Borreoloosi ja biologinen sodankäynti.
Viime aikoina on mielessäni alkanut herätä kysymys: - Mikä tässä nykyisessä borreoloosin
hoidossa Suomessa ja koko maailmassa mättää! Joku siinä tuntuu olevan jotain vialla.
Olen tehnyt havaintoja erilaisten asioiden suhteen:
- Selvästi on havaittavissa kaksi erilaista borreoloosiversiota:
1. Luonnonmukainen borreoloosi, (”Steeren leirin kannattama) joka on parannettavissa
muutaman viikon antibioottikuurilla. Se ei aiheuta kantajalleen varsinaisia oireita. Se aiheuttaa kyllä immuniteettisuojan häviämisen. Kantaja sairastuu sen jälkeen helposti reumaan, aneysrysmaan, alshaimerin, parkisonin, ms- ja sokeritautiin.
2. Biologiseksi aseeksi kehitetty borreoloosi
Punkit ja edelleen borreoloosi soveltuvat erittäin hyvin bioloogiseen sodankäyntiin.
Se ei tapa, mutta se tekee joukot kykenemättömiksi taisteluun. Sillä voidaan levittää todella
vaikeita sairauksia. Lisäksi sitä voidaan levittää huomaamattomasti ja sairastuneet eivät itse
edes tajua mikä heitä vaivaa? Tämän koulukunnan nimi on ”ILANDS-leiri”.
Netistä löytyy aiheesta monia kirjoituksia.
Borreoloosia biologisissa aseissa hyväksi käyttäneitä maita ovat ainakin, nettitietojen mukaan, USA, Iso-Britania, Kanada, Saksa ja Japani.
Jako selittää myös sen, miksi USA:ssa on tämän sairauden tähden kaksi koulukuntaa, joista
toinen ”Streere leiri” hoitaa perinteista luonnonmukaista borreoloosia, josta parantuu
muutaman viikon antibioottikuurilla. Tätä ryhmää kannattaa vakuutuslaitokset ja liittovaltiot suurilla rahasummilla
Toisen leirin nimi on ”ILANDS-leiri. Siihen kuuluu kymmeniä tuhansia potilaita, jotka eivät
saa ääntään kuuluviin. He kuuluvat ilmeisesti biologisesti aseeksi kehitetyn borreoloosin
uhreihin. Tätä ei tietenkään haluta tunnustaa. Siksi nämä kaksi leiriä on. Tulisi kalliiksi liittovaltioille ja vakuutuslaitoksille ryhtyä hoitamaan suuria määrää potilaita ja antaa kalliita
hoitoja. Parempi kieltää asia ja vierittää syy luonnonmukaisen borreoloosin päälle ja pitää
siitä kiinni. Kaiken lisäksi se olisi nolo juttu tunnustaa, varsinkin USA:lle..
”Steeren leiri” saa valtavasti tukea ja rahoitusta liittovaltioilta ja sen kanta on hallitseva
Biologinen sodankäynti on nyt kielletty kansainvälisellä sopimuksella vuonna 1972.
Tähän mennessä USA:n Marylandin laboratoriot For Detrikissä ovat tuottaneet miljoonia
hyttysiä, punkkeja ja muita tartunnanlevittäjiä. Willy Burgdorfer. on ilmaissut olleensa bioaseiden tutkimuskeskuksessa johtajana vuosikymmenten ajan. Willy itse oli sitä mieltä, että
Lyme-epidemian yhteydessä tapahtui bio-onnettomuus.

Todisteita bioaseista löytyy: - Gruinardin saari Skotlannin rannikolla oli asutukseen kelpaamaton 50 vuotta, kun Iso-Britania saastutti sen pernaruttokokeillaan.
USA:ssa ja edelleen koko maailmassa tilanne on se, että asiaa peitellään, myös Suomessa.
Täällä on aivan sama tilanne kuin USA:ssa.
Sitä sairautta ei Suomessa ole eikä sitä hoideta, vaikka vaikka Iltasanomat ja Iltalehti siitä kirjoittaa melkein joka päivä. Laboratorioiden ohjearvot on säädetty niin korkeiksi, että kaikki on
terveitä, eikä antibioottimääräyksiä anneta. Pitäydytään vain ”Steeren leirin” määrittelyihin,
jonka mukaan mitään ongelmaa ei ole, vaikka kymmenet tuhannet ihmiset ovat tosi sairaita.
Ei ole mukavaa tunnustaa, että on tapahtunut paha moka: - Biologinen ase on päässyt ryöstäytymään käsistä ja sen aiheuttamat sairaudet ovat vaikeita. Nykyään vielä voidaan sairaat leimata mieluimmin mielisairaiksi, kun heitä ei ole kovin paljon. Yleistä on, että kaikki heidät leimataaan kaksisuuntaista mielialasairautta sairastaviksi. He eivät saa borreoloosimerkintää sairaskertomuksiinsa. Heille ei myöskään määrätä riittävää antibioottimäärää, joka parantaisi heidät, koska he eivät voi olla vakavasti sairaita. Kaiken lisäksi heidän täytyy itse ”diaknisoida” itsensä borreoloosipotilaiksi, jos aikovat itseänsä hoitaa. Kaiken lisäksi he joutuvat hankkimaan
lääkkeensä ulkomailta, Suomesta ei niitä saa..
Se helpottaisi paljon monen sairastuneen elämää, kun tunnustettaisiin, että on tepahtunut
onnettomuus, jonka tähden monet sairastavat. Tähän sairauteen tulee sairastumaan vielä paljon ihmisiä. Olen tästä asiasta melko varma ja siksi uskallan kirjoittaa asiasta varsin rohkeasti.
Minulla on eräs tuttava, joka mielestäni sairastaa tätä biologisen aseen aiheuttamaa borreoloosia. Se on täysin toisenlaista kuin itselläni oleva borreoloosi, jonka olen saanut vuosikymmeniä sitten.
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