
Само реалността е сензация

ключова дума... ТЪРСИ

АКТУАЛНО ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН КОМЕНТАР СМЕСЕН MAGAZINE КЛАСИКА АРХИВЪТ НА КАРБОВСКИ ! ВХОД

 

СКОК С ПАРАШУТ

Животът е твърде кратък, за да не скочиш с парашут! Подари (си) незабравима емоция и
адреналин от 4200 м!

Дрогата на елита: Адренохром
Актуално

Адренохромът е органично химично вещество, което се получава при окисляване на надбъбречната жлеза. Смята се, че адреналинът се произвежда,
когато човек е развълнуван или е подложен на „адреналинов прилив“. Аденохромът е известен като серум, наречен "Фонтан на младостта". Има
препратки, че се свързва със сатанизма или други тайни култове.
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Гледали ли сте филма „Страх и омраза в Лас Вегас“, а чели ли сте книгата на Хънтър С. Томсън. Е, ако сте направили и двете, тогава ще сте запознати
с една конкретна сцена. В сцената един от героите споменава, че сатанистът му го е дал като начин на плащане, той продължава с: „Това нещо прави
така, че пълната бъркотията да изглежда като джинджифилова бира“, споменавайки „бутилка с кафяв цвят“, пълна с „ адренохром ".

Какво е Адренохром?

Адренохромът е органично химично вещество, което се получава при окисляване на надбъбречната жлеза. Смята се, че адреналинът се произвежда,
когато човек е развълнуван или е подложен на „адреналинов прилив“.

Съединението може да причини хемостаза или да има антихеморагичен характер. Продажбата или употребата на аденохром, като лекарство, е силно
контролирана и регулирана от Агенцията за контрол на храните и лекарствата. Тук идва и интересната част...

Смята се, че адренохромът е "тайната за подмладяването", а потребителите изпитват уникално чувство на еуфория.

Произход на Адренохром

Аденохромът е известен като серум, наречен "Фонтан на младостта". Има препратки, че се свързва със сатанизма или други тайни култове. Култовете
са силно секретни и те действат тайно своите организации. Култовете често са смъртоносни.

Цивилизации, които редовно са жертвали хора, са били египтяните, маите и ацтеките. Тези цивилизации са били активни  в процеса на извличане на
адренохром.

Смята се, че адренохромът премахва жизнената енергия на жертвата и когато потребителят поглъща лекарството, той след това получава енергията от
жертвата.

За адренохромa се смята, че причинява психични разстройства, дереализация и еуфория.

Как се добива aдренохром?

 Адренохромът се добива от отвлечени деца под 9-годишна възраст (лекарството е по-мощно). Децата трябва да бъдат много уплашени, за да  се
извлече мощен адреналин / епинефрин от епифизата. Той има ефектите на LSD.

Адреналинът / епинефринът се извлича бързо, тъй като адреналинът не е толкова мощен във времето. Начинът, по който се прави, е чрез игла, която се
пробива в окото, за да секретира адреналин / епинефрин от мозъчния ствол.

Адренохромна реколта и елита

Казват, че елитите управляват трафика на деца по целия свят, купувайки и продавайки ги за свое удоволствие. Децата са най-предпочитани, тъй като
изпитват огромен шип адреналин от епифизната жлеза. През 2018 г. Националния център за изчезнали и експлоатирани деца в съобщава за 424 000+
изчезнали деца в Америка.

Много от елитите са пристрастени към веществото. Те участват в това, което се нарича „Готвене на дух“ и провеждат партита около предмета на
човешкото жертвоприношение. Тези хора жертват деца, ядат телата, пият кръвта и се покланят на боговете на злото. Тези неща обикновено са доста
пристрастяващи. Отказването от лекарството е трудно.

Един отличен пример за елита и известния наркотик е примерът на Ал Гор. Има слухове, че докато бил летище, носил куфар, пълен с кръв.

Адренохромът води ли до пристрастяване?

Съединението има няколко ефекта върху човешкия мозък. Поглъщането на това лекарство може да доведе  психотични реакции като халюцинации и
дори да причини шизофрения.

Всъщност аденохромът е също толкова пристрастяващ, колкото и хероинът. Съществуват рискове ако се използва за развлекателна
употреба; вашето собствено производство на адреналин напълно се изключва чрез хомеостаза и отрицателни връзки за обратна връзка.

Това означава, че ако след постоянното снабдяване с аденохром, решите рязко да прекратите употребата, ще имате много тежък период на
абстиненция.  

Колко дълго продължават ефектите на Адренохром?

Първоначално ефектът е открит чрез прилагане на препарати с превъзбуден адреналин, съдържащи адренохром и адреналин. Абрам Хофър и Хъмфри
Осмонд считат, че ефектът е подобен на LSD и мескалин (психотомиметик, сега се нарича психеделик), ето откъс от изследването:

„Шизофрения възниква при индивид, когато се образува твърде много адренохром, [следователно] адренохромът се намесва в мозъчната функция,
както LSD, и това създава съществения етап за формирането на шизофрения.“

Според тях халюциногенният ефект на адренохром може да продължи седмици или да доведе до проблясъци и да бъде придружен от параноично-
депресивни реакции. Те поставят тезата, при която адренохрома при психични разстройства, като шизофрения, може да играе роля. Тази
„адренохромна хипотеза“ по-късно е превърната в хипотезата на Аминохром от Хофер и Осмонд.

Свързани въпроси

Какъв вид "опиянение" чувстваш?

Участниците в ритуала биха изпитали високи нива на адреналин, свръхчуствителност, халюцинация, чувства на еуфория, хипермания,
деперсонализация и т.н.

Последици от твърде много адренохром

Твърде голямо количество адренохром в организма (чрез пиене на кръв) може да увеличи броя на желязото в кръвта и може да се окаже фатално, тъй
като тялото не може да се справи с рязкото увеличение на йони. В допълнение към това, адренохромът в мозъка може да причини сериозни психични
разстройства, като шизофрения. Витамин В3 и никотинова киселина могат да помогнат за намаляване на адренохрома в мозъка.
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Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Направи дарение за 5 лв. Направи дарение за 10 лв. Направи дарение за 20 лв. Направи дарение за 100 лв.

Харесва ми 5,1 хил.

Подкрепи свободното слово

Подкрепете независимата журналистика. Свободата има нужда от съмишленици.

Направи дарение за 5 лв. Направи дарение за 10 лв. Направи дарение за 20 лв. Направи дарение за 100 лв.

Паметникът на Периша Савелич Вън от борсата! Nasdaq изхвърля
компании, управлявани само от
бели хетеросексуални мъже

Деболшевизацията – обективна
потребност и за американските
либерали

В помощ на чалгата: Държавата
спасява "Пайнер" с 300 бона

Когато държавата не помага Кой гласува на изборите?

% &

10 коментара
Подреждане по: 

Miglena Fillipova
Боже! Малки
изплашени деца с
продупчени очи? Това
се продава на хапчета о
инжекции в някои
страни като лекарство
за хемофилия и други
състояния. Действа
като силен
амтикоагулант. 

Не знам от къде го
съчинихте това
съчинение.
Харесвам · Отговор · 7 ·
31 седмици

Anitka Nikolova
Да, може да се
нарече
художествена
измислица, но
само докато
човек не
надникне в Deep
Web и Dark Web.
След като човек
погледне там
(стига да има
много здрава
психика), всичко
онова което
повечето хора
наричат мит,
измислица и
конспирация - на
момента се
изпарява.
Мислите си, че
адренохром не
се добива на
ниво
"изродщина" ли
? Не
подценявайте
човешката
психопатия,
Филипова, там
има неща далеч
отвъд границата
на нормалното,
разбирайте го
буквално.
Харесвам · Отговор
· 27 · 31 седмици

Krypton Junior
Вярно е това
съчинение
Харесвам · Отговор
· 8 седмици

Svilena Todorova
Г-н Карбовски, Вие сте
единствения човек в
България, който може
да събере толкова
много информация за
толкова кратко време.
Уважавам Ви
безгранично...
Харесвам · Отговор · 9 ·
31 седмици

Богдан Иванов
За щастие повечето от
твърденията в статията
са митове, вдъхновени
от литературата и
киното. За справка -
"Страх и омраза в Лас
Вегас" на Тери Гилиъм.
Харесвам · Отговор · 1 ·
31 седмици

Georgi Iliev
За нещастие не
е точно
така.Малко
назад в нашата
история,
клането в Стара
Загора
Харесвам · Отговор
· 4 · 31 седмици

Biser Krastanov
Портокал с
часовников
механизъм,
Молоко бар,
третата напитка,
Стенли Кубрик,
1971г.
Харесвам · Отговор
· 2 · 31 седмици

Krypton Junior
Не си внигнал в
дълбочина за да
разбереш!
Помисли само за
това, че в
миналите
цивилизации са
правили
жертвоприношен
ия...
Може би в
всичко това има
капка истина!
Харесвам · Отговор
· 1 · 8 седмици

Teodor Deanov
Ма кой освен Карбовски
може да съчини такива
идиотизми. Имам
чувството, че всеки ден
яде по 3 деца и тогава
сяда да си пише
повърните в
рубладжийския си сайт
Харесвам · Отговор · 3 ·
31 седмици

Anitka Nikolova
:)  Според
крайно
невежите като
вас, са
идотизми. Кой
освен вас може
да се изкаже
толко
повърхностно ?
На коя планета
живееш, Деанов
? Мислиш си, че
всичко е "цветя
и рози" ли ?
Харесвам · Отговор
· 13 · 31 седмици

Мария Рашева
Помисли, ако
можеш да
мислиш, ЗАЩО
само в САЩ
изчезват 500 000
деца на година?
Харесвам · Отговор
· 7 · 31 седмици

Teodor Deanov
Мария Рашева
изчезва на
майка ти
сливата ма овца
ахахахахха
Харесвам · Отговор
· 4 · 31 седмици

Show 2 more replies in
this thread

Antonio Ibanez
След Q-Anon тва е най-
интересната и също
толкова невярна теория
която съм чел наскоро.

Пълни глупости.

Че даже не е и
споменато че понякога
наричат адренохром
DMT-то.
Харесвам · Отговор · 31
седмици

Tihomir Iliev
Ах мама ви
проста вие
толкова ли сте
ограничени, че
защитавате
такива тези бе, я
се разрови из
Dark Web (ако ти
стиска) да
видиш в какъв
свят живееш и
кои са "героите"
му!
Харесвам · Отговор
· 9 · 31 седмици

Мария Рашева
Пълно е с
тъпанари! Защо
изчезват в САЩ
половин милион
деца годишно?
Харесвам · Отговор
· 5 · 31 седмици

Teodor Deanov
Мария Рашева а
на тебе къде ти
изчезна мозъка -
да не си го
изсрала като
малка още ма
хахахахахахах -
ай ходи духай на
путката
Карбовски
Харесвам · Отговор
· 3 · 31 седмици

Ivan Karakolev
Това си е чиста химия
бе хора, наистина звучи
като легенда, ама не е!
За начина на извличане
може и да има
съмнения, но другото си
е просто химията в
човека!
Карбовски само е
събрал и синтезирал
инфото, няма нищо
измислено!
Харесвам · Отговор · 5 ·
31 седмици

Stasii
Проследявайки
източниците на
информацията, стигаш
до този съмнителен
сайт
(https://consciousawarene
ssforall.wordpress.com/
…/adrenochr…/), който
едва ли случайно е бил
баннат. Още не съм
намерила инфо на тази
тема, на което да се
повярва...
Харесвам · Отговор · 31
седмици

Alexander Berg
Инфо по тези
теми НЯМА мила
моя. А тези
сайтове които
наричаш
съмнителни , са
тези които
останаха които
казват истината.
Харесвам · Отговор
· 2 · 31 седмици

Желязко Златев
Хора прочетете малко
преди да пишете
глупости от някакви
измислени сайтове. 
https://en.wikipedia.org/wi
ki/Adrenochrome
Вижте графата "In
popular culture".
Харесвам · Отговор · 31
седмици

Teodor Deanov
Карбовски е руско
пияно лайно :D Отивам
да изям няколко
бебета, ай чао дебили 
:D
Харесвам · Отговор · 1 ·
31 седмици

Георги Георгиев
Деанов, ти си
абсолютен
профан! И
простак! Това,
че някои хора са
на друго мнение
и в случая по-
информирани не
ти дава право да
ги обиждаш! И
да! Всичко това
е вярно! Том
Ханкс и жена му
вече са трупове.
Папата е труп.
Стига жокери -
за другите сам
ще чуеш.
Чистката
приключи на
25.04. И да ти
кажа, хората
бяха изолирани
вк ще точно
заради това, а
не заради
някакъв
абстрактен
вирус. Сляп ли
си или
скандално тъп?!
И нагъл!
Харесвам · Отговор
· 8 · 30 седмици

Михаела Гавраилова
https://www.youtube.com/
watch?v=0k4PRpfsRTg
Харесвам · Отговор · 29
седмици
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