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Растенията използват въглероден диоксид,
за да създават всички лечебни молекули
Майк АДАМС
Най-важното постижение на култа
към промените в климата (досега) е да
убеждава наивни еколози, че въглеродният диоксид е „замърсяващо околната
среда вещество”, което по някакъв начин е вредно за планетата, дори и след
като CO2 е молекулата, придаваща зеленината на целия растителен свят.
Въглеродният диоксид е най-важната
молекула за целия растителен свят. Без
нея цялата мрежа на живота на нашата
планета незабавно би се разпаднала.
Въпреки това зле информирани защитници на околната среда непрестанно
твърдят, че въглеродният диоксид някак
си е „смъртоносна” молекула за планетата, нищо че е вярно точно обратното:
Планетата би загинала без нея... и ние,
хората, изобщо няма да имаме зеленчуци, плодове, билки, ако въглеродният
диоксид не съществуваше.
Фанатиците по отношение на изменението на климата непрестанно ци-

Да запазим родното

Българската шевица
„полетя“ в небето
Гергана ЦОНЕВА

Надежда и Теодора решават да излязат от рамките на ежедневието и въпреки доброто си образование и професии,

Надежда и Теодора работят по проекта „Народни носии“ заедно с други ентусиасти, избрали да останат в България и
да допринесат за разпространението на
''нашенското''. Тяхната мисия е възраждането и разпространението на чисто
българското, достигайки до възможно
най-много хора, обединени около идеята за национална идентичност и гордост. „Вярваме и не спираме да доказваме, че белезите на времето, със своята
неподправена красота, стил и великолепие, имат място в живота и визията

да „скочат“ отвисоко, захващайки се с
това родолюбиво начинание - каузата
народни носии. Те са "омагьосани завинаги от българското" и споделят мислите на един велик българин – Дан Колов:
„Чувствам се силен, защото съм българин!“.
Белите ризи с шевици от Плевенския
край се развяха високо във въздуха, за
да покажат, че българското е навсякъде.
И както е казал народът, ризата ми да се
белее, перчемът ми да се ветрее…

на съвременния българин“, коментират
двете момичета. Те изповядват веруюто:
„Ние следваме българското и то следва
нас“.
Целта на сегашния проект е "всичко
българско и родно" да полети в буквален и преносен смисъл. И Надежда, и
Теодора не се поколебаха да скочат от
3500 метра с парашут, споделяйки посланието: „Ние носим българското навсякъде, а ти?“. Полетът е осъществен на
летище Ихтиман.

Скок във въздуха, но с народни носии - това се случи за първи път!
Кои са младите жени, облечени с
бели ризи с български шевици, които го осъществиха? Това са Надежда Лазарева и Теодора Буковинова.

тират „науката” като своя сфера, чрез
която могат да изискват абсолютно
спазване и послушание за заблудите си.
„Науката - казват те - е причината никога да не трябва да предоставят каквито
и да било реални доказателства, които
биха подкрепили ексцентричната идея,
че въглеродният диоксид е по някакъв
начин вреден за планетата. Дебат не се
допуска също така, защото те предявяват монопол върху „науката”, като заявяват, че всички спорове „вече са разрешени”. Следователно повече дискусии
няма как да бъдат толерирани.
Въглеродният диоксид не само е необходим за дишането на растенията
посредством фотосинтезата, той е основната съставка, използвана от растенията за синтезирането на почти всяка
лечебна молекула, обичана от билкарите, от практикуващите естествена медицина и дори от защитниците на лековития канабис.
Всички канабиноиди са изградени от
въглероден диоксид. Това включва CBD
и THC. За онези от вас, които не са химици: всеки линеен сегмент в молекулните
карти представлява въглеродна връзка.
Двойните линии са двойни въглеродни
връзки. Въглеродните атоми имат по
четири връзки във външната си обвивка и тези връзки може да се заемат от
кислород (обикновено двойна връзка),
водород (единична връзка) или от други
въглеродни атоми.
Независимо от факта, че канабидиолът идва от въглероден диоксид, последователите на култа за промените
в климата са едновременно „за конопа”
и „против въглеродния диоксид”. Как
може случаят да е такъв? Защото те
са научни идиоти, чиито мозъци са промити от либералното статукво, така че
да ненавиждат самата молекула, която
създава почти всички естествени лечебни растителни съединения в света.
Всеки, който мрази въглеродния диоксид, трябва, по дефиниция, да мрази
и всички растения. Но изумителното е,
че привържениците на култа за климатичните промени смятат, че подкрепят
„зелените начини на живот”, като се
обявяват против самата молекула, която
е необходима на целия растителен свят
на нашата планета. Ето колко наивни и
с промити мозъци са те: Те биха повярвали на всичко, ако се твърди че то „спасява планетата”.

Куркуминът в корените на куркумата
също е направен от въглероден диоксид
Куркуминът, мощно противораково
хранително вещество, съдържащо се в
куркумата, също е изграден от въглероден диоксид. Откъде предполагате, че
растението куркума си набавя въглерода, от който то се нуждае, за да произвежда тази молекула? От въглеродния
диоксид в атмосферата, разбира се, съвсем същата молекула, която лудналите
по измененията в климата фанатици
казват, че искат да елиминират от планетата, защото тя е „замърсяващо околната среда вещество”.
Всъщност почти всяка лечебна молекула в цялата ботаника е направена
от въглероден диоксид. CO2 е ключовият източник на въглерод, използван
от растенията да синтезират всичко от
хлорофил до ресвератрол. Всяко лечебно хранително вещество в босилека,
ригана, канелата, кориандъра, чесъна
и нара се прави от въглероден диоксид.
Целият свят на естествената медицина
дължи самото си съществуване на CO2.
Ето защо всеки билкар, натуропат и
практикуващ естествени лечения би
трябвало да е поддръжник на въглеродния диоксид. Без тази молекула те
всичките ще си загубят работата (и технически ще са мъртви, след като целият
живот на планетата би се сринал).
Истинската НАУКА за въглеродния
диоксид доказва, че тази молекула е отговорът за по-зелена планета.
Всеки човек, който твърди, че въглеродният диоксид е вреден за планетата,
е научен идиот. Нийл Тайсън, Бил Най,
Илон Мъск и Ал Гор са научни идиоти
Всички те имат едно смехотворно глупаво нещо, което ги свързва: те мислят, че
въглеродният диоксид е вреден за живота на растенията на Земята. Това ги
превръща в напълно умствено недоразвити, като те не биха могли да изкласят
по ботаника или химия в гимназията.
Те всички щяха да имат двойки по
тези предмети в гимназията, понеже не
могат да дадат правилен отговор дори
за това кои молекули участват във фотосинтезата.
Спомням си, че изучавах фотосинтезата в Х клас. Бях на 16 години и
учителят ми по наука беше страхотен,
свободолюбив човек, който по-късно
ни преподаваше генетика и микробиология. Фотосинтезата беше простичко
понятие тогава, такова си остава и днес.
Но лунатиците по глобалното затопляне
се опитват да изтрият всичко, което сме
научили от науката относно въглеродния диоксид и генетиката, защото трябва да налагат откачените си теории за
глобалното затопляне. Някак си те абсурдно предявяват монопол над „науката” дори и когато глупавите им брътвежи
са пълни с шарлатанството на неистинската наука, което кара истинските учени по света да си умират от смях.
Изводът! Всеки, който настоява, че въглеродният диоксид е „вреден” за планетата, е научно неук идиот. Това често пъти
са съвсем същите хора, които пият зелени смутита, като дори не знаят, че растенията са зелени именно поради факта, че
хлорофилът впряга въглероден диоксид и
слънчева светлина, за да създава растителна енергия. Ако на планетата ни има
„зелена” молекула, то тя е CO2!
Превод от английски
Фани КРЪСТЕВА

