeskondade moodustamine. Meeskondadesse valitakse 
omavahel hästi koostööd tegevad isikud. Sisseimbujad topivad missioonide rikkumise 
eesmärgil meeskondadesse ka mittesobivaid isikuid. Peamiselt positiivse väljaga planeet.

6. MURUKUUR (MERKUUR)
Vaenujalul olukordade põhjustamine. Psüühika programmeerimine, kättemaksuiha 
võimendamine ja valele isikule suunamine. Tasakaalutuse loomine. Biorobotite ja 
supersõdurite distantsilt juhtimine meie päikesesüsteemi territooriumil mistahes 
planeedil.
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7. VENUUS (VEENUS)
Seepide valmistamine. Valmistatakse seebitaolist ainet, millele istutatakse erinevad 
seened ja sisestatakse siis hingeliste olendite kehadesse ja hingelisi olendeid kandvatesse 
planeetidesse. Päikesesüsteemi parimad laevad on Veenusel. Veenuse kaudu toimub meie 
päikesesüsteemis elavatel hingelistel olenditel loovuse omaduse au sees hoidmine. 
Veenuse kaudu toimub päikesesüsteemist orjandussüsteemi süsteemide kaudu ka loovuse 
energia varastamine. Veenuslased elavad Veenuse sees (nn Veenuse õõnesmaa). Planeedi 
pinnal on kosmoselaevade baasid, millega käiakse välikosmoses missioonidel. Planeedi 
pinnal on kaks linna. Veenuslaste üks suurimaid õppetunde on liigne kiindumine teisesse 
inimesesse. Kiputakse liigselt kiinduma (mis on tekitatud orjandussüsteemi poolt 
programmeerimise kaudu ja sõltuvust tekitavate energiatega töödeldes). Veenusel elavad 
pruunisilmsed inimesed ühes piirkonnas ja sinisilmsed teises piirkonnas. Seal on 
võimalik endale mõttega ehitada kodu, mööbel. On võimalik muuta kodus olevate asjade 
tekstuuri, kuju, värvi, energiat. Maal räägib oma elust Veenusel naine nimega Omnec 
Onec, kes sündis Veenusel, kuid tuli Maale elama.
Tema raamatud: https://shop.omnec-onec.com/product/the-venusian-trilogy/

8. MAJAKAN (MAA) 
Hingemaailma tuum. Rohuküngaste valmistamine. Seotud punkt 2-ga, Siivika planeediga. 
Seotud kosmilise internetiga. Tohutult ära blokeeritud. Kloonide valmistamine, eliidile 
müümine, kes kasutavad neid juhtpositsioonil olevate isikute väljavahetamiseks kui nad ei 
tee koostööd. Eliit kasutab endast tehtud kloone ka meelelahutuseks. Nt lasevad koolitatud 
personalil oma teadvuse endast tehtud klooni kehasse üle viia ja hüppavad kõrgetest 
mägedest alla või teevad langevarjuhüpet ilma langevarjuta, et kaifi saada. Hiljem tõstetakse 
teadvus surnud/mittetoimiva klooni kehast originaali tagasi (kui see algselt üldse originaal 
oli). Kuna nad on end nii maha müünud, siis kuulub kogu nende energia süsteemile – seda 
neile endile ei jätku ja seetõttu kasutavad nad sellist meelelahutust. Milline ressursside 
raiskamine…
Selleks, et ennast energiast pilve tõmmata, nad ahistavad, piinavad, traumeerivad, 
vägistavad, sooritavad rituaalmõrvu imikute, laste, neitsite peal (kõige soositumad on 
sinisilmsed blondid inimesed). Enne, kui nad ohvri mõrvavad, nad terroriseerivad, 
hirmutavad teda, viivad ta paanikasse selleks, et keha adrenaliiniga täituks. Selline ohver 
on neile parim delikatess. Samuti meeldib neile verd juua. Eriti nõutud on neuromelaniin 
(adrenochrome/neuromelanin). See on keemiline ühend, molekulaarse valemiga  
C9H9NO3, mis on sünteesitud vereringes oksüdeerunud adrenaliinist. Seda võetakse 
lapsdoonorite käbinäärmest. Kõik, kes on karjääriredelil piisavalt tõusnud, neile 
pakutakse ohverdamiseks/mõrvamiseks imik või vanem laps. Kõik, kes selle ära teevad, 
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kaotavad viimasegi kontrolli enda üle. Nad võetakse üle pahatahtlike olendite kaudu ja 
poolt.
Orjandussüsteemi jaoks on nad justkui portaalid läbi mille tõmmatakse nende enda 
energia kui ka ohvri energia, kelle nad mõrvasid, ära. See side kestab elust ellu kuni see 
konkreetne süsteem saab maha võetud või kuni mõrvaja või ohver ühendavad ennast 
sellest süsteemist lahti. (Hingemaailma looja on paika pannud süsteemi isikutele, kes 
soovivad ennast sellistest energialüpsmise süsteemidest lahti ühendada. Selleks, et seda 
teha, kujuta ette horisontaalset ringi, astu selles sisse ja ole seal niikaua kui soovid. 
Horisontaalse ringi sees olemise ajal ühendavad teatud süsteemid su orjandussüsteemi 
energia imemissüsteemidest lahti. Sa võid sinna asetada või endaga kaasa võtta oma 
pereliikmed, sõbrad, kaastöötajad või muud abi vajavad inimesed. Seda võib teha kuna 
süsteemid on ühendatud vaba tahte vastaselt. Keegi pole tulnud luba küsima, kas ta võib 
need energia tõmbamise süsteemid sinu külge ühendada. Ja see ei loe kui nad ütlevad, et 
sa andsid neile selle loa kaua aega tagasi või sa lihtsalt ei mäleta seda. Kui on luba 
küsitud, siis sa pead seda teadlikult mäletama. Kõik ülejäänud on lihtsalt manipuleeriv 
jama.) Sinult ära tõmmatud energiast ehitab orjandussüsteem juurde süsteeme, läbi mille 
imeda hingelistelt olenditelt veel rohkem energiat.
Kui asjasse pühendatud jõuavad kõrgeima ülimalt salastatud (top secret) tasemeni, 
usaldatakse neile saladus, et jumalat ei ole olemas.
Kõigi nn jumalate taga on tegelikult erinevad pahatahtlikud olendite grupid, kes lüpsavad 
hingelistelt energiat läbi programmeerimiste ja läbi manipuleerimiste. Sama kehtib ka 
seaduse, meditsiini, hariduse, sõjaväe, religiooni, meedia, teaduse ja raha kohta - kõik 
need orjandussüsteemi harud on tehtud tavarahva jaoks jumalateks. Nende ignoreerimine 
on orjandussüsteemisüsteemi silmis patt, millele järgneb karistus.
Maa-alustes baasides inimeste ja muude eluvormide programmeerimine, geneetiliste 
katsete tegemine, uute eluvormide aretamine. Reisimine päikesesüsteemi planeetide 
vahel ja päikesesüsteemist väljapoole. Tsiviilelanike kontroll läbi orjandussüsteemi 
harude (juura, meditsiin, haridus, sõjavägi, religioon, meedia, teadus, raha). Andekate 
Maa inimeste tuvastamine, programmeerimine, orjandussüsteemi heaks tööle 
rakendamine ja ka teistele planeetidele ja tähesüsteemidesse missioonidele saatmine 
(näiteks MK-Ultra programm).
Planeet Maa on hingemaailma tuum. Siit hakkas hingemaailma orjastamine ja siin see ka 
lõppeb. Hetkel toimub hingemaailma looja kehastuste (neid on Maal üle 4000) äratamine 
selleks, et ta saaks nende kaudu korra majja lüüa. Luuakse piirid, mis teenivad 
hingemaailma ja hingelisi elusolendeid, mitte parasiite. Parasiidid ja nende süsteemid 
kustutatakse igavesti kõiksusest ja selle ajaloost. Orjandussüsteem sai alguse 
hingemaailma looja reeturlikest meeskonnaliikmetest ning see võetakse maha nende ja 
kõikide nende poolt loodud parasiitide ja parasiitlike süsteemide maha võtmisega. 
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Maal on graniit- ja kristallsüsteemid, mis on salvestanud kõik sündmused, mis on 
juhtunud planeet Maal alates ajast mil see loodi. Kuna planeet Maa on hingemaailma 
tuum, siis on siia salvestatud ka kõikide teiste hingemaailmas eksisteerivate planeetide 
sündmused alates planeedi loomisest kuni käesoleva hetkeni. See on ka põhjuseks miks 
on maaväliste rasside jaoks kontroll planeet Maa üle nii kuum teema – kõik tahavad 
ligipääsu tohutule infopangale kõikide hingemaailmas olevate planeetide kohta. Nende 
infopankade kontroll on hingemaailma looja erinevate reeturlike meeskondade käes. 
Ligipääsu saavad need, kes teevad koostööd nende antud standardite järgi.
Võitlus erinevate rasside vahel planeet Maa ülemvõimu alla saamise pärast toimub sellel 
põhjusel, et planeet Maa on hingemaailma tuum. Kes kontrollib tuuma, kontrollib ka 
ülejäänud hingemaailma.
Vaata kui palju erinevaid eluvorme Maal on. Kõiksugu erinevaid taimi, putukaid, linde, 
imetajaid, reptiililisi, palju erinevaid eluvorme vees ja ookeanides (eriti süvaookeani 
eluvormid – üks kummalisem kui teine). Samuti muud rassid nii planeedi pinnal kui ka 
selle sees. Planeedi sees on neil oma tsivilisatsioonid taskutes, mis näevad välja kui 
kuuekandilised kärjekannud. Osad elavad mägede sees, osad elavad ookeanides ja 
ookeanipõhja all, elatakse ka Maa sees ja ka Maa õõnesmaal. Osad on tulnud või on 
toodud siia enne kui inimesed toodi, osad on saabunud hiljem. Iga liik ja rass on 
kontrollitud orjandussüsteemi poolt. See tähendab ka seda, et iga hingega indiviidi 
kontrollitakse ja lüpstakse energeetiliselt samuti nende liikide, rasside ja nende 
süsteemide kaudu.
Kontrolli ja allasurumist teostatakse kõige rohkem hingeliste peal. Sünteetilised 
inimkehad, kloonid, orgaanilised robotoidid, teisikud, ülevõetud ja muud inimkujulised, 
kuid hingetud on niigi kontrolli all – nad on süsteemi tööriistad. Hingetuid hoiab 
töökorras hingelistelt isikutelt varastatud energia, millega toidetakse hingetuid. Hingelisi 
hoiab elus nende enda hing.
Rahvastiku kontrolli ei tehta sellepärast, et meid on liiga palju, vaid sellepärast, et kõik 
tiirleb energia ümber. Nimelt, kui hingeliste isikute koondenergia jõuab teatud tasemeni, 
siis orjandussüsteem (kõik peremehed oma parasiitlike rasside ja parasiitlike 
süsteemidega) ei suuda seda kontrollida. Seega teevad nad kõik selleks, et koondenergiat 
alla suruda ja seda vähendada. Sellest ka inimasustuse ekstreemne kontroll.

9. MURSS (MARSS)
Jalatalla süsteemide haldamine, mille kaudu manipuleeritakse psüühika ja 
kehasüsteemidega.   Marsilt on tehtud diversioon, et luua muljet, nagu oleks see 
sõjaplaneet. See on tehtud selleks, et tuli Merkuuri pealt ära võtta. Tegelikult tekitatakse 
sõdu ja vaenu Merkuurilt. Marss on sõjatehnika hoiukoht. Inimeste röövimine Marsile, 
geneetiliste katsete tegemine, mälude kustutamine, programmeerimine, orjadega 
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kaubitsemine, humanoidide (ka Maalt pärit inimeste) kehade tükeldamine (ikka elusalt, 
sest piinates saab rohkem energiat kätte) ja kehaosade ja organitega kaubitsemine. Marsil 
asub väravate süsteem, mille kaudu pääseb väljapoole päikesesüsteemi. Kosmiline 
transporditee kulgeb läbi Marsilt. Kloonide hoiukoht.
Maa interneti ja dark web-i kasutamist, kasutajaid ja informatsiooni vahetamist jälgitakse 
ja salvestatakse. Kõik, kes töötavad orjandussüsteemile vastu, nende puhul võetakse 
kasutusele vastavad  meetmed oma lõputust vahendite arsenalist, et peatada 
orjandussüsteemi lammutamine.
Marsil asub maa all Berliini linna koopia.

10. JUPITERANTA (JUPITER)
Niiskussüsteemide haldamine. Niiskussüsteemide kaudu hingeenergia tõmbamine. 
Niiskuse loomine sinna, kus peab kuiv olema ja niiskuse äravõtmine sealt, kus peab 
niiske olema. Jupiteril asuvad päikesesüsteemi ühed julmemad bioloogilised laevad, 
millede peal tehakse niiskuses/märguses elavate elusolenditega katseid.
Jupiteri kohal on ringikujuline platvorm, mille keskel on auk. Sellele platvormile 
maanduvad ja väljuvad Jupiterilt need julmad bioloogilised laevad. Peamiselt reisivad 
need väljaspool meie päikesesüsteemi.
Jupiteri ümber on teises sageduses vähemalt 4 rõngast. Rõngastel asuvad horisontaalsed 
liikuvad portaalid, läbi mille on võimalik reisida väljapoole meie päikesesüsteemi ja 
tagasi. 
Jupiteri lähedal asub kosmosejaam, mis on rassidevaheliseks neutraaltsooniks, kus 
erinevate rasside esindajad saavad teineteisega suhelda, ilma, et peaks kartma vastasseisu.  
See kosmosejaam tuleb nähtavale alates 18 km kauguselt Jupiteri pinnast.

11. SATATURN (SATURN)
Tähesüsteemide remondimeeskonna tööbaas. Saturni rõngastel asuvad väravad, mille 
kaudu saab reisida hingemaailma siseselt. Päikesesüsteemist varastatud energia 
kokkupakkimine ja sellega kaubitsemine väljapool päikesesüsteemi. 
Sa turn i e lanikkonnal on maise e lanikkonnaga võrre ldes väga kõrge 
ehituskonstruktsioonide loomise tase. Nad täidavad väljastpoolt Saturni tulevaid 
konstruktsioonide loomise tellimusi kosmoselaevadele, arvestades laeva eesmärki ja 
kosmose ilma tingimusi.
Saturni kaudu on toodud meie päikesesüsteemi erinevad religioonid.
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12. URANUUN (URAAN)
Kaevandamistehnika, millega kaevandatakse planeetide maavarasid, hoiukoht. 
Täheväravate ehitamine. Täheväravate paika panemine toimub URAANIL olevate 
süsteemidega. Samuti viiakse URAANIL olevate laevadega täheväravaid ka kohale.
Väljastpoolt Uraani sissetulevad tellimused kosmoselaevadele paigaldatava tehnika 
suhtes. Vastavates programmides komplekteeritakse vajaminev tehnika laevadele. See töö 
saadetakse laevade ehitamise asukohta, kus toimub füüsiliselt selle tehnika laevadesse 
paigutamine.
Uraani kaudu käib tasakaaluenergia vargus.
Uraanil toimub erinevate lehmatõugude aretamine.
Uraanilt toimub päikesesüsteemi siseselt kõikide planeetide helilainete kaudu 
manipuleerimine.
Uraanilt käib kosmoselaevade tehnikasse sisestatud kiipide/liidete aktiveerimine, mille 
kaudu on võimalik üles joonistada terve kõiksuse kaart.

13. NEPTUUNTUN (NEPTUUN)
Mesilaste mee sorteerimise töökoht. Mesi on oluline aine kosmoses. Mesi on ema 
kasvuenergia. Selle energiaga manipuleerimine ja energeetilise töötlusega on võimalik 
kõige efektiivsemalt energiat varastada. Neptuunil toimub selle energiaga varastatud 
energia kokku pakkimine ja väljapoole päikesesüsteemi edasisaatmine.
Neptuunil toimub erinevate linnuliikide aretus.

14. PLUTUT (PLUUTO)
Jää kaevandamine. Päikesesüsteemist varastatud hingeenergia koondatakse Pluutole. See 
tõmmatakse energeetiliselt aktiveeritud (jää aktiveeritakse kahelt poolt erineva energiaga 
selleks, et suudaks energiat mahutada ja hoida) jää sisse. Kui jää on energiat 
maksimaalselt täis salvestunud, siis see kaevandatakse ja sellega kaubitsetakse väljaspool 
päikesesüsteemi. Pluutol toimub ka ülevõetavatesse kehadesse uute olemuste istutamine. 
Pluuto kaudu saadetakse väljaspool hingemaailma valmistatud parasiidid 
päikesesüsteemis asuvate hingeliste isikute kehadesse, et vähendada nende potentsiaali/
energiavälja. Parasiite kasutatakse energiavarguse vahelülidena.
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15. PISITÕUK
Mulla kaevandamine. Mulla viimine teistele planeetidele putukate elukeskkonna 
loomiseks. Mullas elavate putukate elu kontroll. Peamiselt tegeletakse putukatega ja 
nende elukeskkonnaga.
Putukate kehasüsteemide ehitamine, muude putukate kehasüsteemidega ühendamine ja 
tööle rakendamine.
Putukate kitiinkestade ehitust jäljendades ehitatakse humanoidsetele olenditele 
tööülikondi erinevaks otstarbeks.

16. TUMBAJUMBA
Roiskumissüsteemide haldamine. Mõttetegevuse segamine (teed nn lolle vigu). Sellele 
planeedile on koondatud väljastpoolt hingemaailma saadetud parasiidid, mis tõmbavad 
ennast päikesesüsteemis energiat täis. Tumbajumbal toimub nende energiat täistõmmanud 
parasiitide (parasiitide kehad on kui energiamahutid) kastidesse pakkimine ja planeedilt 
väljasaatmine. See on energiaga kaubitsemine.
Hingeliste olendite suhtlemise blokeerimine teiste hingeliste olenditega suhtlemistšakra 
kaudu (asub kurgus).

17. TEREKAMPA
Töösuhete korrashoidmine ja ka rikkumine. Inimeste programmeerimine kas töösuhete 
hoidmisele või nende rikkumisele. Sellest inimestel ka teadmine, et koostööd ei saa teha. 
Keegi keerab alati ära.

18. NEENUS
Inimasustatud planeetide randade korrashoid. Neenuse kaudu käib väljastpoolt 
päikesesüsteemi sissetulevate ümmarguste energiamahutite sisenemine päikesesüsteemi. 
Need tõmbavad ennast päikesesüsteemis energiat täis ja väljuvad päikesesüsteemist. See 
on energiavargussüsteem.

19. TUBJAM
Kehasüsteemide blokeerimine. Erinevate kilpide toppimine hingeliste inimeste kehadesse 
energiavoolu takistamiseks ja sellega kaasnevalt potentsiaali vähendamiseks. Kiipide 
valmistamine erinevate eluvormide kehade jaoks. Kiipe sisestatakse kehadesse kui 
inimesi röövitakse Tubjamile kui ka ise kohale tulles. Väga robotiseeritud planeet.

20. NEENUS 2
Maa ümbruse territooriumi haldamine ja kontroll, et orjandussüsteemi poolt 
mittesoovitud laevad/isikud Maale ei saaks. Et nn head tulnukad tulla ei saaks. Tegeleb 

9



needuse taga olevate süsteemide haldamise ja hooldamisega. Kui keegi paneb sulle 
needuse peale, siis käivituvad need süsteemid.

21. NUUKSAM
Päikesesüsteemi tööplaneetide korrashoid (korrashoid tähendab orjandussüsteemi 
seaduste järgi korrashoidu, mitte hingeliste olendite hingemaailma reeglitega 
korrashoidu). Tööplaneedid on planeedid, kus kasutatakse orje. Sealt käib ka laste jonni 
ja lohutamatu nutu genereerimine. Kõik päikesesüsteemi planeedid on tööplaneedid, ka 
Maa. Parim ori on isik, kes arvab, et ta on vaba (orjandussüsteemi programmeering). 
Orjade meelekontroll/Monarchi programmeering, viletsad elutingimused, ennast maha 
müünud isikute juhtpositsioonile seadmine ja sellega hingeliste olendite energialüpsmise 
garanteerimine. Orjandussüsteemi harude (juura, meditsiin, haridus, sõjavägi, religioon, 
meedia, teadus, raha) haldamine. Et inimesed ehk orjad ikka nuuksuksid (ja energia 
voolab...teadagi kellele) – sealt ka nimi Nuuksam.
Maa õõnesmaa kontrollimine ja selle kaudu Maal elavate hingeliste  olendite energiate 
varastamine.

22. SEEKAM
Maa kuu haldussüsteemide haldamine. Päikesesüsteemi planeetide kuude 
kontrollikeskus. Kosmosereisidega tegelemine. Väga tehnoloogiline planeet.
Kuud on mõeldud kontrollimaks planeeti, mille juures need on. Kuudele tõmmatakse info 
kõikidest valdkondadest, millega sel planeedil tegeletakse, missugused on nende 
valdkondade arengusuunad, millised on selle planeedi olendite mõttesuunad, teadmiste 
tase – kõik see info kogutakse kokku ja saadetakse kuudelt edasi orjandussüsteemi 
kontrollikeskustesse analüüsiks. Peale analüüsi tehakse vajadusel uued programmid, mis 
pannakse sellele planeedile peale kui vaja planeedi valdkondade arengusuundi 
korrigeerida. See seletab ka orjandussüsteemi harude (juura, meditsiin, haridus, sõjavägi, 
religioon, meedia, teadus, raha) tugevat kontrolli ja allutamisele suunatud loomust 
tsiviilelanike üle Maal. Tsiviilelaniku elus kajastub see näiteks maksude pidevas 
tõstmises, ravimite aina hullemate mõjudena, vaktsiinide aina halvavamas toimes.

23. MUUSIKAH 
Muusikaga tegelev planeet, muusika kaudu hingeliste olendite ruineerimine. 
Päikesesüsteemi all olevate süsteemide haldamine. Sealt käib ka muusika kaudu 
programmeerimine. Helilainete abil aju programmeerimine. Muusika nootide kõla taga 
olevate süsteemide muutmine selleks, et manipuleerida hingeliste olendite tajudega.
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24. NEXUS 
Tegeleb selgeltnägemise/otsenägemise süsteemide programmeerimisega ja 
blokeerimisega, hingeliste olendite paratasandi info kättesaamise blokeerimisega. 
Takistab hingelise kontakti loomist tervikolemusega. Selleks kasutatakse palju X-kujulisi 
süsteeme. Ka planeedi nimes Nexus on X.
Originaalid kolmanda silma süsteemid on asendatud orjandussüsteemi omadega. 
Kolmanda silma peal on kuppel, mille sisepinnal asub ekraan. Samasugune on kuklas 
kolmanda silma kohal, mille sisepinnal on samuti ekraan. Läbi ekraanil näidatava toimub 
inimese programmeerimine koos vastavate energiatega töödeldes.

25. SUNINKAN
Seksuaalvahekorra ajal naise tupes olevate süsteemide ja mehe suguti süsteemide 
peenhäälestamine maksimaalse energia väljastimuleerimise eesmärgil mõlemalt 
partnerilt. 

26. SUNINKA
Keskendumissüsteemide haldamine, keskendumise energia vargus (keskendumise energia 
on väga väärtuslik energia kosmoses), keskendumise blokeerimine. Mõttetegevuse 
blokeerimine, lünklikuks tegemine. Info blokeerimine (mõtled millelegi ja järgmine hetk 
enam ei mäleta, millele mõtlesid). Tekitatakse nn unustamist. Inimese selle elu 
mälukristalli (asub selgroolüli viimase lüli peal enne kaelalülisid) ja eelmiste elude 
mälukristalli (asuvad päikesepõimikus) kontroll. Kontrollitakse, et sa ei saaks 
orjandussüsteemi ohustavat infot kätte, et sulle su eelmised elud meelde ei tuleks, et sa 
eelmiste elude tutvusi selles elus ära ei tunneks jne. Tähelepanu suunamine ühelt teemalt 
teisele.

27. SNINKA
Meresüsteemide haldamine. Veesisese kliima loomine. Teistelt planeetidelt veeolendite 
Maa meredesse ja ookeanidesse toomine. Mereolendite ja ookeaniolendite 
hübridiseerimine. Vt näiteks süvaookeani olendeid, üks kummalisem kui teine. Nende 
eluolu ja teiste liikidega suhtlemise jälgimine. Kajalokatsiooni süsteemi haldamine ja 
arendamine.

28. SINKA
Metsas kasvavate seente seeneniidistiku ehk kosmilise internetisüsteemi  osa haldamine. 
Sinkal elav päkapikurahvas käib seeneniidistiku süsteemi ka Maal haldamas/korrastamas. 
Seente kaudu hingeenergia tõmbamine. Energiatõmbamiseks loodud seeneliikide aretus 
ning nende planeetidele (ka Maale) istutamine energiakantimise eesmärgil.
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29. SNKA
Nii metsas kasvavate puude käbisüsteemide haldamine kui ka käbikujuliste 
laevamootorite valmistamine, paigaldamine ja nendega kaubitsemine. Päikesesüsteemi 
orjaplaneetide elanikkonnale käbikujuliste energiakantimissüsteemide paigaldamine 
rinnakusse. Snkalt käib läbi konveierliini süsteem, kus on peal andekad isikud ning Snkal 
käib nende programmeerimine orjandussüsteemile vajalikus suunas. Ka käbinäärme 
süsteemi kontroll kehas. Kosmoselaevade mootoritesse erinevat tüüpi vabaenergia 
seadeldiste paigaldamine.

30. SAKNIN
Puutüvede süsteemide haldamine taimemahlade kaudu. Taimede kontroll nende 
elumahlade/taimemahlade kaudu. Reguleeritakse taime keskkonna puhastamise võimet/
suutlikkust. Taimedega manipuleerimine, testimine ja hübridiseerimine (mitte ainult teiste 
taimedega vaid ka teiste olenditega, näiteks puu kasvab kellegi humanoidse olendi seljast 
välja). 
Puudele erinevate kasvusüsteemide väljatöötamine. Kasvusüsteemidele ehitatakse sisse 
nn taskud, mis on mõeldud parasiitide jaoks, et nende kaudu oleks süsteemi muudel 
harudel võimalik energiat minema kantida ja puu potentsiaali vähendada.

31. SAKASAKA
Metsasüsteemide tööriistade süsteemide haldamine. Filmi "Avatar" maastik on seal 
filmitud. Erinevate planeetide metsavanade kogunemiskoht. Reguleeritakse metsade 
puhastamise suutlikkust/võimet. Metsakliima ja metsaolendite kontroll ja nende eluolu 
reguleerimine. Metsade all olevate baaside varjamissüsteemidega tegelemine, metsades 
asuvate väravate/portaalide kontroll. Meie päikesesüsteemi planeetide pinnapealse osa ja 
sees oleva õõnsa osa vaheliste suhtlussüsteemide hooldus.

32. SUSAKA
Metsa vaimu ja metsataimede vaimuga manipuleerimine. Taimede energiate tõmbamine, 
taimede programmeerimine. Taimede suretamine, ellu äratamine, eluea kontrollimine. 
Erinevate planeetide taimede sissetoomine Susakale nende uurimise ja muutmise 
eesmärgil. Meie päikesesüsteemi planeetide pinnapealse osa ja sees oleva õõnes osa 
vahelise suhtlussüsteemide kontroll.

33. SUSAKAS
Looduse/metsade kliima ja paratasandi õhkkonna loomine. Päikesesüsteemi planeetide 
metsadest ja hingelistest olenditest kasvuenergia (värvuselt roheline) äratõmbamine, 
pakendamine ja sellega kaubitsemine.
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Susakasele tuuakse väljastpoolt planeeti erinevaid putukaliike nende algstaadiumis ning 
need ehitatakse luureputukateks ja vereproovi võtvateks aparaatideks (sealhulgas sääsed, 
puugid, parmud, kärbsed). Info kättesaamise eesmärgil materialiseeritakse need isikute 
ruumidesse pealtkuulamisaparaatidena ja muu info kogumismasinatena.

34. SINAKAN
Mullasisese kliima loomine. Maa-aluste baaside ehitamine ja ühendamine planeetide 
(kõik planeedid on seest õõnsad) õõnesmaaga. Planeet Maa pinna all elavate loomade elu 
kontroll. Lepatriinu liikide aretus.

35. SIMBAJUMBA
Metsataimedega tegelev planeet. Mullale/maapinnale lähedase kihi kliimakontroll. 
Haldjamaailmaga suhtlemine. Mardikate maailma haldamine. Simbajumbal elavad 
inimesed, kes on 10 - 50 cm pikkused. Enamus elutegevust toimub õõnesmaal.

36. SIMBAKAN
Planeet Maa stratosfääri korrashoid. Kõikide planeetide ümber oleva kliima kontroll, 
mida teostatakse putukate kaudu. Tähekaartide koostamine kosmoselaevade 
programmidesse.

 37. MINUNKAN
Stratosfäärist 2 kihti allpool asuva kihi, millest Maa teadlastel pole aimugi, kontroll. 
Planeet Maa eeterkihiga manipuleerimine ja selle kontroll. Minunkani planeedil asub 
kontrollimise keskus, mis haldab meie päikesesüsteemi iga planeedi ümber olevat 
kontrollkera.

38. ROOSAKAN
Taimede seemnetega tegelev planeet. Maast inimese kõrguse õhukihi kontroll Maal. 
Päikesesüsteemi planeetidelt ürgjõu (roosat värvi) vargus. Roosid aretati sellel planeedil. 
Õitsevate lillede ilu ja lõhna kaudu meeltega manipuleerimine. Uute lillesortide aretus. 
Uusi lillesorte toidetakse vastavate toitainesegudega selleks, et saavutada kindel 
lõhnakombinatsioon, mille kaudu vastavaid energiaid tõmmata hingelistelt olenditelt. 
Kõik need armumise tunded ja romantilised tunded – need on energiatega töötlus selleks, 
et sinult neidsamu energiaid tõmmata. Oleme nagu vabaenergia seade nende jaoks – 
panevad natuke energiat sisse ja saavad palju välja võtta. Sama kehtib kõikide muude 
energialiikide kohta, mida hingelistelt olenditelt välja lüpstakse. Kui oled kuivaks 
tõmmatud, siis kaob ka armumine ja romantika. Oled tagasi reaalsuses.
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Erinevate lõhnadega ja haisudega meelte manipuleerimise ja häirimisega energia 
tõmbamine.

39. MINUKAN
Maa taevas lendavate lennukite lendamiskõrguse kihi kontroll. Tehnikas andekate meeste 
röövimine kõikjalt päikesesüsteemist on tehniliste probleemide lahendamiseks tööle 
pandud Minunkanil. Meeste koolitamine kosmoselaevade juhtimiseks.

 40. KUNKAJUNKA
Naiste ja naiste süsteemide ruineerimine. Naiseks olemise energiate tõmbamine, 
emaduse/emaks olemise energiate tõmbamine, naiste intuitsiooni/tunnetuslikkuse 
energiate tõmbamine ja sellega manipuleerimine (valeinfoga segamine). Hingelistele 
olenditele soosegaduse tekitamine. Nt naine tahab meheks saada ja vastupidi. Kõik see on 
viinud soovahetusoperatsioonideni.

41. SINKANSU
Pool planeeti tegeleb paaritasandil naiste poolt meestele antava energia 
manipuleerimisega (äratõmbamine ja blokeerimine) ja teine pool planeeti tegeleb 
paaritasandil meestelt naistele antava energia manipuleerimisega (äratõmbamine ja 
blokeerimine). Naiste energia äratõmbamine käib nii Sinkansu kaudu kui ka Kunkajunka 
kaudu. Meeste energia äratõmbamine käib nii Sinkansu kui ka Sinjukani kaudu.

42. SINKANSI
Päikesesüsteemist väljastpoolt hangitud tooraine (ka bioloogiline materjal 
hübridiseerimise jaoks) rakendamine. Selle pakendamine ja teistele planeetidele 
transportimine. Madude mürkide valmistamine ja selle sisestamine madude 
mürgisüsteemi madude kehas.

43. SINJUKAN
Meeste ja meeste süsteemide ruineerimine. Meheks olemise energiate tõmbamine, isaks 
olemise energiate tõmbamine, meeste loogika- süsteemide rikkumine ja ülekoormamine, 
selle energiate äratõmbamine (kui mees kasutab loogikasüsteemi, siis samal ajal laeb ta 
seda oma energiaga – see tõmmatakse ära) ja sellega manipuleerimine (valeinfoga 
segamine).
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44. NISININ
Paratasandi/Psüühiliste võimete kontroll. Et ei meenuks su tõelised võimed ja teadmised, 
kuidas neid kasutada. Eelmistest eludest läbiimbuva info kustutamine. Valemälestuste 
sisestamine. Valeinfo sisse uputamine. Kõike seda teostatakse madude süsteemide kaudu.

45. SISININ
Sõbralike, soojade hingesidemete blokeerimine, energiate äratõmbamine, lõhkumine, 
rikkumine. Rikub ära kõik ilusa. Madude ja usside maailmaga tugevalt seotud. Madude 
munade kasvatamisega tegelev planeet. Neid mune kasvatatakse hingelistelt olenditelt 
varastatud energiatega. Planeedi nimi kõlab ka nagu madude sisin.

46. NISINNAN
Seksuaalsuhete kontroll. Seksuaaltungi tekitamine, võimendamine, seksi kaudu energiate 
tõmbamine. Energeetiliste narkolaksude (armumise tunded, seksuaalne erutus) kaudu 
hingeliselt ebasobivate partnerite paaripanek. Madude kestumise süsteemi kontroll. 
Tegevus planeedil on madude maailmade kaudu tugevalt kontrollitud.

47. SINITAN
Pool planeeti tegeleb naiste omavaheliste hingesidemete kontrolli ja manipuleerimisega, 
koostöö takistamise ja blokeerimisega. Teine pool planeeti tegeleb meeste omavaheliste 
hingesidemete kontrolli ja manipuleerimisega, koostöö takistamise ja blokeerimisega.

48. SUKAN
Kasvuenergia kontroll ja vargus. Inimkehas kasvuenergia ja muude energiate tootmise 
reguleerimine.

49. SISUNUN
Uute asjade väljamõtlemisega tegelev planeet (selle kaudu saab infot uute asjade 
leiutamiseks). Sõbrasuhete energia kontroll ja vargus. Tegeleb Maa inimkonna hüvanguks 
kasulike leiutiste ja tehnoloogiate ja nende kohta käiva info kinnihoidmisega.

50. NAKINAKUUN
Surnute maailma kontroll ja haldus. Surnute maailma kaudu elusate maailmast energia 
vargus. Surnute maailma segustamine elusate maailmaga, et segadust tekitada. 
Maagiasüsteemide kontroll surnute maailma kaudu.
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51. MEREKANTUN
Teatud süsteemist vaadatuna on Maa õõnesmaa ümber kaks kihti. Merekantuni kaudu 
teostatakse Maa õõnesmaa ümber oleva 1. kihi kontrolli, mis asub õõnesmaale lähemal. 
Maa sees olevates õõnsustes elavate elanike kontroll 1. kihi sees.

52. KUNUTANKAN
Maa õõnesmaa ümber oleva 2. kihi kontroll, mis asub 1. kihi ümber. Maa sees olevates 
õõnsustes elavate elanike kontroll 2. kihi sees.

53. TANKUNNAN
Püramiidisüsteemide kontroll. Aja (aeg on energia) voolamise kontroll ja sellega 
manipuleerimine. Geomeetriliste kujundite kaudu manipuleerimine.

54. TENETANTAN
Kerasüsteemide (ka planeedid) kontroll.

55. MONOKANTUN
Naiste intuitiivsüsteemide kontroll.

56. TEREKANTUN
Meeste intuitiivsüsteemide kontroll.

57. TENETANTAN
Peresüsteemide kontroll. Et kõikide pereliikmete kaudu kõiki teisi pereliikmeid tõmmata 
– energiavargussüsteem (selleks kasutatakse tülide/lahkarvamuste tekitamist). 
Inimkehas on energeetiliselt pereenergia kandja vaagen. Vaagnas asub paratasandil sfinksi 
süsteem, mis tõmbab pereenergia ära. Egiptuses oleva sfinksi kaudu tõmmatakse 
hingelistelt olenditelt pereenergia läbi vaagnas asuva sfinksi Egiptuse sfinksi sisse kokku 
ning suunatakse edasi planeedilt välja.

58. TERETANTAN
Kollektiivide, ka suguvõsa süsteemide kontroll. Nn lambakarja kontroll, et ükski lambuke 
ära ei eksiks. Kõik kollektiivi liikmed on pandud üksteist kontrollima vastavate 
programmide abil (näiteks "olen teistest parem" programm). Näiteks öeldakse teisele 
halvustavalt, alandavalt kuni karjumise ja füüsilise vägivallani välja.
Öeldes midagi halvustavat, lüüakse inimese biovälja auk, mille kaudu süsteem kinnitab 
energiavargussüsteemid.
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59. TURUKANTUN
Laste kasvusüsteemide kontroll. Kontrollitakse ja reguleeritakse, et lastel oleks ikka 
piisavalt terviseprobleeme ja hädasid – mida rohkem, seda rohkem saab selle kaudu 
tervet peret lüpsta. Kui orjandussüsteemi arust pole piisavalt terviseprobleeme (ehk ei saa 
kätte piisavalt energiat), siis luuakse neid juurde. Näiteks sisestatakse lapse kehasse 
parasiite, kes söövad ära energia, mida on vaja keha korrashoiuks. Sisestatakse kilpe 
takistamaks energiavoolu, mis loob vastavasse kehaossa probleeme juurde. Mida rohkem 
on lapsel terviseprobleeme, seda rohkem on lapsevanemad sunnitud nendega tegelema. 
Mida rohkem lapsevanemad keskenduvad probleemide lahendamisele, seda rohkem 
suunatakse energia nende lahendamisse. Sinna kuhu oma tähelepanu suunad, sinna 
voolab ka su energia. Orjandussüsteem kasutab seda ära ning tõmbab energia endale.
Peamiselt lastega, laste röövimisega ja programmeerimisega tegelev planeet.

60. TERETANTUN
Kehast lahkumise/suremise süsteemide kontroll. Et hinged ikka korralikult lõksudesse 
püüda, mälud ära kustutada, valemälestused neile sisestada ja siis uude kehastusse 
suunata. Ei mingit vaba tahet ega iseotsustamist. Suremisel näidatavad lähedased 
inimesed, kes sind teispoolsuses soojalt tervitama tulevad, on hologrammi näitamine koos 
soojade ja mõnusate energiatega töötlemisega. See on pettus.

61. MOBOTANTUN
Surnud hingede lõksus hoidmise süsteemi kontroll. Hinged saavad liikuda vaid teatud 
süsteemis. Nad ei saa minna sinna, kuhu neil tegelikult vaja minna on. Ei saa järgneda 
oma hingekutsele. Totaalne kontroll.

Päike
Päike ise on külm kuid vastavate süsteemidega on päike tehtud meie päikesesüsteemi 
keskseks kütteelemendiks. Päikese alumises ühes kolmandikus ehitatakse kosmoselaevu. 
Päikese ümber asuvad liikuvad portaalid, läbi mille on võimalik reisida väljapoole meie 
päikesesüsteemi. Päikese sees asuvad erinevate maaväliste rasside baasid.

Need on vaid üksikud tegevused, millega meie päikesesüsteemi planeetidel tegeletakse. 
Tegelikult on neid tegevusi palju rohkem. Iga planeedi tegevust kontrollitakse veel lisaks 
üleüldise kosmilise orjandussüsteemi poolt.
Momendil käib nende planeetide puhastus, jääb järgi vaid ajalugu. Ilmselt kustutatakse 
see ajalugu mingil ajal kõiksuse mälust, et keegi ei saaks ideid, et midagi taolist taas 
juurutada.
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Hingemaailma seadused
-Kui tahad ise vaba olla, siis lase teised vabaks.
-Ära tee teistele seda mida sa ei taha, et sulle tehtaks.
-Kõik mis teed, teed iseendale.
-Ellujäämise ainus võti on ausus.
-Iga hingelise olendi olemisruum on puutumatu ja püha.

 
 
Kirja pandud koostöös hingemaailma loojaga juulis 2019 - august 2021.

Näiteid totaalsest kontrollist:

Kliimakontroll ehk geotehnika (inglise keeles geoengineering) on mõeldud selleks, et 
vähendada looduse tuge hingelistele olenditele.

Juura on loodud selleks, et karistada süütuid. Et oleks võimalik luku taha panna neid, 
kes on võimelised süsteemi muutma. Karistus ilma reaalse põhjuseta on süütu jaoks 
trauma. Trauma loob augu keha loomulikku energiavälja ja läbi selle augu ühendab 
orjandussüsteem sinu külge energiavargussüsteemid. Kõik on automatiseeritud. 
Tegelikud kurjategijad on materiaalsel tasandil kõrgetele kohtadele upitatud tööriistade 
kontrollijate kontrollijad ja siis omakorda nende kontrollijate kontrollijad jne. Hierarhia 
on kolossaalne, kuid seda pole võimatu maha võtta kui tead kuidas süsteem töötab.
Kosmiline hierarhiasüsteem näeb välja nagu tagurpidi püramiid kõikide oma tasanditega. 
Kõige ülemisel tasandil asuvad hingemaailma looja reeturlikud meeskonnaliikmed. 
Alumistel tasanditel asuvad rassid, keda nad kontrollivad, parasiitlikud rassid, kelle nad 
lõid selleks, et teisi rasse kontrollida, parasiitlikud süsteemid mis nad lõid, et kontrollida 
hingelisi olendeid, hingemaailma tuuma (planeet Maad) ja hingemaailma. Materiaalse 
maailma hierarhiasüsteem näeb välja kui õigetpidi püramiid koos oma tasanditega. Tipus 
on käputäis hingetuid isikuid, kes saavad juhatust kosmiliselt hierarhialt.
Selleks, et hingemaailma tuum (planeet Maa) vabaks teha, tuleb maha võtta kosmiline 
hierarhia. Siis kaotab materiaalne hierarhia oma juhatuse ja siis saab luua uue 
hingemaailma tuuma.
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Meditsiin on orjandussüsteemi haru, mis on mõeldud võimalikult palju inimkeha 
kahjustama. See kontrollib, et keegi ei tunneks ennast oma kehas hästi. Keha on täis 
kosmilisi süsteeme, mis kõik peavad omavahel koostööd tegema. Torgates süstla kehasse 
või lõigates skalpelliga see lahti on justkui kirvega käekella parandamine.
Kui sa peale protseduuri füüsiliselt ennast normaalselt tunned, siis jääb sulle ikkagi mingi 
väga jama tunne sisse. Keha on täis negatiivset välja loovaid ravimeid ning 
kehasüsteemid, mis kontrollivad muid paljumõõtmeliseks inimeseks olemise aspekte, on 
kahjustatud. Kahjustatud süsteemide tulemuseks võib olla varasemalt kättesaadava info 
kättesaamatuks jäämine, varem olnud võimete kadumine, ohtlikes olukordades või 
olukordades kus tuleb kiirelt tegutseda, ei ole sa enam võimeline saama õiget 
informatsiooni piisavalt kiiresti. Oled järjekordne sandistatud inimene. See on täiuslik 
orjandussüsteemi jaoks, kuid mitte sinu jaoks.
Arstid on teadlikult valesti õpetatud. Neid on õpetatud ravimipõhiselt, mitte 
toitainetepõhiselt. Nad ei tea midagi sellest kuidas keha tegelikult toimib. Neid on 
õpetatud protokolle järgima. Kui nad tegutsevad protokollide järgi, siis nad ei vastuta.
Haigus ise on olukord, kus keha püüdleb tasakaalu poole. Meditsiin segab sellele vahele 
andes mürgiseid ravimeid, mis teevad keha olukorra hullemaks.

19



Meditsiiniliste testide normid on teadlikult valesti koostatud. Need ei vasta keha 
tegelikele vajadustele. Lisaks mõõdetakse osasid aineid valesti. Nt magneesiumi 
mõõdetakse veres, samas on aga magneesium rakusisene metall. Olukord on umbes sama 
kui tahad mõõta toa temperatuuri aga mõõdad seda õues. Sama probleem on ka D3 
vitamiini taseme mõõtmisega.
Selleks, et inimkeha saaks terve olla, peab see vaba olema mürkidest (kaasaarvatud 
ravimid) mis loovad negatiivset välja. Söök, mida sisse sööd, peab olema elus/toortoit. 
See on kõik mida pole üle 41°C/105°F kuumutatud. Toortoit loob positiivset välja sinu 
keha ja ümber selle, surnud toit (kõik mida on kuumutatud üle 41°C/105°F) loob 
negatiivset välja sinu kehas ja ümber selle. Sinu kehas söövad toortoitu teatud bakterid, 
surnud toitu söövad aga teistsugused bakterid, mis söövad korjuseid. 
Üks suurimaid valearusaamu on, et meie toidame oma keha. Süües ei toida me keha, vaid 
baktereid, kes muudavad toidu kehale vastuvõetavasse olekusse (meie keha toidavad 
sooltes olevad bakterid). Terves soolkonnas peab baktereid olema vähemalt 2 kg. Kui 
tahad terve olla, tuleb oma keha baktereid sööta elusa, positiivset välja loova toortoiduga. 
Negatiivne väli tõmbab parasiite ligi, positiivne väli tõukab nad eemale. Parasiidid elavad 
negatiivses väljas ja nad liiguvad sinna kus on negatiivne väli. Nad ei kannata positiivses 
väljas olemist. Positiivne väli on neile nii talumatu, et nad on sunnitud oma kehad maha 
jätma ning nende surnukehad peseb keha endast välja. Positiivne ja negatiivne väli on 
teineteise suhtes tõukuvad.

Järgnev on mineraalide tähtsusjärjekord keha jaoks:
1. Kõikide mineraalide alus on magneesium, mis kujutab endast naiste  jõudu 

suunaga väljast sisse. See on energia, millega naised nt pere koos hoiavad. Selle 
energiaga hoitakse koos ka mateeriat, sh ka keha. Magneesiumiga töötavad koos 
D3- ja K2 vitamiinid. Mg energeetiline  värvus on sügav rubiinpunane. 
Pikemaajalisel võtmisel on Mg-tsitraat kehasõbralikum, nii glütsinaat kui tsitraat 
on mõlemad head, kuna on valmistatud orgaaniliste hapete baasil. 

2. Magneesiumi vastand on tsink ehk meeste jõud, suunaga seest välja - agressiivsus 
kui loov jõud, enesekehtestamise jõud, kaitse välismaailmade eest, liikumise jõud. 
Tsingi paariline on A-vitamiin  või beetakarotiin, millest maks sünteesib A-
vitamiini. Energia värvus must - see on potentsiaal.

3. Räni on suhtekorraldaja ehk sõbraenergia looja, kes osaleb kõikide biokeemiliste 
protsesside juures nn katalüsaatorina. Energeetiline  värvus sinine. Räni  töötab 
koos C ja B-vitamiinidega.

4. Boor on sisemine tuli, aitab kehal ära põletada neid aineid ja mikroorganisme, mis 
kehas liigsed on.  Eesti muldades seda pole. Töötab koos kõigi vitamiinidega, 
tähtsaimad aga on K-grupi vitamiinid (mitte segi ajada K-süstiga (vikasoliga)). 
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5. Vask on kaitse, töötab koos taimsete fütoainetega ja B-grupi vitamiinidega.
6. Raud on vastupidavus, sitkus. Töötab koos E- ja C-vitamiinidega.

Rauda on organismis reeglina niigi palju. Probleem on tavaliselt selles, et kui kehal pole 
piisavalt magneesiumi, tsinki või vaske (organismi jaoks on mineraalidel oma 
tähtsusjärjekord), blokeerib keha raua, kuna seda ei saa kasutada kui eelnevalt nimetatud 
mineraalidest on mõnda liiga vähe. Kui kehale anda mainitud mineraale, pakib keha 
blokeeritud raua lahti ja testid näitavad raua normaliseerumist. Kui aga võtta arstide 
soovitusel lisarauda aga samal ajal Mg, Zn ja Cu ei võta, võib tulemuseks tekkida 
verevähk – see on olukord, kus keha kasutab liigse raua blokeerimiseks valgeid 
vereliblesid ja kui koormus tänu liigsele rauale liiga suureks läheb, tekib valgeliblede 
tootmisel suutlikkuse piiri ületamine, mida meditsiin klassifitseerib verevähiks.

Metallid on kehas info kandjad. Need on kolmes olekus:
1. Ehe metall – keha jaoks surnud ehk liikumatu
2. Mineraal – metall + hape, poolelus olek, sest mineraalid on kristallilises vormis. 
Keha suudab lahustada neid kasutades kehas olevaid vitamiine selleks, et lahustada 
kristallstruktuuri. See ei ole hea variant, sest see kurnab keha olemasolevatest 
vitamiinidest tühjaks.
3. Mineraal + vitamiin. Vitamiinid on kristallstruktuuri lahustajad, viies metalli 
vedelasse olekusse – alles selles olekus saab metall kehas toimida.

See tähendab, et mineraale ja vitamiine tuleb tarbida alati koos. Taimedes on mineraalid 
ja vitamiinid tasakaalus. Kui mullas on mineraale vähe, on ka taimes neid vähe ja samuti 
on vähe ka neid mineraale lahustavaid vitamiine.

Meditsiinimaffia valeinfo võimusest (programmidest) väljumiseks on vaja teadvustada 
(end ümber programmeerida):
Keha on isetervenev süsteem. Inimese ülesandeks on luua tingimused, et keha saaks olla 
tasakaalus, tervik (sõna tervis vihjab tervikuks olemisele ehk terveksolemisele).
Tervenemise süsteemid on keerukad, toon siin välja mõned lihtsustatud mõisted:

1. Palavik
Palavik on keha sisemise tule intensiivistamine, kus keha tõstab temperatuuri äärmisel 
vajadusel peaaegu 42 kraadini. Osad patogeenid hakkavad lagunema alles 40,5 kraadi 
juures. Kui palavik jõuga (ravimitega) maha võtta, jääb patogeen hävitamata ja kehal ei 
ole muud võimalust kui see kapseldada/isoleerida. Osa tervikust saab seega blokeeritud ja 
inimene ei tunne ennast enam tervena (tervikuna).
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Kui on vaja tervendada mingit kollet, tõstab keha temperatuuri vaid selles koldes (seda 
on näha naha punetamisena nt muhkude vm traumade puhul).
Kui sissetungija on hävitatud, lõpetab keha palavikureaktsiooni. Peale seda käivitab keha 
läbipesu funktsiooni, kaasates sellesse ka higistamise. Kui sissetungijat ei olnud võimalik 
esimesel korral hävitada, kasutab keha peale puhkamist palavikku korduvalt kuni 
eesmärk on saavutatud.

2. Paistetus.
See on olukord, kus keha „pumpab“ tervendatavasse kohta vett, et garanteerida mürkide 
väljavedu ja kindlustada toitainete (keha kasutab remondiks erinevaid toitaineid, nt 
vitamiinid, mineraalid, aminohapped jne) juurdepääs. Paistetust ei tohi maha suruda/
alandada. Samamoodi ei tohi traumeeritud liigestest, kopsudest, villidest vm kohtadest 
sinna keha poolt koondatud vett eemaldada – sellega katkestatakse või pikendatakse 
tervenemisprotsessi.

3. Mäda.
Mäda on keskkond, kus organism loob traumeeritud piirkonda uued närvirajad. Kui töö 
on tehtud, avab keha mädakolde. Kui mäda eemaldada, on pahatihti tulemuseks antud 
piirkonna tuimus või liikumatus, armid.

4. Nahaprobleemid
Nahk on kõige suurem mürkide eemaldamise organ. Kui keha sisesüsteemid ei saa liigse 
koormuse tõttu mürkide eemaldamisega hakkama, käivitab keha ka naha kaudu 
puhastumise (lööbed, punased täpid, allergia). Meditsiini nimetab seda nahahaiguseks.

5. Lima
Lima loob organism mürkide, algloomade ja mittevajalike bakterite eemaldamiseks. Nt 
kui sööte mingit toitu, millest keha saab puuduvaid aineid, saab ta käivitada 
limareaktsiooni eelnevalt kogunenud saaste eemaldamiseks. Nt toorpiima joomine tekitab 
lima niikaua, kuni saaste on eemaldatud – peale seda enam lima ei teki.

6. Allergia
See on olukord, kus keha puhvertsoon on täis (nagu veeklaas, milles on vett nii palju, et 
ühe tilga lisamisel voolab kuhi maha). Allergia puhul tuleb mürgid kehast eemaldada 
(klaas tühjendada). Ravimite tarvitamisega teed olukorra hullemaks kuna lisad mürke 
kehasse juurde.
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7. Rasvumine
Kui keha ei suuda mürke väljutada, kasutab ta nende blokeerimiseks/ladustamiseks 
rasvarakke. Mida rohkem mürke, seda suuremaks rasvarakk kasvatatakse. Kui inimene 
tahab liigsest rasvast vabaneda, tuleb tal keskenduda mürkide väljutamisele. Kui inimene 
ennast kaalu langetamise nimel näljutama hakkab, pääsevad ladustatud mürgid taas 
liikvele. Kui olukord väga hulluks läheb, hakkab inimene kontrollimatult sööma, et 
taastada rasvarakkude mahutamisvõime. Moodne kaalulangetamine on tervisele ohtlik 
üritus.
Üks suurimaid reostajaid on kuumtöödeldud toit. Loodus on varustanud taimed ja 
loomsed saadused ensüümidega, mida keha kasutab toidu lõhustamiseks. Kui ensüümid 
kuumusega hävitada (need hakkavad lagunema alates 42 kraadist), jääb toit seedimata ja 
siin tulevad mängu roiskbakterid, kelle elutegevusest pärineb hulgaliselt organismile 
mittevajalikke aineid ehk mürke. Mängu tulevad ka kõikvõimalikud seened, kelle 
ülesanne on organismi tasakaalustamiseks toituda mürkidest. Selline keskkond on sobilik 
ka paljudele parasiitidele.
Tuleb teada, et me ei toida sissesöödud toiduga mitte oma keha vaid baktereid, kelle 
ülesanne on muundada toit organismile vajalikku olekusse, et sellega keha toita. 
Antibiootikumid tapavad valimatult kõiki baktereid, seetõttu järgnevad suvalisele 
antibiootikumikuurile seedeprobleemid ja keha üldmürgisuse tõus. Isude tekitajad on 
bakterid. Kui minna üle 100%-lisele toortoitumisele, tekib alguses meeletu nälg 
kuumtöödeldud toidu järele – roiskbakterid nõuavad süüa. Siin tuleb üleminekuperiood 
lihtsalt ära taluda. Kui roiskbakterid enam süüa ei saa, on nad sunnitud kehast lahkuma. 
Tervise kõrgeim tase on võimalik vaid toortoiduga. Ka vesi kaotab kuumutades (üle 42 
kraadi) oma elava/elustava toime.
Bioloogiline elu lõpeb alates 42 kraadist. Toortoidu bakterite jaoks on kehas ette nähtud 
pelgupaik – ussripik, mis on varustatud spetsiaalse klapiga. Toortoidu söömisel tulevad 
need bakterid pelgupaigast välja ja hakkavad tööle. Kuumtöödeldud toidu söömisel 
poevad peitu tagasi. Kui inimesel see elund välja lõigata, kaotab ta puhvertsooni.

8. Depressioon
Tavaliselt on see olukord, kus magneesiumi-kaltsiumi suhe on paigast ära (see ei ole 
psüühikaprobleem vaid ainepuuduse tagajärg). Kui kehal pole piisavalt magneesiumi, 
hõivab kaltsium magneesiumi koha, mille tulemuseks on raku surm. Iga rakk on tervikus 
kui pisike arvutuselement, mille töö tulemusel on keha tajud, sh ka mõtlemine ja 
arusaamine, võimalik. Kui rakud ei ole võimelised infotöötluses osalema, jäävad inimese 
mõtted läbi töötamata ja ta mattub lahendamata ülesannete kuhja alla, muutub 
depressiivseks.
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9. Vähk
See on olukord, kus keha loob blokeerrakud (med. keeles vähi- või kasvajarakud), et 
tõkestada mürkide, seente, mikroorganismide, usside jne ligipääs elutähtsatesse 
kohtadesse. Metastaasid on organismi loodud lisablokeerrakud, millega blokeerida 
meditsiini poolt sisestatud vähivastased mürgid. Kui patogeenid eemaldada, muundab 
keha blokeerrakud tavalisteks rakkudeks tagasi. Hea viis patogeenidest ja mürkidest 
vabanemiseks on MMS (Miracle Mineral Solution) +100% toortoit.

Ravimine – keha tervenemisreaktsioonide mahasurumine
Tervendamine – mürkidest vabastamine ja toitainete puudujääkide kompenseerimine.

Ravimite kõrvaltoimed on tegelikult põhitoimed, ära lase end eksitada. Kui keha saab 
mürke juurde, käivitab ta nende vastu võitlemise, mida nimetatakse kõrvalnähtudeks.
Tervendamisel saab keha võimaluse vanadest mürgikolletest vabanemiseks, nn 
kõrvaltoimed on vanade, kapseldunud kollete tervendamine. Väliselt on toimed sarnased 
aga sisuliselt on tegemist vastanditega.

100% naturaalsest kangast riided on parimad, sest need ei hoia kinni/ei summuta keha 
energeetikat nagu seda teevad sünteetilised riided.

Magamise ajal peab olema võimalikult palju värsket õhku, sest õhu kaudu liigub 
informatsioon.

Oma keha maandamine olles kontaktis Maaga paljajalu, puhastab keha negatiivsest 
väljast.

Positiivne mõtlemine on üks suurimaid lõkse. Positiivse mõtlemisega ignoreerid 
negatiivsed probleeme. Ignoreerimise tagajärjeks on mäekõrgune kuhi lahendamata 
probleeme mille alla mattud kui ei lahenda nende taga olevat tegelikku põhjust. 
Lahendamata negatiivsed probleemid on negatiivne väli mille seest oled. Ja negatiivne 
väli tõmbab ligi parasiite.

Veredoonorlus
Kui käid oma verd annetamas, siis see isik, kellele sinu verd annetatakse – tema 
probleemid, terviseprobleemid, info, eluõppetunnid kanduvad siis osaliselt sulle üle. 
Sulle tuleb infot, mida sul vaja ei ole ja oled ülekoormuse all. Selle tõttu kannatab nii su 
tervis kui ka elu. Ja tänu sellele ei saa see isik kellele sinu verd anti, oma probleeme ära 
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lahendada kui osa infost, mis talle on vajalik, sulle üle kandub. Ta ei saa nn. puslet kokku 
panna, ei näe suurt pilti, ei ole võimeline oma eluprobleeme lahti mõtestama.

Haridus on ajupesu äri. Hariduse eesmärk on pakkida võimalikult palju 
valeinformatsiooni ajusse, et kui ühel päeval satud reaalse informatsiooni otsa, siis 
valeinformatsiooni kiht ajus on nii paks ja tihe, et reaalsel infol pole võimalustki valeinfo 
kihti läbida. Seetõttu ei tunta reaalset informatsiooni ära. Sellepärast on ka väljaspool 
kasti mõtlejad väga väärtustatud. Mitte ainult planeet Maal, vaid ka terves kõiksuses. 
Reaalne haridus on oma uudishimu järgimine. Õpid seda mis sind huvitab.

Meedia ülesanne on hoida sind valeinformatsiooni mulli sees. Selleks, et sellest väljuda, 
tuleb aktiveerida oma uudishimu ja välja uurida mis tegelikult toimub. 

Sõjavägi on mõeldud SSP (secret space programs e salajased kosmoseprogrammid) 
varjamiseks, SSP-ga seotud kosmiliste asutuste varjamiseks, salajaste maa-aluste baaside, 
mis teevad koostööd muude rassidega, varjamiseks.

Religioon on orjandussüsteemi haru, mis programmeerib sind endasse mitte uskuma. 
Nagu sa oleksid tühine, kuigi reaalsuses oled kõik. Religioon  programmeerib, et keegi 
(jumal) sinust väljaspool on võimsam ja tal on rohkem energiat kui sinul. Tegelikult tuleb 
kõige võimsam energia, potentsiaal sinust endast. 
Kui tahad näha suurt pilti, siis muuda kõik programmid, mis oled omaks võtnud, 
vastupidiseks. Ja mitte ainult religiooni valdkonnas, vaid kõikide orjandussüsteemide 
harude ja muude eluaspektide puhul. Näiteks süsteem programmeerib inimesi arvama, et 
religioon on püha ja kaitseb oma inimesi. Kui keerad programmi vastupidiseks ja näed 
religioonis seda nii-öelda deemonit ja kurjust, siis ei peaks sulle viimase aja uudised 
üllatusena tulema – kust on välja tulnud, et kõrgetel kohtadel religiooniinimesed 
vägistavad lapsi.
Religioon programmeerib uskuma, et kuskil kõrgel on jumal, kes on kõigist võimsaim ja 
kes on kõik, mis üldse olemas on. Tegelikult on kõikide religioonide/jumalate taga 
erinevad parasiitlikud tulnukagrupid, kes lõikavad kasu (ehk saavad su energia ära 
tõmmata) kui inimene jääb uskuma seda programmi. Energia, mida inimesed 
palvetamisel toodavad (kogu hingest palvetades energia on parasiitidele kõige magusam) 
tõmmatakse nendesamade parasiitlike tulnukagruppide poolt palvest välja. Oma 
kõrgtehnoloogiaga täidavad nad ainult neid palveid, mis kattuvad nende eesmärkidega. 
Selleks on tavaliselt miski, mis aitab neil veel rohkem energiat hankida. Inimene ise ongi 
nende saak (täpsemalt öeldes hingelise inimese toodetud energia on nende saak).
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Üks peamisi religiooni relvi/programme on, et oled süüdi juba enne sündimist. Süü on 
nagu lühike rihm kaela ümber, millega nad sind tirivad ja tõmbavad just nii nagu heaks 
arvavad. Süüdi olemine röövib elujõu.
Kui oled süü programmi omaks võtnud ehk pole seda läbi näinud, siis toimub vererõhuga 
järgnev. Kui arvad, et keegi on milleski süüdi, et sul halvasti läheb, siis su vererõhk 
tõuseb, kui suudad südames püsida, on vererõhk normaalne, kui süüdistad ennast, siis 
vererõhk langeb ning võid ka minestada. Selleks, et lõpetada sellised kõikumised, astu 
lihtsalt programmist välja. Tegelikult pole süüd olemas. On lihtsalt tegemata jäänud teod 
või teod, mida tegid valedel põhjustel. 

Tasakaalu taastamiseks:
Mine mõttes sellesse aegruumi punkti ehk tuleta meelde olukord, kus sa tunned, et jätsid 
midagi tegemata või tegid midagi valesti ning tee see uuesti nagu sa oleksid teinud siis, 
kui sa oleksid teadnud seda, mida sa praegu tead. Teadvusta oma vead, paranda ära ja 
kompenseeri ning tasakaal on taastatud.

Teadus on mõeldud selleks, et juhtida kõrvale reaalselt toimivast informatsioonist.

Rahasüsteem on loodud selleks, et varastada ära aeg (aeg on ka energia) ja energia. Et 
sulle ei jääks energiat tegeleda millegagi, mis sind huvitab. Et sulle ei jääks aega enda 
jaoks.

Patenteerimine
Patenteerimine on süsteemile info ettesöötmine. Kui see on tavainimese jaoks liiga hea või 
kasulik, keelab süsteem selle ära, tuues ettekäändeks nt riigi ohutuse teema. Tavaliselt 
kasutab orjandussüsteem häid leiutisi vaid enda kasuks.

Lahterdamine
Lahterdamine on orjandussüsteemi standardsüsteem, mis on mõeldud inimeste pimeduses 
hoidmiseks, et keegi ei saaks suurt pilti kokku panna. Kõik teavad ainult seda, mis 
toimub nende lahtris.

Elukutseline sport
Elukutselises spordis on väga vähe tegu andekusega. Peamiselt on see seotud inimkeha 
tehnoloogilise täiustamisega. Iga elukutseline sportlane on mingisuguse maavälise grupi 
tööriist, keda täiustatakse selleks, et sportlase taga olev seltskond võidaks kosmilisi 
kihlvedusid. 
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Tehnoloogiline täiustamine sisaldab näiteks spetsiaalsete närviradade loomist kehale, et see 
liiguks kiiremini ja võimsamalt. Sportlase kehasse sisestatakse energiaga laetud parimad 
võidukogemused, parimad liigutused, mis on kopeeritud kas sportlase enda eelnevatest 
kogemustest või mõne muu sportlase kogemustest. Vastavalt sportlase poolt (nn 
paratasandil) allkirjastatud lepingute hulgale on samas mahus ka erinevaid maaväliste 
seltskondi, kus iga seltskond täiustab oma tööriista vastavalt oma ressurssidele ja oskustele. 
Sportlase vastastele korraldatakse alatuid, agressiivseid rünnakuid, et nõrgestada nende 
keha, mõistust, hinge, psüühikat ja mängu. Kogu asja mõte kihlveo võitmine, selleks on 
vaja sportlase vastased kaotama panna.

Kõrgematesse sagedustesse minemine/Ülestõusmine
Ülestõusmist on valesti mõistetud. Kõrgematesse sagedustesse minemist ei toimu. 
Hingelised olendid on kõikjal korraga. Kuna toimub orjandussüsteemi mahavõtmine, siis 
lähevad maha ka kõik süsteemid, mis takistavad meie suhtlemist teiste reaalsustega ja 
teiste hingeliste olenditega. Tänu süsteemide mahavõtmisele tunneme ennast vabamalt 
kui varem, näeme rohkem paralleelmaailmu, suudame suhelda rohkem teiste olenditega.
Jutt kõrgematesse sagedustesse minemisest on järjekordne orjandussüsteemi 
programmeering, et meid eksitada. Süsteem tahab tõmmata meie tähelepanu mujale, kuid 
meil tuleb olla siin ja praegu. Meil tuleb olla olevikus selleks, et välja uurida kuidas 
orjandussüsteem Maal ja mujal töötab – kes on tööriistad, kes neid juhib ja kuidas neid 
juhitakse ning kõik mis on omakorda nende taga, kuulub mahavõtmisele.

Vananemine
Vananemine arendati välja selleks, et inimestel ei oleks võimalik ennast reaalsuses 
toimuvaga kurssi viia, kuna enne saab elu otsa. Peale surma kustutatakse mälu, 
sisestatakse valemälestused ning lükatakse sind sündima uude ellu, kus tuleb kõike jälle 
nullist õppida. 
Vananemise saavutamiseks on nähtud palju vaeva. Näiteks on paljud kehasüsteemid välja 
vahetatud selliste vastu, mis kehast energiat välja kandivad. 
Näiteks Candida albicansi seen on üks süsteemidest, mis tekitab vananemist. Candida 
albicans sööb kehast ära toitained ning väljutab toksiinid kehasse ehk mürgitab keha. 
Inimkeha süüakse lihtsalt ära ja maetakse reostuse alla.
Rakutasandil oli mitokondri sisse ehitatud veel üks mitokondrisüsteem, mis kantis 
energiat ära. 
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Vaktsineerimine
Vaktsineerimine on samuti osa orjandussüsteemi tööriistaarsenalist selleks, et hoida 
hingelisi inimesi kontrolli all.
Vaktsiinidesse lisatakse nanoosakesi, loomade ja maaväliste DNA-d, mikrokiipe, 
mikroskoopilisi vedelaid trükkplaate ja muid kontrollmehhanisme.
Nanoosakesi kasutatakse kontrolliks ja nanoosakestega kehade ühendamiseks 
tehisintellekti süsteemiga.
Loomade ja maaväliste DNA-d kasutatakse segaduse tekitamiseks kehas. Loomade ja 
maavälise DNA-s olev info kandub vaktsineerimisega inimesele. Inimestel võib avalduda 
loomalik käitumine (näiteks käppade lakkumine, ulgumine). Samuti loomade, kelle peal 
on katseid tehtud, hirmud võivad inimesele üle kanduda. Seda on eriti hästi näha laste 
peal. Neil on täiskasvanutega võrreldes palju vähem energeetilist reostust ning looma ja 
maaväliste info avaldumine on palju selgemini nähtav.
Mikrokiibid on justkui majakad inimkehas erinevate maaväliste gruppide jaoks, mille abil 
suudavad nad inimese ülesse leida suvalisest kohast (nt röövimise jaoks, et su peal teste 
läbi viia, et kinnitada oma süsteeme keha külge). Läbi nende kiipide on neil ligipääs 
inimese energiale ja neil on võimekus programmeerida inimest vastavalt oma vajadustele.
Mikroskoopiliste vedelate trükkplaatide kaudu on võimalik inimese kehasse ehitada 
sünteetiline närvisüsteem. Läbi selle on võimalik üle võtta kontroll keha loomuliku 
närvisüsteemi üle. See tähendab, et nad on võimelised kontrollima kõiki inimkeha 
funktsioone.
Vaktsineerimine on osa protsessist ehitamaks hingelised inimesed ümber biorobotiteks, 
zombideks, arututeks lammasteks. Vaktsineerimine on üks meetoditest, mille abil eliit 
tahab saavutada transhumanismi. Hetkel on käimas Project Human 2.0 (Projekt Inimene 
2.0).

Planeet Maa kuu (Luna):
Planeet Maa kuu (Luna) on tehisobjekt, täpsemalt öeldes laev. See on Linnutee galaktika 
ühe osa kontrollkeskus, mille põhitegevus toimub selle sees. Kuu sees elavad 42 erinevat 
tsivilisatsiooni, kes seal töötavad. Kuu on valmistatud Jupiteril hingemaailma looja 
reetliku meeskonna  poolt (omakasu eesmärgil) selleks, et selle kaudu kontrollida 
hingemaailma tuuma (Maad). Kuu kaudu toimub Maa pinnal ja selle sisemuses elavate 
hingeliste olendite energia tõmbamine. Kõige intensiivsem tõmbamine toimub täiskuu 
ajal. Kuule viiakse kõiki Maal elavaid hingelisi inimesi. Seal testitakse nende võimeid ja 
programmeeritakse nii, et nad süsteemi läbi ei näeks ja et rakendada nende võimed 
orjandussüsteemi teenistusse. 
Kuu sisemuses sooritatakse rituaalmõrvu, ohvrid kogutakse kokku tervest meie 
päikesesüsteemist ja ka väljastpoolt seda. Süüdlased/rituaalmõrvajad elavad nii kuu 
sisemuses kui ka selle pinnal. Rituaalmõrvarid on nii erinevad parasiitlikud tulnukarassid 
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kui ka inimesed. Kui on inimesed, siis inimesed on üle võetud ja kontrollitud pahatahtlike 
parasiitlike olevuste poolt teistel tasanditel.
Kuu kaudu toimub Maa naiste menstruaaltsükli kontrollimine. Munarakud, mis Maa 
naiste kehas on, ei ole tema enda omad, vaid on erinevate tulnukarasside omad, kes 
taastoodavad oma rassi läbi inimnaiste. Maa naiste energiaga toimub tulnukarasside 
munarakkude kasvatamine. Maa naised on tehtud justkui inkubaatoriteks maaväliste  
rasside järglaste tootmise jaoks. Menstruatsiooni ajal toimub naise energiast küllastunud 
tulnuka munarakkude korje ja uute sisestamine.
Maa naise enda munarakk füüsilise inimlapse saamiseks valmib tema kehas paar päeva 
enne eostamist. Kogu emaenergia, mida naise keha toodab oma lapse eest hoolitsemiseks, 
suunatakse tulnukarasside munarakkude toitmiseks. Sellest ka naistel sünnitusjärgne 
depressioon ja tunne, et ei suuda oma lapsele piisavalt hea ema olla. Kui energia 
tõmmatakse ära, siis ei suudagi midagi teha.
Nii kuu pinnal kui ka kuu sisemuses asuvad paljude erinevate rasside, kaasaarvatud 
inimeste, baasid. Kuu pinnal asuvad baasid on maskeeritud, et Maalt neid näha poleks.
Maa kuul toimub bioloogiliste eluvormide ümberehitamine biorobotiteks. 
Kõik päikesesüsteemis asuvad kuud on tehisobjektid, loodud vastavalt selle planeedi 
kontrolliks, mille ümber need tiirlevad.
Planeet Maa ümber on kokku 64 kuud, ühte me näeme füüsilise silmaga, ülejäänud on 
paralleelsageduses ning füüsilisele silmale nähtamatud.

Kosmose ehitus:

1. Maa
2. Päikesesüsteem
3. Linnutee galaktika = miljard päikesesüsteemi
4. Kohalik universum = miljard galaktikat
5. Väike sektor = miljard kohalikku universumi
6. Suur sektor = miljard väikest sektorit
7. Superuniversum = miljard suurt sektorit
9. Multiversum
10. Kõiksus
11. Tühjus

•Meie Linnutee galaktika nimi on kosmose keeles Satania.

Meie õppetund on tundetuks tegevas süsteemis ise mitte tundetuks muutuda.
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