
 

Q & A σχετικά με τα κρεβάτια Med που 
απαντήθηκαν από τον Skye Prince 
Αυτό το pdf περιέχει ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες σε ένα 

κανάλι τηλεγραφημάτων και απαντήσεις από μια νοσοκόμα που 

συμμετείχε στο Μυστικό Διαστημικό Πρόγραμμα. 

 

Πρόσκληση στην ομάδα MED BED. 

Η οικοδέσποινα Skye έχει επωφεληθεί προσωπικά από τη χρήση των ιατρικών κρεβατιών 

στο Μυστικό Διαστημικό Πρόγραμμα και έχει επίσης περιθάλψει ασθενείς με αυτά, ως 

νοσηλεύτρια. Δανείζει στους αναγνώστες το εξοικείωση και απαντά σε ερωτήσεις. Ένα 

άλλο μέλος δημιούργησε ένα PDF με όλο το περιεχόμενο της Skye, ώστε να μπορεί ο 

καθένας να ενημερωθεί διαβάζοντας τις σύντομες σημειώσεις. Και ένας τόνος πληροφοριών 

είναι ήδη διαθέσιμος σε αναρτήσεις με PINNED. Μια εκπαίδευση στις τεχνολογίες Med 

Bed σας περιμένει! 

Είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε. 4 4 4 4  

https://t.me/ioinchat/Vuf50us7Cx9iYzFl 
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Δείγμα φωτογραφίας ενός ιατρικού κρεβατιού: 

 

10 Ιουνίου 2021 
Ερ: Σε ένα από τα βίντεό σας αναφέρατε ότι τα ιατρικά κρεβάτια θα είναι αναποτελεσματικά για τα 

άτομα που έχουν κάνει το εμβόλιο. Εξακολουθείτε να είστε αυτής της άποψης; 

Skye: Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα. Αρχικά ενημερώθηκα ότι τα 

ιατρικά κρεβάτια δεν μπορούσαν να αντιστρέψουν τις βλάβες που προκάλεσαν οι εμβολιασμοί, ότι τα 

κρεβάτια μπορούσαν μόνο να βοηθήσουν στις επιπτώσεις της βλάβης. Από εκείνο το βίντεο είχα έκτοτε 

συζητήσεις ότι τα κρεβάτια μπορούν στην πραγματικότητα να αντιστρέψουν τη ζημιά που προκάλεσαν 

τα vaxs, Ωστόσο, εκείνοι που έχουν vaxed ΔΕΝ θα είναι προτεραιότητα σε εκείνους που έχουν φυσικούς 

τραυματισμούς, ασθένειες ή ασθένειες, καθώς επέλεξαν να εγχυθούν με άφθονες πληροφορίες σχετικά 

με τους πιθανούς κινδύνους με το vax και εξακολουθούν να κάνουν την επιλογή τους 

Ερ: Όλοι μας θα θέλαμε να αγοράσουμε αυτή την τεχνολογία για να θεραπεύσουμε τους ανθρώπους στις 

τοπικές μας κοινότητες. Κατ' αρχάς τι είδους εκπαίδευση χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα ιατρικό 

κρεβάτι και γνωρίζετε κάτι σχετικά με τη διαθεσιμότητα στο εγγύς μέλλον; 

Skye: Πρώτον, αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι είναι ότι τα ιατρικά κρεβάτια είναι 

εξαιρετικά προηγμένη ιατρική τεχνολογία. Στην αρχή τα ιατρικά κρεβάτια θα είναι διαθέσιμα μόνο σε 

συγκεκριμένα θεραπευτικά κέντρα και δεν θα είναι διαθέσιμα για αγορά για τη δική σας κλινική ή το 

σπίτι σας. Όπως όλες οι προηγμένες ιατρικές τεχνολογίες, απαιτείται αρκετή εκπαίδευση για την ασφαλή 

χρήση τους, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής ποσότητας γνώσεων σχετικά με τη βιολογία, την 

ιατρική, τις ασθένειες κ.λπ. Για κάποιον που δεν έχει καμία ιατρική εκπαίδευση, η εκπαίδευσή του θα 

διαρκέσει τουλάχιστον 12 έως 18 μήνες. Όταν πρωτοεμφανιστεί, θα χρησιμοποιείται μόνο από 

επαγγελματικό ιατρικό προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί από το στρατιωτικό προσωπικό. 

Q: Ευχαριστώ Skye. Θα υπάρξουν πολλοί από εμάς που θα θελήσουν να τα αγοράσουν και όπως είπατε 

δεν είναι για το σπίτι αλλά για ένα θεραπευτικό κέντρο. Πώς είμαστε σε θέση να τα αποκτήσουμε ή να 

μπορέσουμε να τα επισκεφτούμε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με σοβαρές ασθένειες εδώ και εγώ 

συμπεριλαμβάνομαι καθώς έχω δύο όγκους στον εγκέφαλο. Ποιες είναι οι πιθανότητες να θεραπευτούν 
άνθρωποι σαν εμένα, Σκάι; 

Skye: Δεν θα είστε σε θέση να αγοράσετε ένα για αρκετό καιρό, καθώς θα χρησιμοποιούνται σε βάση 
διαλογής, οπότε οι πραγματικά άρρωστοι έχουν προτεραιότητα. Όταν δημοσιοποιηθούν, κάθε χώρα θα 

έχει ένα κεντρικό κέντρο όπου θα κλείνετε ραντεβού για τη διαβούλευση που θα περιλαμβάνει ιατρικό 

ιστορικό, εξέταση ολόκληρου του σώματος κ.λπ. 
 



στη συνέχεια, οι πληροφορίες σας θα εισαχθούν σε έναν κβαντικό υπολογιστή, ο οποίος θα αποφασίσει 

με βάση το επείγον και το τι θα κάνετε, πότε θα χρησιμοποιήσετε το κρεβάτι σε ένα κέντρο που βρίσκεται 

πλησιέστερα σε εσάς. 

Ερ: Γνωρίζω κάποιον που συνεργάζεται με τον Simon Parkes και βγάζουν τα πρώτα ιατρικά κρεβάτια 

τον Ιούλιο/Αύγουστο στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα. Το έχετε ακούσει αυτό; 

Skye: Ναι, κάθε χώρα βρίσκεται στη διαδικασία εγκατάστασής τους. 

Ερ: Τι είδους ιατρικό προσωπικό απαιτείται; Ιατρός, Φυσικό Μονοπάτι, Χειρουργός; 

κ.λπ. Skye: Οποιοσδήποτε τύπος επαγγελματία ιατρού. 

Ερ: Αχ, εντάξει, σας ευχαριστώ. Γνωρίζετε κάποιον τρόπο να τα χρηματοδοτήσετε χωρίς συμμετοχή ή 

αυτό έχει ήδη καλυφθεί. 

Skye: Η Nesara gesara είναι η χρηματοδότηση. 

Ερ: Οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα πάνε αυτά τα κρεβάτια, τι γίνεται με τη διοίκηση των 

εγκαταστάσεων που αν πρόκειται για ένα υπάρχον νοσοκομείο, δεν θα χειραγωγούν τα κρεβάτια για 

τους πλούσιους. Η ανησυχία μου είναι ότι η πλειονότητα των νοσοκομείων διοικείται από λογιστές που 

νοιάζονται μόνο για το τελικό αποτέλεσμα και όχι για τα άτομα που νοσούν. Αυτοί που το χρειάζονται 

συχνά περισσότερο απορρίπτονται από την έλλειψη κονδυλίων; Είναι αυτά τα ίδια μέρη που 

προωθούσαν ή επέβαλαν το VAX; Θα είναι δύσκολο να εμπιστευτούμε αυτά τα μέρη για να πράξουν το 

σωστό. Νομίζω ότι αυτός είναι λίγο πολύ ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί από εμάς θέλουν να 

φτιάξουν εγκαταστάσεις για την έλλειψη εμπιστοσύνης σχετικά με το τι πρέπει να πιστέψουμε από τους 

γιατρούς και τα νοσοκομεία. 

Skye: Δημιουργούνται πρώτα σε εξειδικευμένα θεραπευτικά κέντρα μακριά από το σημερινό σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης. Όταν αποκαλυφθούν τα ιατρικά κρεβάτια και άλλες τεχνολογίες advahealing, 
τα νοσοκομεία, οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες κ.λπ. θα καταργηθούν σταδιακά. 

Ερ: Νομίζω ότι θα ήταν μια κλινική που θα διοικείται από τον στρατό. 

Skye: Η κλινική θα λειτουργεί από τα ιατρικά τμήματα του στρατού μαζί με καλοπροαίρετα εξωγήινα 

όντα και εκείνοι που θα χρησιμοποιούν τα κρεβάτια ως θεραπευτές έχουν ήδη επιλεγεί και θα επιλεγούν 

από αυτά τα όντα. Αργότερα στην πορεία, θα υπάρξουν μαθήματα και θέσεις εργασίας. 

Ερ: Απ' ό,τι διάβασα, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κρεβατιών και κάποιοι χρειάζονται πιο 

προχωρημένη εκπαίδευση και κάποιοι όχι; Διάβασα και μου είπαν ότι δεν είναι απαραίτητο να το 

διαχειρίζεται ένας γιατρός... (ίσως να υπάρχει ένα άτομο όπως ένας ιατρικός διευθυντής διαθέσιμος ανά 

πάσα στιγμή για να παρακολουθεί για έκτακτα περιστατικά). Αναφέρεστε σε ένα συγκεκριμένο τύπο 

ιατρικού κρεβατιού ή σε όλα τα ιατρικά κρεβάτια; 

Skye: Κανείς δεν μπορεί να χειριστεί την ιατρική τεχνολογία χωρίς να γνωρίζει ιατρικά πράγματα. 

Βλέπετε, το θέμα είναι ότι, ας πούμε ότι έρχεται ένας ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια ή με σοβαρά 

τραύματα από τροχαίο ατύχημα, πρέπει να γνωρίζετε τις πρώτες βοήθειες, πρέπει να ξέρετε πώς να 

περιθάλψετε και να χειριστείτε αυτόν τον ασθενή, ειδικά στο χώρο αναμονής κ.λπ. Τι γίνεται αν κάποιος, 

καθώς τον καταπραΰνετε, πάθει καρδιακή ανακοπή κ.λπ. Πρέπει να ξέρετε πώς να διαβάζετε ορισμένες 

ανωμαλίες που καταγράφει το κρεβάτι. Πολλοί άνθρωποι που μιλούν για τη χρήση των κρεβατιών δεν 

καταλαβαίνουν την ΙΑΤΡΙΚΗ τεχνολογία και νομίζουν ότι το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να 

πατήσουν ένα μόνο κουμπί. Δεν είναι καθόλου έτσι. 

Ερ: Πόσο διαθέσιμα θα είναι αυτά τα κρεβάτια; Θα μπορούμε να αγοράσουμε μερικά αμέσως; Επίσης, 

ποιο θα είναι το εύρος των τιμών; Σας ευχαριστώ. <3 

Skye: Όχι, δεν θα μπορούν να αγοραστούν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αρχική κυκλοφορία. 
Όσο για το κόστος, δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με αυτό. 

 



Q: Καλημέρα! Οι ερωτήσεις μου: Ποιος θα λειτουργήσει αυτά τα κρεβάτια; Τι ρόλο, αν υπάρχει, θα 

παίζουν οι σημερινοί αλλοπαθητικοί γιατροί και νοσηλευτές; Τι είδους εκπαίδευση/κατάρτιση 

απαιτείται για τη λειτουργία των κρεβατιών και τη συμβουλευτική και μετεγχειρητική φροντίδα; Σας 

ευχαριστώ. 

Skye: Σίγουρα θα υπάρξει συμβουλευτική πριν και μετά τη χρήση του καλύτερου, ανάλογα με το τι θα 

κάνετε. 

Ερ: Γιατί είναι τόσο ακριβά όταν πρόκειται να θεραπεύσουν την ανθρωπότητα; Αυτοί οι άνθρωποι που 
το χρειάζονται σοβαρά , όπως εγώ, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να θεραπευτούν. 

Skye: Η χρήση τους δεν θα κοστίσει τίποτα. 

Ερ: Ελπίζω να είναι πρώτα οι ανεμβολίαστοι από το Covid, πρώτα οι πιο σοβαροί ασθενείς με ανίατες 

ασθένειες και πρώτα οι ανάπηροι που δεν μπορούν να περπατήσουν ή να χρησιμοποιήσουν τα άκρα 
τους. Θεέ μου, ελπίζω να είναι διαθέσιμα σύντομα. 

Skye: Οι ανεμβολίαστοι θα έχουν προτεραιότητα έναντι των εμβολιασμένων. 

Ερ: Προσωπικά βρίσκω πολύ δικαστή διανοητικό να λέει ότι οι εμβολιασμένοι δεν "αξίζουν" θεραπεία 

στα ιατρικά κρεβάτια!!! Ντροπή σε όλους εσάς που ισχυρίζεστε ότι είστε ανθρωπιστές! Θα σταθώ εδώ 

και θα παραδεχτώ ότι εργάζομαι σήμερα στην αλλοπαθητική ιατρική. Βρισκόμασταν στο επίκεντρο των 

λοιμώξεων, με ανθρώπους να πεθαίνουν. Διάβασα την έρευνα που κυκλοφόρησε από την εθνική μας 

ηγεσία, και η (προφανώς)πλαστή έρευνα φαινόταν εξαιρετική, οπότε, για την προστασία τη δική μου και 

της οικογένειάς μου, έκανα το εμβόλιο αρκετά νωρίς στην ανάπτυξη, όπως προσφέρθηκε στη δική μου 

σειρά. Και πάλι, ίσως θα έπρεπε να ψάξετε τις καρδιές σας. Μέχρι στιγμής, είμαι ευλογημένος να λέω ότι 

δεν μπορώ να πω ότι έχω οποιεσδήποτε κακές επιπτώσεις- ούτε έχω προσβληθεί από COVID. Ωστόσο, 

νομίζω ότι οφείλετε στους άλλους και στον εαυτό μου μια συγγνώμη. 

Skye: Ποιος είπε ότι οι εμβολιασμένοι δεν αξίζουν θεραπεία; Αν οι άνθρωποι που έχουν υποστεί 

παρενέργειες από την εκούσια ένεση δηλητηρίου στο σώμα τους, όταν τόνοι πληροφοριών είναι 

διαθέσιμοι σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους εδώ και αρκετό καιρό, αυτό δυστυχώς δεν είναι καλό. 

Ωστόσο όσοι γεννήθηκαν με σοβαρές ασθένειες, νοσήματα , κλπ δεν το έκαναν οικειοθελώς στον εαυτό 

τους. Δεν είναι καθόλου επικριτικό. Οι άνθρωποι το επέλεξαν γνωρίζοντας τους κινδύνους. 

Ερ: Πιστεύω ότι είσαι καλός, αλλά οι περισσότεροι το έκαναν από φόβο, έχω έναν αδελφό και μια 

αδελφή που το έκαναν και αν είχα ένα medbed θα το πρόσφερα σε αυτούς που είχαν πραγματικούς 

τραυματισμούς, γιατί κανείς από τους δύο δεν έκανε τίποτα άλλο από το να πέσει στον φόβο. 

Skye: Ακριβώς. Δεν είναι επικριτική ή ψυχρή. Οι άνθρωποι κάνουν συνεχώς επιλογές και πρέπει να 

ζούμε με τις συνέπειες των επιλογών μας, τουλάχιστον μέχρι να έχουμε την ευκαιρία να τις 

διορθώσουμε. 

Ερ: Πώς θα το πάμε στους άστεγους που έχουν ξεχαστεί και στους βετεράνους με μετατραυματικό 

στρες.Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε σε αυτές τις εξετάσεις, ξέρουν ότι δεν έχουν την οικονομική 

δυνατότητα και πιθανώς δεν ακούνε τηλεόραση. 

Skye: Θα υπάρξουν ανθρωπιστικές ομάδες που θα πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους, κανείς δεν θα μείνει 

πίσω. 

Ερ: Και πάλι, αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι αποφάσεις δεν εξαρτώνται από εμένα. Και, μέχρι στιγμής, δεν 

φαίνεται να έχω τραυματιστεί από το εμβόλιο. Αλλά σίγουρα οι εργαζόμενοι στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή αυτής της επίθεσης και οι οποίοι έχουν 
τραυματιστεί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη! 

Skye: Φυσικά, αλλά θα διαβαθμιστούν όπως όλοι οι άλλοι που έχουν εμβολιαστεί. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ερ: Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσετε ότι με τη Nesara/Gesara δεν θα υπάρχουν πολλά από αυτά 

που βλέπουμε τώρα. Δεν θα υπάρχουν άστεγοι, ζητιάνοι, φτώχεια και δυστυχία, πείνα. ΟΛΑ θα 

αλλάξουν. Όπως μας είπαν σε πολλές ομάδες RV από γκουρού, κάποια πράγματα που έχουμε/είχαμε στις 

λίστες μας για να βοηθήσουμε, δεν θα υπάρχουν πλέον. Οι Φάλαινες, οι Νέες Κυβερνήσεις, κ.λπ., θα 

παρέμβουν για να βοηθήσουν σε ΠΟΛΛΑ από αυτά. 

 

Ερ: Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας να μας βοηθήσετε σήμερα. Πολλοί από εμάς σε αυτή την ομάδα 

θέλουμε να έχουμε ανθρωπιστικά έργα που βρίσκονται μέσα και στο χώρο των ιατρικών 

κρεβατιών/θεραπευτηρίων. Τι γίνεται με τους ουράνιους θαλάμους θα μπορούμε να τους αγοράσουμε 

και να τους εγκαταστήσουμε; Με 300 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στις ΗΠΑ υπάρχει μεγάλη ζήτηση 

για αυτή την τεχνολογία. Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή; 

Skye: Δεν μπορώ να απαντήσω για τους ουράνιους θαλάμους, καθώς δεν είναι η δική μου αρμοδιότητα. 

Όταν δημοσιοποιηθούν, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να υποβάλλετε την αίτησή σας και μετά να 

προχωρήσετε από εκεί και πέρα. 

Ε: Φυσικά. Δεν ήθελα να σας προσβάλω. Νωρίτερα σε αυτή τη συζήτηση έπιασα μια μικρή στάση από 

έναν από τους συγγραφείς σχετικά με εκείνους που ήταν αρκετά ανόητοι για να εμβολιαστούν. Πιθανώς 

δεν ήταν καθόλου σκόπιμο. Και, με συγχωρείτε, αλλά ήδη από τον Φεβρουάριο ΔΕΝ υπήρχαν τόνοι 

αποδείξεων κατά του εμβολίου, ειδικά αν ήσασταν νοσηλευτής στην πρώτη γραμμή. Πολλοί πέθαναν. 

Πολλοί φοβήθηκαν για τις οικογένειές τους. Πολλοί δούλευαν φρικτές δουλειές και φρικτά ωράρια και 

δεν είχαν χρόνο να ξεχωρίσουν αυτές τις πληροφορίες και να παρακολουθήσουν τις εναλλακτικές 

ειδήσεις. Απλά δεν νομίζω ότι είναι ώρα για κρίσεις και πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να 

συνεργαζόμαστε. Skye, εκτιμώ όλες τις εξαιρετικές πληροφορίες σας και ότι τις μοιράζεστε μαζί μας. 

Εγώ, ως θεραπεύτρια, χαίρομαι που οι άνθρωποι πραγματικά θα θεραπευτούν! Αλλά δεν θα 

αντιμετωπίζουμε επικριτικά τους εθισμένους- ή άλλους που έχουν κάνει κακές κρίσεις στη ζωή τους. 

Οπότε απλά δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις κρίσεις σε βάρος των εμβολιασμένων. Τώρα, 

θα υποκλιθώ από αυτό το θέμα. Είμαι παθιασμένη ως νοσηλεύτρια όταν υπερασπίζομαι τους 

νοσηλευτές!!! ΕΙΝΑΙ και ΗΤΑΝ οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής!!! 

Skye: Είμαι κι εγώ νοσοκόμα! Δεν είμαι εγώ αυτή που αποφασίζει να βάλει τη σοβαρότητα των 

ανεμβολίαστων πάνω από τη σοβαρότητα των εμβολιασμένων. Αυτή η απόφαση έχει προέλθει από τους 

γαλαξιακούς και οι αποφάσεις τους βασίζονται σε συμβόλαια ψυχών, στο κάρμα και στην αφύπνιση κάθε 
ψυχής. 

Ερ: Ελπίζω να παράγουν μαζικά τα κρεβάτια ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα σε εμάς. 

Skye: Αντιγράφονται με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας et. Μπορούν να φτιάξουν πιστεύω περίπου 

1.000 την ημέρα. 

Ε: Ευχαριστούμε Skye, είμαστε όλοι τόσο ενθουσιασμένοι με αυτή τη νέα τεχνολογία και με το πώς 

μπορούμε να τη βοηθήσουμε να γίνει διαθέσιμη στον κόσμο! 

Skye: Μέχρι να δημοσιοποιηθούν, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. 

Ερ: Απ' ό,τι διαβάζω, Skye, δεν είναι "επικριτική" απέναντι στους vaxxers, σωστά. Είναι το ποιος έχει τη 

μεγαλύτερη ανάγκη. Αν ένας vaxxer χρειάζεται ένα κρεβάτι επειδή έχει κάνει vaxx, αλλά υπάρχουν 

ασθενείς με καρκίνο, φυσικά οι ασθενείς με καρκίνο είναι η πρώτη προτεραιότητα, σωστά; Δεν λέμε ότι 

οι Vaxxers δεν μπορούν, αλλά είναι η προτεραιότητα των συνθηκών. Είναι σωστό αυτό; 

Skye: Αυτό είναι απολύτως σωστό. 

Ερ: Εντάξει, σας ευχαριστώ. Ξέρετε τι κάνουν αυτοί οι ουράνιοι θάλαμοι ή πώς μπορούμε να μάθουμε 

περισσότερα γι' αυτούς; 

Skye: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι ο Τζάρεντ Ραντ έχει πολλές πληροφορίες. 

 

 

 

 

 

 

 



Ερ: Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για τη διαδικασία, όπως πόσος χρόνος χρειάζεται για να 

βρεθεί κανείς στο κρεβάτι και αν τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι άμεσα ή αν η υγεία του ατόμου 

βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς πρόκειται για ένα είδος επανενεργοποίησης της υγείας 

του; 

Skye: Βασικά, λοιπόν, οι διαδικασίες διαρκούν από λίγα λεπτά έως περίπου 15 ώρες, ανάλογα με το τι 

έχετε κάνει. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο εθνικό σας κέντρο και θα σας κανονίσουν την αρχική διαβούλευση. 

με το πλησιέστερο κέντρο σας, όταν φτάσετε στη διαβούλευση θα περάσουν από το ιατρικό ιστορικό, θα 

κάνετε μια σάρωση ολόκληρου του σώματος συνήθως φορώντας ένα είδος νοσοκομειακής ρόμπας που 

διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, στη συνέχεια θα συζητήσουν τα ευρήματα της σάρωσης και στη συνέχεια τα 

στοιχεία σας και τα αποτελέσματά σας και τι θέλετε να γίνει θα καταχωρηθούν όλα στον υπολογιστή. Στη 

συνέχεια, ο υπολογιστής θα αποφασίσει πού θα τοποθετηθείτε στον κατάλογο και θα σας ειδοποιήσουν 

για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της θεραπείας σας. 

Την ημέρα της θεραπείας σας, όταν φτάσετε, θα σας ζητηθεί να φορέσετε μια ρόμπα και θα σας 

χορηγηθεί ένα ελαφρύ ηρεμιστικό, ενώ όταν ξαπλώσετε στο κρεβάτι, θα απελευθερωθεί ένα αέριο 

ύπνου, το οποίο θα σας κρατήσει σε ύπνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας. Όταν ολοκληρωθεί η 

θεραπεία θα μεταφερθείτε στο χώρο ανάρρωσης και θα σας δουν ιατρικοί επαγγελματίες και σύμβουλοι 

ανάλογα με το είδος της διαδικασίας που είχατε. 

Ερ: Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε πρόσφατα ξυπνήσει, ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι (όπως εγώ) που ερευνούν 

τα δεδομένα εδώ και δεκαετίες. Υπήρχαν πολλές πληροφορίες εκεί έξω, οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν 

ή απλά εμπιστεύονταν την κυβέρνησή τους. Υπάρχει πάνω από το 50% των ανταποκριτών πρώτης 

γραμμής σε πολλές χώρες που δεν επέλεξαν ποτέ να κάνουν το εμβόλιο. 

Υπάρχουν πολλοί από εμάς που έχουν σημαντικές προκλήσεις για την υγεία τους - ακινησία - ptsd - ό,τι 

θέλετε, οι οποίοι εξακολουθούν να επιλέγουν να μην παίρνουν τίποτα για να γίνουν πιο άρρωστοι. Σε 

αυτούς πιστεύω ότι αναφέρεται η Skye. 

Σκάι: Σωστά 

Ερ: Μπορεί να μου διέφυγε αυτό, αλλά οι Med Beds είναι αυτοί που μπορούν να 

αντικαταστήσουν/αναπτύξουν άκρα και όργανα;  

Skye: Ναι 

Ερ: Υπέροχα! Και δηλώσατε ότι θα είναι δωρεάν για το κοινό, οπότε δεν χρειάζεται να τα 

συμπεριλάβουμε στα ανθρωπιστικά μας προγράμματα; 

Skye: Ορισμένα ανθρωπιστικά έργα θα τα περιλαμβάνουν, αλλά όχι όλα 

Ερ: Υπέροχα! Και δηλώσατε ότι θα είναι δωρεάν για το κοινό, οπότε δεν χρειάζεται να τα 

συμπεριλάβουμε στα ανθρωπιστικά μας προγράμματα; 

Skye: Ορισμένα ανθρωπιστικά έργα θα τα περιλαμβάνουν, αλλά όχι όλα. 
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Ερ: Ναι, υποθέτω ότι ίσως παρεξηγήσατε αυτό που προσπαθούσα να ρωτήσω. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι 

μπορούν να εκπαιδευτούν ειδικά για ένα συγκεκριμένο κρεβάτι. Κάποιοι έχουν πολλά χρόνια και 

κάποιοι άλλοι λίγους μήνες, ένα χρόνο ή δύο χρόνια εκπαίδευσης στον ιατρικό τομέα. Γι' αυτό ανέφερα 

ότι υπάρχει ένα άτομο που είναι ιατρικός διευθυντής. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ για την απάντησή 

σας. Εργάζεστε σε αυτά τα συγκεκριμένα κρεβάτια. Ακούω και διαβάζω διάφορα πράγματα και 

προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι τι. 

Skye: Οι άνθρωποι θα εκπαιδευτούν σε όλα τα κρεβάτια, καθώς κάθε κέντρο θα έχει πολλαπλά κρεβάτια 

και κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να εκπαιδευτεί για να τα χειρίζεται όλα. 

Q: Μπορεί ένα κρεβάτι med να επιδιορθώσει τις αρθρώσεις; (Αντικατάσταση ισχίου γόνατος κ.λπ.) 

Μπορούν να βοηθήσουν στην αναγέννηση των δοντιών; Μπορείτε να μιλήσετε με τις εκδόσεις που σας 

κάνουν νεότερους; Πόσο διαρκεί συνήθως μια συνεδρία; Είναι ο ασθενής ναρκωμένος; Μπορούν να 

αποκαταστήσουν εγκεφαλική βλάβη; 

Skye: Τα ιατρικά κρεβάτια μπορούν να επισκευάσουν τα πάντα, από δόντια και μαλλιά μέχρι μάτια και 

όργανα, αρθρώσεις και μύες, μπορούν να ξαναφυτρώσουν άκρα και να αποκαταστήσουν βλάβες στη 

σπονδυλική στήλη, μπορούν επίσης να παλινδρομήσουν κάποιον κατά περίπου 30 χρόνια, διατηρώντας 
όλες τις αναμνήσεις και τις γνώσεις. 

Ερ: Λυπάμαι, αλλά ποιος είσαι εσύ σε αυτό και πώς είσαι σίγουρος για αυτά που λες ; Κάποια από 
αυτά είναι αντιφατικά με την Intel από έναν άλλο σεβαστό γκουρού που γνωρίζουμε. 
 
Skye: Ήμουν και είμαι ακόμα στο ssp.Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο ssp (Μυστικό Διαστημικό 

Πρόγραμμα) πέρασα αρκετά χρόνια στην Αφροδίτη μαθαίνοντας ιατρικά κρεβάτια και προηγμένες 

τεχνολογίες θεραπευτικών τεχνικών. Είμαι μέντορας δονητικής θεραπείας στο ssp. 

Q: Γεια σου Skye. Έχω μερικές ερωτήσεις για σένα. Η μητέρα μου υπέστη εγκεφαλική βλάβη πριν από 

28 χρόνια και χρειάστηκε να της αφαιρεθεί μέρος της παρεγκεφαλίδας και έχασε την ακοή της, την 

αίσθηση της γεύσης και την ισορροπία της. Θα μπορέσει να θεραπεύσει τον εγκεφαλικό τραυματισμό 

της και να ακούσει ξανά; Σας ευχαριστώ για όλη τη βοήθειά σας Skye! Επίσης, ο σύζυγός μου είναι 

προσθετικός. Σχεδιάζει και τοποθετεί τεχνητά μέλη. Οι ασθενείς του αρχίζουν να ρωτούν για τα 

medbeds. Υπάρχει κάποιο μέρος όπου μπορεί να μάθει περισσότερα για τα medbeds; 

Skye: Ναι, η μαμά σας θα μπορέσει να θεραπευτεί όπως πριν αρχίσουν τα προβλήματά της. Αυτή τη 

στιγμή η μόνη διαθέσιμη μάθηση για το κοινό είναι από φόρουμ όπως αυτό. 

Ερ: Προσωπικά δεν πιστεύω ότι όσοι εμβολιάζονται δεν μπορούν να βοηθηθούν. Απλά δεν το πιστεύω 

αυτό. Σίγουρα χαίρομαι που αυτός είναι επικεφαλής και όχι κάποιοι που σκέφτονται με σιδερένιο χέρι. 

Skye: Φυσικά και μπορούν να βοηθηθούν, κανείς δεν είπε ότι δεν 

μπορούν να βοηθηθούν. Ερ: Μπορούν να θεραπεύσουν σημαντικές 

εγκεφαλικές βλάβες, όπως από έναν παρ' ολίγον πνιγμό; 

Skye: Ναι. 

Q: Γεια σας και πάλι Skye. Πολλές ερωτήσεις για το αν αυτό ή εκείνο μπορεί να θεραπευτεί. Ίσως είναι 

πιο εύκολο να δηλώσετε αν υπάρχει κάτι που ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να θεραπευτεί (δεν είχα ακούσει για κάτι 

τέτοιο, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα έχετε πολύ καλύτερες πληροφορίες σε αυτό το κομμάτι). Σας 

ευχαριστώ. 

Skye: Απ' όσο γνωρίζω, το μόνο πράγμα που δεν μπορούν να κάνουν τα κρεβάτια είναι να 

παλινδρομήσουν την ηλικία κάποιου πάνω από 3 φορές, καθώς τα εγκεφαλικά κύτταρα δεν αντέχουν 

πάνω από 3 φορές. 

 

 



 

Ερ: Θα μπορούσατε να δώσετε κάποια σαφήνεια σχετικά με τα Medbeds vs Celestial Chamber; 

(Κατανοώντας ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι Medbeds) Αφού άκουσα τον Jared Rand σε διάφορες 

συνεντεύξεις, μοιράστηκε ότι δεν είναι το ίδιο ούτε θα πρέπει να αναφέρονται ως παρόμοια...;?? Σκέψεις; 

Skye: Δεν γνωρίζω πολλά για τους ουράνιους θαλάμους, οπότε δεν μπορώ να τους συγκρίνω. 

Q: Γεια σου, Skye Prince και ευχαριστούμε πολύ που μας επέτρεψες να σου πάρουμε το μυαλό σχετικά 

με αυτή την καταπληκτική τεχνολογία. Η ερώτησή μου είναι διττή: ποιος παρέχει την εκπαίδευση και 

ποιο είναι το πιθανό κόστος; Επίσης, έχω δίκιο να υποθέσω ότι αφού ορισμένα από αυτά τα προϊόντα 

απαιτούν "ένα ή δύο χρόνια εκπαίδευσης στον ιατρικό τομέα", για τι είδους εκπαίδευση μιλάμε, όπως 

νοσηλευτική, MD, ή κάτι λιγότερο εμπλεκόμενο όπως ένας ιατρικός βοηθός ή ένας θεραπευτής μασάζ 

(πληροφοριακά, είμαι αδειούχος θεραπευτής μασάζ-10 χρόνια τώρα). Ξέρω ότι ο Ιατρικός Διευθυντής 

είναι απαραίτητος, αλλά αναρωτιέμαι πόσος χρόνος μπορεί να χρειαστεί για να πάρει το προσωπικό 

μέχρι την ταχύτητα .. 

Skye: Ο στρατός και τα καλοπροαίρετα εξωγήινα όντα παρέχουν την εκπαίδευση. Αρχικά δεν υπάρχει 

κόστος για την εκπαίδευση. Το είδος της εκπαίδευσης θα είναι σχετικό με το ατομικό σας υπόβαθρο. Για 

παράδειγμα, ένας βοηθός νοσηλευτή θα χρειαστεί περισσότερη εκπαίδευση από ό,τι ένας χειρουργός 

εγκεφάλου 

Ερ: Skye, σε ευχαριστώ που είσαι τόσο ευγενική και αφιερώνεις χρόνο για να απαντήσεις σε ερωτήσεις. 

Είμαι περίεργος αν τα κρεβάτια με τα φάρμακα θα αντιστρέψουν γενετικές εκφράσεις που είναι 

απενεργοποιημένες, όπως η MTHFR, η κυριαρχία οιστρογόνων και τα θέματα μεθυλίωσης με την 

αποτοξίνωση και τον καθαρισμό του DNA; Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυριαρχία των οιστρογόνων 
συνέβαλε σε 2 καρκίνους μαλακών ιστών πριν από αρκετά χρόνια. 

Skye: Ναι 
Ερ: Έχω ένα μεταλλικό γόνατο και μια πρόθεση ισχίου και το άλλο μου γόνατο χρειάζεται θεραπεία, τι 

συμβαίνει με αυτές τις προθέσεις; Θα είναι όπως τώρα ή θα αλλάξουν με κάποιο τρόπο; 

Skye: Η πρόθεση θα αφαιρεθεί από το κρεβάτι και θα διαλυθεί ώστε να πραγματοποιηθεί 

πραγματική επούλωση Ε: Wow!!!! Θα αντικατασταθούν τα νέα οστά από τις προθέσεις μου???? 

Skye: Ναι 

Ερ: Έχω υποβληθεί σε σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις στον αυχένα στο παρελθόν, ενώ πολύ 

σύντομα πρόκειται να υποβληθώ σε μια αρκετά ριζική χειρουργική επέμβαση στον αυχένα για να 

διατηρήσω τον νωτιαίο μυελό μου, ο οποίος έχει υποστεί θλάση σε υψηλό επίπεδο. Έτσι, θα υπέθετα ότι 

το υλικό μου, όταν έρθει η ώρα μου, θα μπορούσε επίσης να αφαιρεθεί και η σπονδυλική μου στήλη C να 
θεραπευτεί; Τόσο καταπληκτικό! Είμαστε πράγματι ευλογημένοι που ζούμε σε τέτοιους καιρούς! 

Skye: Ναι 

Ερ: Θα υπάρξει μεγάλος αριθμός έργων που θα τα ζητήσουν. Έχετε κατανοήσει τι θα γίνει και τι δεν θα 

γίνει αποδεκτό ως αίτημα για την ενσωμάτωσή τους στα έργα σας. Και αν απορριφθεί, υπάρχει ένας 

"μικρότερος" τύπος τεχνολογίας που μπορεί να βοηθήσει στο ενδιάμεσο διάστημα, ενώ οι ασθενείς 

περιμένουν; 

Skye: Απ' ό,τι καταλαβαίνω, αρχικά θα βρίσκονται στα κεντρικά κέντρα που είναι διάσπαρτα σε κάθε 

πολιτεία και δεν θα είναι διαθέσιμα για αγορά κ.λπ. Απ' όσο γνωρίζω η αίτησή σας θα εξαρτάται από την 

ανάγκη, τις ήδη διαθέσιμες υπηρεσίες. Θα υπάρχει η δυνατότητα για άλλες τεχνολογίες κατά τη διάρκεια 

της αναμονής, αν χρειάζονται. 

Q: Σας ευχαριστώ για την απάντηση Skye. Γνωρίζετε αν θα υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης είτε για τα 

κρεβάτια Med είτε για την κατώτερη τεχνολογία για όσους δεν έχουν κατηχηθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο; 

Φαίνεται κάπως ότι ίσως έχουμε έλλειψη γιατρών, αν σκεφτεί κανείς ότι όλοι θα είναι σε δίκη για 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ευχαρίστως θα σήκωνα το χέρι μου για αυτή τη μάθηση, ακόμη και 

αν το έργο μου ήταν να μην λάβει το απαιτούμενο ποσό. 

 



Skye: Βασικά, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή οι άνθρωποι με ιατρικές 

γνώσεις που έχουν πραγματικά υψηλότερες δονήσεις θα προσεγγιστούν πρώτοι. Αρχικά θα είναι με 

πρόσκληση. 

Ερ: Ο Wolverine ανέφερε ότι νόμιζε ότι είχες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις το κρεβάτι ο ίδιος, ισχύει 

αυτό; και αν ναι, αν δεν είναι πολύ προσωπικό, μπορείς να μας πεις τι είχες θεραπεύσει και την εμπειρία 

σου, ή αν δεν είχες την ευκαιρία μπορείς να μας πεις ενδεχομένως για ένα άτομο που ξέρεις ότι το 

χρησιμοποίησε και την εμπειρία του και τι είχε κάνει, "Ο Ιησούς δίδαξε χρησιμοποιώντας παραβολές". 

Skye: Έχω χρησιμοποιήσει το κρεβάτι. Συμμετέχω στο πρόγραμμα αναπαραγωγής υβριδίων και σε ένα 

πρόγραμμα γενετικής χειραγώγησης, οπότε σχετίζεται με αυτό. 

Ερ: Λυπάμαι που ακούω ότι περάσατε κάτι τέτοιο, αλλά δεν λυπάμαι που βρίσκεστε εδώ, πιστεύω ότι 

όλα αυτά τα παιδιά (τώρα πιθανόν ενήλικες) πρέπει να φροντίζονται και να αγαπιούνται, να έχουν έναν 

σκοπό και να είναι μέρος αυτού του κόσμου, σας ευχαριστώ που το μοιραστήκατε αυτό, μπορείτε να μας 

πείτε πώς σας βοήθησε; 

Skye: Στην πραγματικότητα δεν ξέρω τι μου έκανε το κρεβάτι, ήταν κάτι σε κυτταρικό επίπεδο, ωστόσο 

δεν ένιωθα διαφορετικά από πριν το χρησιμοποιήσω. 

Ερ: Έχω επίσης μια ερώτηση, ίσως είστε σε θέση να γνωρίζετε, τα παιδιά και οι ενήλικες που 

διασώθηκαν από τις σήραγγες, μπορείτε να μας πείτε τι τους συνέβη, επέστρεψαν στα σπίτια τους; 
χρειάζονται σπίτια; Πολλοί από εμάς θα βοηθούσαμε αν ξέραμε τι χρειαζόταν κ.λπ, 

Σκάι: Πολλοί από αυτούς έχουν μεταφερθεί εκτός κόσμου για περίθαλψη και αποκατάσταση και άλλοι 

βρίσκονται ακόμα κάτω από τη γη σε νοσοκομεία που μετακινούνται για σωματική και ψυχική 

περίθαλψη. 

Q: Καλημέρα Skye! Ελπίζοντας ότι μπορεί να έχετε εικόνα με αυτό το ερώτημα: για πολλούς που 

υποβάλλουν αιτήσεις για Ιατρική σχολή, σχολή PA ... αλλά δεν έχουν ξεκινήσει, επιδιώκουν να 

βοηθήσουν τους άλλους, αλλά μπορεί να μην ξέρουν ότι ΑΥΤΗ η θεραπεία είναι το μέλλον- πού 

ταιριάζουν αυτά τα άτομα στις εκπαιδευτικές προβλέψεις; Πώς θα ή θα μπορούσαν να γνωρίζουν ότι 

ΑΥΤΗ η εκπαίδευση θα είναι η καλύτερη διαδρομή για να εισέλθουν έναντι της συνέχισης της τρέχουσας 
ιατρικής πορείας; 

Skye: Δεν έχω αυτή την πληροφορία. 

Ερ: Εάν δεν πονάμε αλλά χρειαζόμαστε οδοντιατρική εργασία, η Med Beds θα ασχοληθεί με αυτά τα 

θέματα ή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα οδοντιατρικά θέματα ξεχωριστά μέσω οδοντιάτρων; 

Skye: Τα ιατρικά κρεβάτια θα βοηθήσουν. 

Ερ: Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια ιδέα για το πόσα ιατρικά κρεβάτια έχουν ήδη κατασκευαστεί 

και περιμένουν τη διανομή τους σε όλο τον κόσμο; 

Σκάι: Όχι, συγγνώμη, δεν έχω ιδέα. 

Ε: Έχω μια μάλλον περίεργη ερώτηση σχετικά με τα medbeds: αν κάποιος έχει υποχωρήσει ηλικιακά, 

υπάρχει τρόπος να αναμετρηθούν σωστά η μύτη και τα αυτιά; Δεδομένου ότι οι μύτες και τα αυτιά 

συνεχίζουν να μεγαλώνουν στα γηρατειά, αν κάποιος παλινδρομήσει μερικές φορές θα μπορούσε να 

βρεθεί να βλέπει τον Ντάμπο να κοιτάζει πίσω από τον καθρέφτη. 

Skye: Βασικά, αν είστε 60 ετών τώρα και κάνετε ηλικιακή παλινδρόμηση 30 ετών, θα είστε ακριβώς 

όπως ήσασταν όταν ήσασταν 30 ετών. 

Ερ: Μερικοί άνθρωποι που γνωρίζω φαίνεται να πιστεύουν ότι η θεραπεία πρέπει να εμπλέκει τη θέλησή 

μας και όλες τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται και αντιστέκονται στη θαυματουργή θεραπεία αν η 

θέλησή τους δεν εμπλέκεται για να συγχωρήσουν κ.λπ., αποδίδοντας τη μη βασισμένη στη θέληση 

θεραπεία στην ΤΝ κ.λπ. Καμία συμβουλή για όσους σκέφτονται έτσι; 



Skye: Είναι επιλογή τους να πιστεύουν τέτοια πράγματα και πρέπει να σεβόμαστε τις πεποιθήσεις τους. 

Q: Ευχαριστώ για τους συνδέσμους στα βίντεο. Απλά διαβάζω εδώ. Θα επικεντρωθώ στα ζώα, και 

ελπίζω ότι θα υπάρξουν κρεβάτια με φάρμακα για αυτά στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. 

Skye: Όλα τα ιατρικά κρεβάτια λειτουργούν σε όλη τη βιολογική ζωή, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, 

των φυτών, των ανθρώπων και άλλων εξωγήινων όντων. Έτσι, ένα άτομο βγαίνει από το κρεβάτι και ο 

αμέσως επόμενος ασθενής που μπαίνει μέσα είναι ένας σκύλος ή ένα φυτό. Βασίζεται στο DNA και όχι 

στο είδος. 

Ερ: Υπάρχουν εκατομμύρια από εμάς που θα βοηθήσουν όπου χρειάζεται, απλά πείτε μας πώς να 

βοηθήσουμε. Η πλειοψηφία του κόσμου αποτελείται από αξιοπρεπείς ανθρώπους. 

Skye: Απολύτως κανένα πρόβλημα 

Ερ: Αν καταλαβαίνω τι ρωτάτε, ναι. Κάθε άτομο έχει ελεύθερη βούληση. Στην πραγματικότητα γνωρίζω 

ανθρώπους που αν τους βάζατε στο κρεβάτι του ιατρείου, δεν θα τους ωφελούσε καθόλου. Μπορεί να 

βγουν καλύτερα, αλλά την επόμενη μέρα θα ήταν όπως ήταν. Δεν μου αρέσει να λέω ότι απολαμβάνουν 

τα προβλήματα και τον πόνο τους, αλλά για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ναι, πραγματικά το 
κάνουν. Οπότε ναι, η ελεύθερη βούληση παίζει ρόλο. 

Skye: Απολύτως σωστά 

Ερ: Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια να ξεχωρίσουν εκείνοι που θα αναιρέσουν τα αποτελέσματα του 

med bed από τις δικές τους κακές συνήθειες, ή θεωρείται ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αυτοεπιλεγούν; 

 

Skye: Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι η ζωή μας φέρνει σκατά και πρέπει να μάθουμε να τα 

αντιμετωπίζουμε. Τα ιατρικά κρεβάτια είναι για τα σωματικά σημάδια, δεν θα θεραπεύσουν τα 

συναισθηματικά και νοητικά σας σημάδια, μπορούν να καταπιέσουν αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα 

αντιμετωπίσεις και να τα αντιμετωπίσεις. Φανταστείτε κάποιον που ήταν άρρωστος σε όλη του τη ζωή ή 

δεν μπορούσε ποτέ να περπατήσει και ξαφνικά είναι εντελώς υγιής και τρέχει γύρω γύρω, αυτό θα είναι 

ένα τεράστιο ψυχικό σοκ, οπότε η θεραπεία κάποιου είναι κάτι περισσότερο από το να ξαπλώνεις σε ένα 

κρεβάτι για λίγο. Αν δεν είναι σε καλή ψυχική κατάσταση, τότε η χρήση του κρεβατιού μπορεί να τον 

οδηγήσει στα άκρα, γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί πολλή συμβουλευτική. 

Ερ: Ουάου, αυτό είναι ωραίο, οπότε βασικά, θα μπορούσαμε ακόμη και να μεταχειριστούμε τα λαχανικά 

και τα φρούτα για να επανακτήσουμε πιο υγιεινές εκδοχές. από αυτά, τα οποία χρησιμεύουν ως οι 
επόμενοι σπόροι μας; © 

Σκάι: Σωστά 

Ερ: (Ο σύζυγός μου ΔΕΝ είναι άνθρωπος του Δρ, δεν πιστεύει σε αυτούς. Έχει αρκετά προβλήματα, 

αλλά είναι ένας από αυτούς που αν τον έβαζαν σε ένα κρεβάτι με φάρμακα, την επόμενη μέρα θα ήταν 

πάλι όπως ήταν. Έχει θεραπευτεί από διάφορα πράγματα στο παρελθόν - πόνο, προβλήματα με την 

πλάτη, κλπ, οπότε έχω παρακολουθήσει τη διαδικασία. Είναι από εκείνους που {και δεν το λέω αυτό για 

να γίνω κακεντρεχής} πρέπει να έχει κάτι για να παραπονεθεί για το οποίο είναι "εκτός του ελέγχου 

του" για να το διορθώσει. Διαφορετικά δεν είναι.... αυτό που θεωρεί ευτυχισμένο. {Το αποκαλεί 

δυστυχισμένο, lol}) 

Skye: Ναι, πολλοί άνθρωποι είναι έτσι, αναγνωρίζουν τον εαυτό τους με βάση τη φυσική τους 

κατάσταση. 

Ερ: Υπάρχει, λοιπόν, μια προσπάθεια να ξεχωρίσουν εκείνοι που θα αναιρέσουν τα αποτελέσματα του 

med bed από τις δικές τους κακές συνήθειες, ή θεωρείται ότι αυτοί οι άνθρωποι θα αυτοεπιλεγούν; 

Skye: Ναι, οι κβαντικοί υπολογιστές των κρεβατιών και οι σαρωτές πλήρους σώματος χρησιμοποιούν 

τη δονητική συχνότητα του ατόμου για να καθορίσουν αν είναι υποψήφιος ή όχι και αν χρειάζεται 

συμβουλευτική κ.λπ. 

 



Ερ: Με λίγα λόγια αυτό είναι το επιχείρημα που ακούω κατά των ιατρικών κρεβατιών από τους 

ανθρώπους της φυσικής υγείας που θέλουν να θεραπευτούν δουλεύοντας μέσα από τα αιτιώδη 

προβλήματά τους. 

Skye: Ναι και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. 

Q: αυτό είναι καταπληκτικό! Ευχαριστούμε και πάλι για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας παρέχετε. 

Δεν είμαι σίγουρος για το πόσα επιτρέπεται να αποκαλύψετε για την τεχνική πλευρά των medbeds, 

αλλά θα ήταν υπέροχο να λάβετε επίσης κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Έχουμε ακούσει ότι 

πρόκειται για τεχνική των εξωγήινων, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι ο δικός μας στρατός έχει κάνει 

έρευνα για τις συχνότητες εδώ και δεκαετίες. Όταν λοιπόν μιλάτε για δονήσεις, είναι αυτό που θα 

αποκαλούσα συχνότητα ή όπως οι τόνοι και οι υπέρτονές τους; 

Σκάι: Είναι Πλειάδιαν τεχνολογία, οπότε ναι, είναι τεχνολογία. Δονητική συχνότητα, όπως η συχνότητα 

του φυσικού σας σώματος και της νοητικής σας κατάστασης. Έτσι, οι άνθρωποι που φοβούνται, δεν 

σκέφτονται για τον εαυτό τους, έχουν νοοτροπία θύματος, ζουν μέσα στο εγώ, πυροδοτούνται εύκολα 

κ.λπ. είναι χαμηλής δόνησης. Οι άνθρωποι που είναι χαρούμενοι, θετικοί, νοιάζονται για τους άλλους, 

προσφέρουν υπηρεσίες στους άλλους κ.λπ. έχουν υψηλή δόνηση 

Ερ: Οπότε βασικά τα κρεβάτια κάνουν αυτό που δεν είμαστε ακόμα πλήρως ικανοί να κάνουμε στον 
εαυτό μας ή αυτό που δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε σε ορισμένες καταστάσεις. 

Σκάι: Σωστά 

Ερ: Τείνω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τη δουλειά που κάνουν τα ιατρικά κρεβάτια 
δουλεύοντας πιο αργά μέσα από τα δικά τους βασικά ζητήματα είναι λίγο μαζοχιστές. Κάνω λάθος; 

Skye: Όπως το βλέπω εγώ, κάποιοι απολαμβάνουν τη διαδικασία της μάθησης, ενώ άλλοι προτιμούν τις 

σύντομες διαδρομές. Όλα εξαρτώνται από την προσωπική επιλογή. 

Ερ: Το "απολαύστε" μπορεί να είναι θετικό. Αυτό που βλέπω σε αυτά δεν μου φαίνεται και πολύ 

ευχάριστο ©. 

Skye: Ίσως όχι, αλλά δεν είμαστε στο μυαλό τους, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε καθόλου. 

Ερ: Βασικά λέτε ότι η τεχνολογία του ιατρικού κρεβατιού μπορεί να είναι μερική. Δεν είναι 

όλα ή τίποτα. Μου αρέσει αυτό. Skye: Ακριβώς. 

Q: Skye για να μάθετε το μοτίβο συχνότητας ενός ανθρώπου - δεν είμαι σίγουρος για τη συγκεκριμένη 

λέξη (δεν είναι η μητρική μου γλώσσα), αλλά κατά την αντίληψή μου κάθε άνθρωπος είναι σαν μια 

ολόκληρη ομάδα συχνοτήτων, παρόμοια με ένα φωνητικό μοτίβο - θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει 

με την εύρεση του αντίστοιχου μοτίβου συντονισμού; Με αυτόν τον τρόπο οι παραφωνίες και τα 

ελαφρά χμμ, μπλοκαρίσματα θα ήταν αναγνωρίσιμα στο μοτίβο ως διαταραχές ή κορυφές ή χαμηλές 

στάθμες, εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν... είναι έτσι τουλάχιστον κατά προσέγγιση; Έτσι, 

βρίσκοντας πρώτα τον συντονισμό και ρυθμίζοντας στη συνέχεια τις "διαφωνίες" ή τις διαταραγμένες 

ζώνες και ρυθμίζοντας σιγά-σιγά τη συχνότητα σε εκείνο το μέρος του μοτίβου εκεί που θα έπρεπε να 
είναι, θα μπορούσαμε να το διορθώσουμε. 

Σκάι: Σωστά 

Ερ: Θα ανακοινωθεί η Αποκάλυψη της ET πριν από τη διάθεση των ιατρικών κρεβατιών; Φαντάζομαι 

ότι θα πρέπει να εξηγηθεί από πού προήλθε αυτή η τεχνολογία; Προσπαθώ να έχω μια ιδέα για το 
χρονοδιάγραμμα. 

Skye: Ακριβώς. 

Ερ: Έχω έναν φίλο του οποίου η κόρη είναι σχιζοφρενής μπορεί να θεραπευτεί; 

Skye: Πιστεύω πως ναι. 

 



Ερ: Διάβασα για μια μικρή έκδοση μιας θεραπευτικής τεχνολογίας που θα μπορούσατε να έχετε στο 

σπίτι ή ακόμη και σε ένα σακίδιο ή για χρήση από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, η οποία μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την επούλωση βλαβών μέχρι ο ασθενής να μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ιατρικό 

κρεβάτι. Υπάρχει κάτι τέτοιο και πώς θα ονομαζόταν; 

Skye: Ναι, υπάρχει, αλλά δεν είμαι σίγουρος πώς 

λέγεται.  

Ερ: Μπορούν τα αυτιστικά παιδιά να 

θεραπευτούν; 

Skye: Έτσι πιστεύω. 

12 Ιουνίου 2021 
Q: Μπορώ να ρωτήσω πόσο χρονών είστε; Από τη φωτογραφία σας φαίνεστε νέος. Κάνατε την ηλικιακή 

παλινδρόμηση με το med bed και παραμένετε σήμερα σε αυτή την ηλικία; Σας ευχαριστώ. 

Skye: Είμαι στα 40 μου. Όχι, δεν έχω υποστεί ποτέ παλινδρόμηση ηλικίας. 

Q: Πόσο καιρό ήσασταν στην Αφροδίτη; Για σκοπούς γήρανσης, τα χρόνια της Αφροδίτης είναι ίσα με 
τα γήινα χρόνια; 
Skye: Έχω περάσει περίπου 6-7 χρόνια στην Αφροδίτη από και προς την Αφροδίτη. Ο μέσος όρος ζωής των 

Αφροδίτη είναι 800 με 900 γήινα χρόνια. 

Ερ: Πώς σας φάνηκε η όλη εμπειρία σε ένα ιατρικό κρεβάτι σε σύγκριση με την κανονική χειρουργική 

επέμβαση, παρακαλώ; 

Skye: Στο μυστικό διαστημικό πρόγραμμα δεν ξέρεις καν ότι συμμετέχεις, καθώς δεν σου λένε τι 

πρόκειται να συμβεί. Γενικά σου δίνουν μια γενική αναισθησία πριν σε βάλουν στο κρεβάτι, το μαθαίνεις 

μόνο μετά τη διαδικασία, αλλά τα ιατρικά κρεβάτια είναι εντελώς ανώδυνα. 

Ε: Γεια σας Skye, έχω ήδη ρωτήσει για τα γόνατα και τις προθέσεις του ισχίου μου.Μπορεί κατά τη 

διάρκεια μιας επίσκεψης στο MedBed-center ένας ασθενής να θεραπευτεί πολλαπλά, έτσι ώστε να 

θεραπευτούν και κάποια εντερικά θέματα, όπως η προ-διαβητική κατάσταση και το θέμα της αρτηριακής 

πίεσης..κλπ. Όλα σε μια φορά ή πολλές επισκέψεις; 

Skye: Η πλειοψηφία των θεμάτων θα θεραπευτεί με μία επίσκεψη. Οι πιο σύνθετες περιπτώσεις μπορεί να 

απαιτούν έως και 3 θεραπείες. 

Q: Έχω μια ερώτηση. είναι αυτό ένα ανοιχτό medbed; Τι γίνεται αν έχετε κλειστοφοβία; 

Skye: Αυτό είναι ένα είδος κρεβατιού. Σε όλους χορηγείται ένα ηρεμιστικό πριν μπουν στο κρεβάτι και 

στη συνέχεια κοιμούνται για τη διάρκεια της θεραπείας, είτε αυτή είναι για λίγα λεπτά είτε για 15 ώρες. Η 

κλειστοφοβία δεν αποτελεί πρόβλημα. 

Ερ: Γίνομαι 70 ετών φέτος και θέλω να ζήσω μια μακρά και υγιή ζωή, ώστε να μπορέσω να δω τα σχέδια 

της καρδιάς μου να εκπληρώνονται. Σκεφτόμουν να κάνω πολλαπλές ηλικιακές παλινδρομήσεις 10 

χρόνια τη φορά, ώστε να μην σοκάρω τόσο πολύ τους γύρω μου, αλλά τώρα ξέρω από τη Σκάι ότι δεν 

πρέπει να κάνω περισσότερες από 3 ηλικιακές παλινδρομήσεις. Πόσο καιρό μετά από μια παλινδρόμηση 

30 ετών εκδηλώνεται η παλινδρόμηση; Είναι άμεση ή μπορεί να εκδηλωθεί σταδιακά; Σχετικά θέματα: 

Η παλινδρόμηση μπορεί να γίνει πιο γρήγορα ή πιο γρήγορα; Εάν είχα τραυματισμούς πριν από την 

ηλικιακή παλινδρόμηση των 30 ετών, θα μπορούσαν αυτοί να θεραπευτούν με την ίδια θεραπεία ή θα 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά; Εάν ήμουν γενετικά φαλακρός κ.λπ. στα 40 μου χρόνια, αυτή θα 

ήταν η κατάστασή μου μετά την ηλικιακή παλινδρόμηση; 

Skye: Είναι άμεση. Μπαίνεις στα 70 και βγαίνεις στα 40. Κατά τη διάρκεια της πρώτης σας διαβούλευσης 

θα συζητήσουν και τους προηγούμενους τραυματισμούς, τις γενετικές ανωμαλίες κ.λπ. Γενικά μπορούν 

να γίνουν ταυτόχρονα. 

Ερ: Ειλικρινά πιστεύω ότι μια ευκολότερη ερώτηση είναι τι δεν θα διορθώσει. 

 



 

Skye: Αυτό του ψυχικού και συναισθηματικού τραύματος. Μπορούν να καταστείλουν τις αναμνήσεις, 

αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να τις αντιμετωπίσετε. 

Ερ: Νομίζω ότι η Σκάι μας έχει πει ότι τα χαμηλής δόνησης μοτίβα σκέψης που οφείλονται στις 

συνήθειες της προσοχής μας δεν θα θεραπευτούν από την τεχνολογία του ιατρικού κρεβατιού και θα 

πρέπει να μάθουν νέα μοτίβα σκέψης όσοι εκδηλώνουν εύκολα την αρνητικότητα, διαφορετικά οι 

φυσικές βελτιώσεις θα είναι βραχύβιες. Σωστά; 

Σκάι: Σωστά 

Ερ: Μέχρι στιγμής το μόνο πράγμα που "αμφισβητώ" από αυτά που ακούμε εδώ και χρόνια για τα 

medbeds είναι η ηλικία 

παλινδρόμηση. Είχα επίσης αρκετούς που με ρώτησαν σχετικά με αυτό, έτσι, αποφάσισα να το 

δημοσιεύσω και να ζητήσω διευκρινίσεις για όλους μας. 

Μας έχουν πει ότι μπορείτε να παλινδρομήσετε μέχρι και 30 χρόνια πριν. Έτσι, αν είστε 60 ετών, 

μπορείτε να φαίνεστε και πάλι 30 ετών, αν το επιλέξετε. Όμως, μας είπαν ότι αυτό θα γίνει τότε η 

εμφάνισή σας για πάντα, και θα είστε αιώνιοι, γι' αυτό και ακούσαμε επίσης ότι θα έχουμε πολύ, πολύ 

μεγαλύτερη ζωή... μέχρι τις εκατοντάδες (<Πληθυντικός αριθμός) αν το επιλέξουμε, αλλά θα 

εξακολουθούμε να μοιάζουμε με την ηλικία στην οποία παλινδρομήσαμε. 

Είναι κάπως ανησυχητικό για αρκετούς από εμάς το γεγονός ότι τώρα λέγεται ότι θα πρέπει να 

"διατηρηθεί" και ότι μπορεί να γίνει το πολύ 3 φορές και τα εγκεφαλικά κύτταρα επηρεάζονται. Εάν 

πρόκειται πραγματικά για μια θεραπευτική τεχνολογία και μπορεί να θεραπεύσει ακόμη και TBI 

(τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις), το αμφισβητούμε πραγματικά αυτό. Μπορείτε να μας δώσετε 

κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα Skye; Δεν έχω τις απαντήσεις σε αυτό το θέμα για 

να μπορέσω να πω στους ανθρώπους που με ρωτούν. 

 

Skye: Η ssp δεν έχει τελειοποιήσει την τεχνολογία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στον εγκέφαλο 

από την ηλικιακή παλινδρόμηση. Η παλινδρόμηση της ηλικίας είναι μια πολύ διαφορετική διαδικασία 

από τη θεραπεία. Η τεχνολογία λειτουργεί διαφορετικά στην ηλικιακή παλινδρόμηση από ό,τι στη 

θεραπεία. 

Αυτή τη στιγμή, αν η ηλικία σας υποχωρήσει πάνω από 3 φορές, η άνοια, ο ουλώδης ιστός, τα 

νευρολογικά προβλήματα και τα προβλήματα κινητικών δεξιοτήτων γίνονται πιο πιθανά. 

Ερ: Θα μπορούσε αυτή η ψυχολογική βοήθεια να περιλαμβάνει την εκμάθηση καλύτερου ελέγχου των 

σκέψεών σας μέσω κάτι όπως η βιοανάδραση; Προς το παρόν η ψυχολογική "βοήθεια" φαίνεται κάπως 

υποκειμενική με τυχαία, απρόβλεπτα αποτελέσματα. 

Skye: Η ψυχολογική βοήθεια θα γίνεται με βάση ένα πνευματικό πλαίσιο, κάποιες πιο σοβαρές 

περιπτώσεις μπορεί να απαιτούν φυτικά συμπληρώματα, αλλά οι σύμβουλοι, οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι, 

όλοι θα επανεκπαιδευτούν αν είναι κατάλληλοι υποψήφιοι και με υψηλότερη δονητική συχνότητα. 

Ε: 4 Ουάου - η επιστήμη μας διδάσκει, ότι η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης είναι τοξική (όξινη) και η πίεση 

είναι τόσο υψηλή στην επιφάνεια, που τα πάντα συνθλίβονται - η πίεση θα ήταν φυσιολογική για εμάς σε 

υψόμετρο περίπου 50 χιλιομέτρων - άρα είναι εντελώς λάθος; 

Skye: Όχι, αυτό είναι σωστό. Στο 90% των πλανητών, οι πολιτισμοί ζουν υπόγεια, όπως οι Ανσάρ στη 

Μέση Γη. Η Αφροδίτη δεν διαφέρει. 

Ερ: Το βλέπω αυτό ως ανάπτυξη - το να πηγαίνουμε από τα 75 χρόνια στα 160 χρόνια ζωής σημαίνει 

επίσης ότι κάνουμε προσαρμογές στο μορφογενετικό πεδίο. Μόλις η ανθρωπότητα σε αυτόν τον πλανήτη 

υιοθετήσει αυτή τη δυνατότητα, ίσως είμαστε έτοιμοι να βρούμε έναν άλλο τρόπο για να αυξήσουμε τη 

διάρκεια ζωής. 

 

 

Σας ευχαριστώ!!! 



Skye: Ακριβώς 

Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι τα συναισθηματικά και ψυχικά τραύματα/συμπεριφορές δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ή να θεραπευτούν χωρίς έναν πρόθυμο συνεργάτη, οπότε το άτομο πρέπει να θέλει να 

θεραπευτεί και να συμμετέχει ενεργά. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει γι' αυτούς. Αν επιλέξουν να 

παραμείνουν στον πόνο ή με τις ίδιες συμπεριφορές, τότε αυτή είναι η επιλογή τους και πρέπει να 

σεβαστούμε την επιλογή τους. 

Ερ: Ο γιος του συζύγου μου ζει μαζί μας. Το κρανίο του συνθλίφθηκε με λαβίδα κατά τη γέννησή του. 

Είναι σε πλήρη 24ωρη φροντίδα. Βασικά, αφού δεν έχει την εγκεφαλική λειτουργία για να κατανοήσει 
καν, αυτό δεν θα τον βοηθούσε, σωστά; 

Skye: Πρόκειται για εγκεφαλική βλάβη, οπότε ναι, θα βοηθούσε σίγουρα. 

Q: Ακριβώς στην αρχή ο Wolverine ανέφερε ότι κάνετε επίσης βίντεο, @Skye Prince - θα σας βρω με 

αυτό το όνομα στο youtube; 

Skye: Ναι 

Ερ: Γεια σου Skye, η υπόφυση μου αφαιρέθηκε το 2006 λόγω της νόσου Cushing. Μπορεί να 

ξαναφυτρώσει; Skye: Ναι 

Ερ: Skyeέχουν καθόλου ανεπιθύμητες ενέργειες ή παρενέργειες τα medbeds; 

Skye: Ναι, είναι εθιστικά. Μπορούν να αναδιαμορφώσουν το σώμα σας, να μεγαλώσουν τα μαλλιά σας, 

να μεγαλώσουν/μικρύνουν το στήθος σας κ.λπ. Η πλαστική χειρουργική περνάει σε ένα εντελώς 

νέο επίπεδο. Οι άνθρωποι θα γίνουν εξαρτημένοι από αυτά με αποτέλεσμα να παίρνουν περιττά ρίσκα και 

τα συναφή. 

 

Ερ: Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι θα χρειαστούν κάποια εκπαίδευση για το πώς να διατηρούν έναν υγιεινό 

τρόπο ζωής, ώστε να μην εξαρτώνται από την τεχνολογία. Είναι σαν να κάνετε μια θεραπεία και μετά να 

συνεχίζετε να επιστρέφετε και να κάνετε όλα αυτά που κάνατε, θα υπέθετα ότι τα αποτελέσματά σας 

μπορεί να αρχίσουν να ξεθωριάζουν; 

Skye: Τελικά ναι, γι' αυτό και ο κβαντικός υπολογιστής αποφασίζει αν ο κάθε ασθενής είναι κατάλληλος 

υποψήφιος για τα κρεβάτια και ποια/αν τυχόν προβλήματα μπορούν, χρειάζονται ή θέλουν να 

διορθωθούν/θεραπευτούν. Δεν έχει νόημα να θεραπεύσουμε έναν ναρκομανή όταν η πρώτη του δράση 

θα εκτοξευτεί ξανά. Το κρύο του, αλλά δεν έχουν όλοι την ψυχική δύναμη ή την ικανότητα να 

ασχοληθούν με την "υγεία". 

Skye: Η διαδικασία γήρανσης είναι η ίδια είτε στην επιφάνεια είτε κάτω από τη γη. Ο λόγος για τον οποίο 

ζουν υπόγεια είναι επειδή το περιβάλλον είναι σταθερό. Δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τον καιρό, τους 

σεισμούς, τα ηφαίστεια κ.λπ. 

Ερ: Πότε πήγατε στην Αφροδίτη και πώς φτάσατε εκεί; 

Σκάι: Πηγαίνω στην Αφροδίτη από τις γνώσεις μου τα τελευταία 11 χρόνια. Αλλά σίγουρα πηγαίνω από 

τότε που γεννήθηκα, ειδικά από τη στιγμή που είμαι υβρίδιο της Αφροδίτης. 

Γενικά με παίρνουν από το κρεβάτι μου τη νύχτα και όταν με επιστρέφουν είναι πάντα το ίδιο βράδυ που 

με πήραν. 

 



 

Skye: Τα ιατρικά κρεβάτια βασίζονται στις δονήσεις σας. Αν δεν είστε πρόθυμοι να θεραπεύσετε τον 

νοητικό ή συναισθηματικό πόνο, η θεραπεία του φυσικού σώματος θα είναι άσκοπη, καθώς το μυαλό 

εξακολουθεί να θέλει να πονάει. Ο υπολογιστής είναι αμερόληπτος και απομακρύνει όλα τα 

συναισθήματα και τα συναισθήματα και τους πιθανούς επιθετικούς ανθρώπους που θέλουν να 

εισχωρήσουν και να το χρησιμοποιήσουν πρώτοι. Γίνεται με αυτόν τον τρόπο, οπότε οι άνθρωποι πρέπει 

να βελτιώσουν την ψυχική τους κατάσταση και είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό ακριβώς είναι το 

ζητούμενο για το οποίο είναι εδώ οι άνθρωποι. Για να μάθουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της 
ζωής. 

Q: Ποιο είναι το ενδιαφέρον για την Αφροδίτη; Γιατί οι άνθρωποι θα ήθελαν να πάνε εκεί ή στον 

Άρη;  

Skye: Γιατί όχι; 

Q: Αυτό είναι αλήθεια!! Αν το δώσουμε στους ανθρώπους χωρίς προσδοκίες, δεν θα το εκτιμήσουν τόσο 

πολύ. 

Skye: Ακριβώς. Νομίζω ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν κολλήσει στην ιδέα ότι μόλις χρησιμοποιήσετε 

ένα ιατρικό κρεβάτι, όλα τα προβλήματά σας θα εξαφανιστούν, αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα ιατρικά 

κρεβάτια, ενώ τα απίστευτα κομμάτια της τεχνολογίας ανοίγουν ένα ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο 

ζητημάτων. Δεν είναι απλά μια θεραπεία μέσα σε μια νύχτα, υπάρχουν πολλά περισσότερα που 

εμπλέκονται από το να ξαπλώνετε σε ένα κρεβάτι για λίγα λεπτά. 

Ερ: Ακριβώς. Όπως και στην ανάληψη, πρέπει να δουλέψετε και να κάνετε τη δουλειά της Σκιάς είτε 

σας αρέσει είτε όχι. Διαφορετικά, απλά μένετε κολλημένοι. 

Σκάι: Σωστά 

Skye: Έχω βρεθεί στα ιατρικά κρεβάτια πολλές φορές στο σημερινό φυσικό μου σώμα ως "περιουσιακό 

στοιχείο" σε ένα πρόγραμμα γενετικής χειραγώγησης που εκτελείται από την ssp. Ο ώμος μου είχε 

υποστεί τόσο σοβαρή ζημιά που ήταν καλύτερο και ευκολότερο να παλινδρομήσω ηλικιακά στο πριν 

συμβεί ο τραυματισμός ή να μεταφέρω μια ψυχή σε ένα εντελώς νέο φυσικό δοχείο. Υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει μια μεταφορά ψυχής, οι περισσότεροι γίνονται στο πρόγραμμα 

υπερστρατιώτη για αποστολές. Χρησιμοποιούν τεχνολογία για να μεταφέρουν την ψυχή, δεν είμαι 

απόλυτα σίγουρος για το πώς το κάνουν. Ο χρόνος και ο χώρος είναι άσχετοι με τη συνείδηση. Δεν 

πιστεύω ότι έχω άλλα καθήκοντα. Όταν "πηγαίνω στη δουλειά μου" δεν χρειάζεται να είναι στην 

τρέχουσα χρονική γραμμή της Γης, μπορεί να είναι πριν από 50.000 χρόνια ή 20 εκατομμύρια χρόνια 

στο μέλλον. ΟΛΟΙ οι πολιτισμοί κάτω από το έδαφος, ανεξάρτητα από τον πλανήτη, έχουν τεχνητή 

ατμόσφαιρα, οπότε οι τοξίνες και το οξυγόνο δεν είναι θέμα. 

Η εμπειρογνωμοσύνη μου στα ιατρικά κρεβάτια είναι ότι έχω εκπαιδευτεί να τα χρησιμοποιώ και είμαι 

εκπαιδευτής για ανθρώπους που μαθαίνουν να τα χρησιμοποιούν. Μερικές φορές διοχετεύω όντα 

ανώτερων διαστάσεων και περιστασιακά όντα κατώτερων διαστάσεων όταν χρειάζεται. Άλλες φορές οι 

πληροφορίες μου προέρχονται απευθείας από τον ανώτερο εαυτό μου ή κατευθείαν από την πηγή. 

Ερ: Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση πώς λειτουργεί τεχνικά η προστασία των εισόδων 

των βάσεων από την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, μπορείτε να ρωτήσετε; Καθώς είστε ενεργός, θα 

πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν. Επίσης, έχετε μιλήσει με τον Corey Goode, έχει μια 

παρόμοια ιστορία; Με τους υαλοκαθαριστήρες και τις χειρολαβές των θυρών του αυτοκινήτου, ένα 
φορτηγό Tesla θα βοηθούσε. 

Skye: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί τεχνικά και δεν θα ρωτήσω, όχι ακόμα. Όχι, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον 

Κόρεϊ. 

Ερ: Είπατε ότι διοχετεύετε επίσης ερπετοειδείς, το ξέρω, υπάρχουν πολλοί στην Αυστραλία και 

υπάρχουν πολλά κανάλια στην Αυστραλία και τόσοι πολλοί βλάκες που πρέπει να καθαριστούν και να 

διώξουν τους εξωγήινους από αυτόν τον πλανήτη. Πώς διασφαλίζετε ότι διοχετεύετε τους τύπους, οι 

οποίοι δεν θέλουν να μεταμφιέσουν ή να βλάψουν; 
 



 

 

 

Skye: Μπορείτε να καταλάβετε την πρόθεσή τους από τη δόνησή τους. 

Ε: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να έχει ήδη απαντηθεί. Skye τι γίνεται με τους 

καρδιοπαθείς. Δεν μπορώ να συνδεθώ πολύ. Έχει ακούσει κανείς για το αν μπορεί να βοηθήσει τις 

καρδιακές παθήσεις. 

Skye: Σίγουρα θεραπεύουν τα προβλήματα καρδιάς. 

Ερ: Skye, έχεις παρακολουθήσει ποτέ μια επέμβαση αφαίρεσης προθέσεων και επαναδημιουργίας 

οστών ή γνωρίζεις μια πιθανή μαρτυρία.. θα ήθελα να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες. 

Skye: Ναι, σίγουρα, αλλά ο Randy Cramer μπορεί να σας βοηθήσει 

σε αυτό. Ε: Πού μπορώ να τον βρω; 

Skye: Παντού, ειδικά στο YouTube 

Ε: Θα θεραπεύσουν τα κρεβάτια med τον διαβήτη και τα 

προβλήματα κυκλοφορίας των ποδιών; Skye: Ναι 

Ερ: Skye και/ή όποιος άλλος είναι σε θέση να γνωρίζει... υπάρχουν διαφορετικές ομάδες ιατρικών 

κλινών, ίσως με κάπως διαφορετική τεχνολογία και μεθοδολογία, που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές 

τοποθεσίες του γαλαξία ή μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών; 

Skye: Κάθε πολιτισμός έχει τη δική του εκδοχή ιατρικών κρεβατιών και άλλης θεραπευτικής 

τεχνολογίας. 

13 Ιουνίου 2021 
Ερ: Σας έχει πει κανείς πότε και πού θα εμφανιστούν αυτά τα ιατρικά κρεβάτια; Ρωτάω για τον αδελφό 
μου που είναι πολύ άρρωστος με CHF. 

Skye: Όχι 

Ερ: Σκάι, τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν πεθαίνουμε; Υπάρχει παράδεισος ή όχι και αν ναι, μπορούμε 

να συναντήσουμε τους αγαπημένους μας που έχουν φύγει από τη ζωή; 

Σκάι: Το σώμα ή η ψυχή; - Ε: Η ψυχή 

Σκάι: Η ψυχή επιστρέφει στην πηγή, από όπου η ψυχή σας όχι μόνο προήλθε, αλλά και παραμένει ενώ 

βρίσκεστε σε φυσική μορφή. Ο παράδεισος και η κόλαση είναι απλώς καταστάσεις του νου. Καθώς 

είμαστε όλοι ένα, βρίσκεστε πάντα σε πλήρη ενότητα και επικοινωνία με ΟΛΗ την πηγή, οπότε όχι μόνο 

θα βλέπετε τους αγαπημένους σας, αλλά και θα γίνεστε ένα μαζί τους. 

Ε: Θα θεραπεύσουν οι ιατρικές κλίνες τους εθισμούς; 

Skye: Ναι, αλλά πρέπει να δουλέψετε πάνω στο γιατί είστε εξαρτημένοι εξ αρχής. 

Ερ: Αναρωτιέμαι , έχω μια φίλη με μεταλλικό ισχίο , της προκαλεί δηλητηρίαση του αίματος , περιμένει 

μια επέμβαση για να το αφαιρέσει. Αυτό , πώς θα πάει σε ένα ιατρικό κρεβάτι , το βγάζουν και μετά 
μπαίνει μέσα x 

Skye: Τα κρεβάτια θα το διαλύσουν και θα αποκαταστήσουν τη ζημιά πριν αρχίσουν τα προβλήματα. 



16 Ιουνίου 2021 

Ερ: Skye τι γίνεται αν έχεις μια ασθένεια από τη γέννησή σου. Όπως ο αυτισμός και πολλές άλλες. 
Μπορούν τα κρεβάτια να το διορθώσουν αυτό, αφού δεν έχουν μια υγιή βάση για να ξεκινήσουν; 

Skye: Πιστεύω ότι μπορούν. 

Ερ: Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό έχει απαντηθεί προηγουμένως, αλλά θεραπεύει όλες τις βλάβες που 

προκλήθηκαν από τη χημειοθεραπεία; Και αν το κάνει, το σώμα θα επιστρέψει στη μορφή που ήταν πριν 

από την έναρξη της χημειοθεραπείας ή ακόμα σε καλύτερη κατάσταση; 

Skye: Όχι μόνο θεραπεύει τη ζημιά που προκλήθηκε από τη χημειοθεραπεία, αλλά επαναφέρει το σώμα 

σε πλήρη υγεία αφαιρώντας όλες τις ανώμαλες αναπτύξεις. 

17 Ιουνίου 2021 
Ερ: Skye, ο εγγονός μου που είναι 6 ετών πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση το φθινόπωρο για την 

αφαίρεση ενός νεφρού, ελπίζω και προσεύχομαι ότι τα κρεβάτια med θα μπορούσαν να λύσουν αυτό το 

πρόβλημα για εμάς και χρειάζομαι πραγματικά μια αντικατάσταση γόνατος, αλλά και πάλι περιμένω τα 

κρεβάτια med. 

Skye: Κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε για την υγεία σας ΤΩΡΑ!!!! Τα MEDBEDS αν και κυκλοφορούν 

σιγά σιγά μπορεί να μην έρθουν μέχρι να είναι πολύ αργά. ΕΙΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟΊ ΤΩΡΑ, ΓΙ' ΑΥΤΌ 

ΖΉΣΤΕ ΣΤΟ ΤΏΡΑ, ΌΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΎΡΙΟ. 

Ερ: Τα παιδιά που διασώζονται μεταφέρονται εκτός κόσμου για να 

νοσηλευτούν στο ιατρείο; Σκάι: Μερικά είναι παιδιά. 

Ε: Ενδιαφέρομαι πολύ να εκπαιδευτώ στις λειτουργίες των ιατρικών κρεβατιών. Ήμουν ιατρικός 

τεχνικός έκτακτης ανάγκης για 12 χρόνια και στη συνέχεια πήγα στη σχολή για να γίνω τεχνολόγος 

ακτινολογίας. Πιστεύετε ότι έχω πιθανότητες να εκπαιδευτώ σε αυτό; 

Skye: Φυσικά, όλοι έχουν μια ευκαιρία. 

Ερ: Skye ποια είναι η απαίτηση για την επιλογή της προτεραιότητας των ανθρώπων που θα μπουν στο 

κρεβάτι Med; Ξέρω ότι είπες ότι θα πάρουν πρώτα τα πιο σοβαρά περιστατικά. Πώς καθορίζεται αυτό; 

Π.χ.: καρκίνος, καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικές παθήσεις κ.λπ. Σας ευχαριστώ. 

Skye: Βασίζεται στη διαλογή, οπότε αυτοί που είναι πιο κοντά στο θάνατο προφανώς θα πάνε πρώτοι και 

μετά θα φιλτραριστούν από εκεί και πέρα. 

Ερ: Ας υποθέσουμε ότι έχετε κάτι που αυτή τη στιγμή δεν απειλεί τη ζωή σας, αλλά θα μπορούσε να 

σπάσει και να απειλήσει τη ζωή σας; Πώς θα φροντίζατε γι' αυτό; 

Σκάι: Με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν και τώρα. Όλα εξαρτώνται από την παρόρμηση. 

Ερ: Όσοι από εμάς σε αυτά τα δωμάτια γνωρίζουν γι' αυτό, έχουν προτεραιότητα; Πριν από το ευρύ 

κοινό; Skye: Απολύτως ΟΧΙ! 

Ερ: Πώς μπαίνει κανείς στη λίστα για να θεραπευτεί; Πώς βρίσκετε κάποιον; 

Skye: Όταν απελευθερωθούν, θα δημιουργηθεί μια εθνική γραμμή έρευνας όπου θα κλείνετε το ραντεβού 

σας κ.λπ. 



Ερ: Αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη θα πρέπει σίγουρα να έχουν ανάγκη και θα πρέπει να πάνε 

πρώτοι. Όσοι πιστεύουν ότι είναι προνομιούχοι εξακολουθούν να σκέφτονται τρισδιάστατα. Μπορεί να 

είναι κάποιοι από αυτούς που θα πάνε "πουφ". 

Skye: Ναι 

Ερ: Λοιπόν, Skye, πότε πιστεύεις ότι θα τεθούν σε ισχύ στην Αυστραλία εδώ...; 

Skye: Έχουμε ήδη ένα στο RPA στο Σίδνεϊ, ωστόσο χρησιμοποιείται μόνο ως μηχάνημα σάρωσης. Ερ: 

Skye, έχουν κάποιο "έτοιμο προς λειτουργία" στη Νότια Αφρική; 

Skye: Δεν έχω ακούσει τίποτα ακόμα. 

Ερ: Δεν θα ενθάρρυνε η ιεράρχηση των ιατρικών κλινών με βάση τη διαλογή την ανάληψη κινδύνου για 

την υγεία για όσους έχουν κίνητρο να βρεθούν στην πρώτη γραμμή; 

Skye: Γι' αυτό είπα ότι τα κρεβάτια θεραπεύουν το σωματικό, αλλά πρέπει να δουλέψετε και στο νοητικό 
και συναισθηματικό. 

19 Ιουνίου 2021 

Ε: Έχω μόνο έναν πνεύμονα λόγω καρκίνου, θα με 

βοηθήσει; Skye: Θα ξαναμεγαλώσει ο πνεύμονάς σας. 

20 Ιουνίου 2021 
Ερ: Η κόρη μου έχει σύνδρομο Down και αναρωτιέμαι αν γνωρίζετε αν τα κρεβάτια με φάρμακα 

μπορούν να την επαναφέρουν στο "φυσιολογικό". Δεδομένου ότι πρόκειται για μια γενετική διαταραχή 
που υπάρχει κατά τη γέννηση στο DNA, είμαι περίεργη αν μπορούν να τη βοηθήσουν. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις συναρπαστικές πληροφορίες που μας 

παρέχετε! Skye: Πιστεύω ότι μπορούν. 

21 Ιουνίου 2021 
Ερ: Πόσο ισχυρές είναι οι πεποιθήσεις σας; Έχω επίσης ένα γενετικό ζήτημα από τη γέννηση που έχει να 

κάνει με τα νεύρα. 

Skye: Η δουλειά μου στο ssp ήταν όχι μόνο να χρησιμοποιώ τα κρεβάτια αλλά και να εκπαιδεύω τους 

ανθρώπους να τα χρησιμοποιούν, τα πιστεύω μου είναι 100%. 

22 Ιουνίου 2021 
Ερ: Skye, φαντάζομαι ότι από την ανώτερη προοπτική σας, έχετε δει ένα όραμα για το πώς θα 

αναπτυχθούν τα medbeds σε όλο τον κόσμο. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα αυτό το 

σχέδιο; Ακούω ότι θα δημιουργηθούν θεραπευτικά κέντρα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; Σας 

ευχαριστώ! Btw, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα!!! 

Skye: Ναι, απ' ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι θεραπευτικά κέντρα που θα δημιουργηθούν από τον στρατό και 

τους λευκούς καπέλους. Απ' ό,τι μου έχουν πει, στην αρχή τα νοσοκομεία θα έχουν μόνο κέντρα 

επειγόντων περιστατικών και μαιευτήρια, το υπόλοιπο νοσοκομείο θα μετατραπεί σε μονάδες κ.λπ. 



 

Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να βοηθήσουμε, καθώς το θέμα έχει τακτοποιηθεί, 

υποθέτω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε εκεί ως φωνή εμπιστοσύνης σε όσους 

δεν γνωρίζουν. 

Q: Skye, πότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ στο Σίδνεϊ ή οπουδήποτε στην Αυστραλία, 

παρακαλώ; Skye: Πιστεύω ότι βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο, άρα τουλάχιστον σε μερικές 

εβδομάδες. 

Ε: Γεια σας Skye αυτό πιθανώς έχει απαντηθεί, αλλά αν ήθελα να εκπαιδευτώ για να γίνω ble για να 

θεραπεύω ασθενείς πώς θα το έκανα αυτό παρακαλώ; Ξέρω ότι θα πάρει πολύ χρόνο αλλά απλά 

ενδιαφέρομαι πολύ να εκπαιδευτώ σε αυτόν τον τομέα. 

Skye: Μοιράζομαι πληροφορίες σχετικά με τα ιατρικά κρεβάτια από τις αναμνήσεις μου στο μυστικό 

διαστημικό πρόγραμμα. Δεν έχω καμία πληροφορία για το πώς να αποκτήσετε ιατρικά κρεβάτια ή πώς 

να εκπαιδευτείτε στη χρήση τους. Είμαι εξίσου ενθουσιασμένη με όλους τους άλλους, αλλά δεν είμαι 
περισσότερο ενήμερη για το πότε, πώς ή πού θα κυκλοφορήσουν από ό,τι εσείς. 

Εάν λάβω οποιαδήποτε πληροφορία θα σας ενημερώσω όλους. 

Ερ: Skye, μπορείς να μοιραστείς πώς αυτή η τεχνολογία medbed επηρεάζει τις Ψυχές μας; Την 

εσωτερική μας ύπαρξη/συνείδηση; Τη σύνδεσή μας με τον Θεό/την Πηγή; 

Ή επηρεάζει μόνο το σώμα μας; Και είναι 100% ασφαλές και αποτελεσματικό; 

Σκάι: Δεν επηρεάζει καθόλου τις ψυχές μας ή τη σύνδεσή μας. Ναι, αυτή η τεχνολογία είναι Πλειάδιαν 

τεχνολογία και απόλυτα ασφαλής, χρησιμοποιείται στο ssp για πάνω από 50 χρόνια. 

Q: Είμαι νέος σε αυτό το δωμάτιο, θα διατεθούν τα medbeds αμέσως όταν συμβεί το rv ή λίγους μήνες 

μετά; Γνωρίζουμε το κόστος; Τα κρεβατάκια αποτελούν μεγάλο μέρος των ανθρωπιστικών μου 

προγραμμάτων. 

Skye: Κάθε χώρα θα είναι διαφορετική, η χρήση τους θα είναι ελεύθερη. 

 

Ερ: Skye, υπάρχουν πολλές εικόνες από διάφορους τύπους ιατρικών κρεβατιών στο διαδίκτυο. Πως 

έμοιαζαν αυτά στα οποία έχετε τοποθετηθεί ή/και εργάζεστε; 

σε; 

Σκάι: Μοιάζουν πολύ με αυτό: 

Q: Τι σημαίνει ssp; Skye: 

Μυστικό διαστημικό πρόγραμμα 

23 Ιουνίου 2021 
Ερ: Θα είναι σε κάθε χώρα, Skye; 

Skye: Ναι, κάθε χώρα, ακόμη και οι χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία nesara gesara, θα τις 
έχουν. 

Ερ: Πότε πιστεύετε ότι θα κυκλοφορήσουν; 

Skye: Αναπτύσσονται τώρα, απλώς δεν είναι ακόμη δημόσια γνωστά. Ερ: Υπάρχει κάποια ιδέα για την 

εξάπλωση στον Καναδά; Χρειάζομαι πραγματικά ένα. 

 



Skye: Όχι, συγγνώμη 

Q: Αυτό το φοβερό, τι γίνεται με τη μείωση του βάρους; 

Skye: Ναι, και αυτό επίσης 
Q: Skye υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες σε ένα εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ που προωθούν αυτή τη 

νέα τεχνολογία 

Κβαντική σάρωση. Αναρωτιέμαι αν αυτό έχει σχέση με τα Med Beds ή όχι. 

Skye: Η κβαντική σάρωση είναι το ιατρικό κρεβάτι, απλώς δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα τις 

πραγματικές του δυνατότητες. 

Ερ: Μήπως το κρεβάτι OPUS είναι επίσης μέρος αυτής της κβαντικής θεραπευτικής τεχνολογίας; 

Www.feelopus.com Σκέφτομαι να επενδύσω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για νόμιμη 

τεχνολογία. 

Skye: Ναι, και αυτό επίσης 
Q: Skye υπάρχουν διαφημιστικές πινακίδες σε ένα εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ που προωθούν αυτή τη 

νέα τεχνολογία 

Κβαντική σάρωση. Αναρωτιέμαι αν αυτό έχει σχέση με τα Med Beds ή όχι. 

Skye: Η κβαντική σάρωση είναι το ιατρικό κρεβάτι, απλώς δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα τις 

πραγματικές του δυνατότητες. 

Ερ: Μήπως το κρεβάτι OPUS είναι επίσης μέρος αυτής της κβαντικής θεραπευτικής τεχνολογίας; 

Www.feelopus.com Σκέφτομαι να επενδύσω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για νόμιμη 

τεχνολογία. 

Skye: Έτσι πιστεύω. 

Ε: Skye, φέτος κλείνω τα 70 χρόνια ζωής. Αν με δεχτούν να κάνω μια ηλικιακή παλινδρόμηση 30 

χρόνων σε ένα ιατρικό κρεβάτι, κάποιοι άνθρωποι σίγουρα θα το προσέξουν. Πώς συμβουλεύετε να το 

χειριστώ αυτό; Επιτρέπεται να το εξηγήσουμε ανοιχτά σε όσους φαίνονται ανοιχτοί ή μας 

συμβουλεύουν να μην λέμε πολλά; 

Skye: Δυστυχώς, η ηλικιακή παλινδρόμηση δεν θεωρείται προτεραιότητα, επομένως οι άνθρωποι θα 

γνωρίζουν τα πάντα για την τεχνολογία, οπότε δεν θα χρειαστεί να εξηγήσετε τίποτα. 

 

24 Ιουνίου 2021 
Ερ: Πώς θα έχουμε όλοι μας μια ευκαιρία να πάμε στα medbeds. Οι άνθρωποι θα τρελαθούν 

προσπαθώντας να πάρουν τη σειρά τους όταν μαθευτεί η είδηση. 

Skye: Βασίζεται σε ένα σύστημα ταξινόμησης. Εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη θα το 

χρησιμοποιήσουν πρώτοι. 

Ε: Υποτίθεται ότι είχα πεθάνει πριν από χρόνια. Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί αναπνέω ακόμα. Σκάι: 

Ναι, είχα μερικές NDE's (near death experiences, εμπειρίες κοντά στο θάνατο), είστε εδώ για κάποιο λόγο. 

Ερ: Υποθέτω ότι θα είναι πρώτα οι άποροι. Με προτεραιότητα από τους ανθρώπους που μπορούν να 

διαβάσουν τις ψυχές. 

Skye: Η μόνη προτεραιότητα που θα υπάρχει είναι εκείνοι των οποίων η κατάσταση δεν μπορεί να 

περιμένει. Η ανάγνωση των ψυχών, τα χρήματα, τα ονόματα κ.λπ. είναι εντελώς άσχετα. 

 

http://www.feelopus.com/
http://www.feelopus.com/


26 Ιουνίου 2021 
Q: Φαίνεται ότι η Gesara έχει ξεκινήσει, οπότε Med Beds, ερχόμαστε Skye: Με ποιο τρόπο; 

Ερ: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα μπορέσουμε να αγοράσουμε τα κρεβάτια για λίγο καιρό, αλλά τι μέγεθος 

δωματίου θα καταλάμβανε κάθε πρωτότυπο, ώστε να μπορώ να προγραμματίσω το χώρο στα κέντρα 

υγείας; 

Σκάι: Περίπου το ίδιο μέγεθος με ένα κανονικό χειρουργείο. 

30 Ιουνίου 2021 
Q: Skye Ζητά συγγνώμη αν αυτό έχει ήδη ερωτηθεί ή δεν επιτρέπεται, pls delete if not allowed. Δουλεύω 

πολλές ώρες και προσπαθώ να παρακολουθώ τις πληροφορίες εδώ μέσα, αλλά δεν τα πιάνω πάντα όλα. 

Ο σύζυγός μου ενημερώθηκε από το σωματείο του ότι για να εργαστεί έπρεπε να εμβολιαστεί, πράγμα 

που έκανε απρόθυμα. Λόγω της αποβολής κάνει αυτό τότε το DNA μου επικίνδυνο για τα κρεβάτια των 
φαρμάκων. 

Σκάι: Όχι, δεν σας θέτει σε κίνδυνο για τα κρεβάτια ιατρικής περίθαλψης. Είστε όλοι ασφαλείς. 

1η Ιουλίου 2021 
Q: Skye υπάρχει κάποιο είδος συντήρησης που απαιτείται στα medbeds; Μηνιαία, μακροπρόθεσμα; 

Skye: Τα κρεβάτια που είναι προηγμένης τεχνολογίας φροντίζουν λίγο πολύ τον εαυτό τους, αλλά 

απαιτούν τακτικούς ελέγχους. 

Ερ: Skye... Αναρωτιέμαι αν έχεις πληροφορίες για το πώς τα κρεβάτια με φάρμακα θα αλλάξουν τα 

πράγματα για τα άτομα με θέματα ψυχικής υγείας?? 

Skye: Εάν το ψυχικό πρόβλημα είναι μια φυσική κατάσταση, το κρεβάτι θα το διορθώσει χωρίς 

πρόβλημα. Αν πρόκειται για συναισθηματικό, τραυματικό κ.λπ. ζήτημα, το μπορεί να καταστείλει τις 

αρνητικές σκέψεις, αλλά κάποια στιγμή το άτομο πρέπει να αντιμετωπίσει και να αντιμετωπίσει τα 

ζητήματα. 

Q: Skye @kinab3 Χρειάζομαι πραγματικά ένα κρεβάτι για φάρμακα το 

συντομότερο δυνατό στον Καναδά - υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με 

αυτά; Skye: Δεν γνωρίζω ακόμα. 

Q: Το Saskatchewan χρειάζεται επίσης κρεβάτια για φάρμακα!! Πάρα πολλοί εμβολιασμένοι!!! 

Skye: Δυστυχώς, όσοι επέλεξαν να κάνουν το Vax δεν αποτελούν προτεραιότητα, όσο σοβαρές και αν 

είναι οι παρενέργειες. 

Ερ: Δηλαδή δεν υπάρχει ανάγκη για τις 1.000 ώρες εκπαίδευσης, όπως "βγήκε" 

πρόσφατα; Skye: Για να χρησιμοποιήσετε τα κρεβάτια ως επαγγελματίας, ναι, 

χρειάζεστε την εκπαίδευση. 

 

 

27 Ιουνίου 2021 
Ερ: Γεια σας Skye, απλά εννοούσα ότι με την Gesara η εξάπλωση της ιατρικής γνώσης θα γίνει διαθέσιμη 

σε όλους μας και όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύ αυτό θα βελτιώσει τη ζωή όλων μας. 

Skye: Απολύτως 

Ερ: Θα αντιμετωπίζονται πρώτα οι "σημαντικοί" άνθρωποι; Έχει αντιμετωπιστεί ο πρόεδρος Τραμπ; 

Skye: Δεν υπάρχουν "σημαντικοί άνθρωποι"! Μόνο άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

πόλεων να πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις για να έχουν πρόσβαση σε ένα; 

Skye: Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος της πολιτείας. Κάθε πολιτεία θα έχει διαφορετικούς αριθμούς. 

 



Ερ: Αναρωτιέμαι πώς θα τους βρούμε στην πολιτεία μας; Μπορώ μόνο να φανταστώ τη λίστα αναμονής 

για να μπω σε μία! 

  

Skye: Όταν αποκαλυφθούν θα το μάθετε. Θα κάνω ένα ενημερωμένο βίντεο σχετικά με τα medbeds την 

επόμενη μέρα περίπου, μόλις ανέβει στο YouTube θα το μοιραστώ και εδώ. (σύνδεσμος προς το κανάλι 

της Skye Prince στο youtube παρακάτω στην ενότητα βίντεο αυτού του εγγράφου)  

 

Ερ: Πόσα κρεβάτια θα είναι διαθέσιμα ανά κράτος; Ανά πόλη; Θα πρέπει οι κάτοικοι των μικρών πόλεων 
να πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις για να έχουν πρόσβαση σε ένα;  

Skye: Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος της πολιτείας. Κάθε πολιτεία θα έχει διαφορετικούς αριθμούς. 

Ερ: Βρίσκομαι επί του παρόντος στην Αζ, αλλά η νύφη μου έχει καρκίνο 4ου σταδίου και χρειάζεται ένα 

κρεβάτι για φάρμακα το συντομότερο δυνατό. Κρατήστε την λοιπόν στις προσευχές σας και ενημερώστε 

με πότε είναι σε θέση να πάρουν ανθρώπους για να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν. Είναι στην Αλάσκα. 

Έχω την εντύπωση ότι θα πάρουν πρώτα τους ανθρώπους που το χρειάζονται περισσότερο, αυτούς που 
πεθαίνουν. 

Σκάι: Σωστά 

Ε: Έχω μυοκαρδιοπάθεια με απινιδωτή/βηματοδότη και πρόσφατα υποβλήθηκα σε 2 αντικαταστάσεις 

γονάτων τον τελευταίο χρόνο. Θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω ένα κρεβάτι Med; Διάβασα κάπου ότι αν 

δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγνητική τομογραφία, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρεβάτι 
Med. 

Skye: Απολύτως 

Ερ: Υπάρχουν μαθήματα που μπορούμε να παρακολουθήσουμε που θα μας βοηθήσουν στην 

εκπαίδευση στο medbed όταν είναι διαθέσιμη; 

Skye: Προς το παρόν δεν υπάρχουν μαθήματα. Αλλά μπορείτε να αρχίσετε να μαθαίνετε για τις δονήσεις, 
το σύστημα τσάκρα, την πνευματικότητα, τη συνείδηση κ.λπ. 

Q: Κάποια ιδέα για τη διαθεσιμότητα στην Αφρική 

Skye: Όχι 

Q: Ερώτηση - είναι τα Med Beds συνήθως ένα πράγμα που γίνεται μόνο μία φορά ή οι άνθρωποι 
χρειάζονται συνήθως πολλαπλές θεραπείες για να επανέλθουν στην αρχική κατάσταση DNA; 

Skye: Αυτό εξαρτάται από το τι πρέπει να κάνετε. 

Ερ: Θα σπαταλούσαν χρόνο για εκπαίδευση με μια 68χρονη γυναίκα; Αν ναι, θα ήθελα πολύ να 

προπονηθώ για να βοηθήσω άλλους! Απλά πρέπει να βγάλω τη βολή από το σώμα μου. Πίστεψα ανόητα 
τον Πρόεδρό μου όταν είπε ότι ήταν ασφαλές. 

Skye: Η ηλικία δεν έχει σημασία. 
 
 
 
 
 



2 Ιουλίου 2021 
Q: Μπορώ να αλλάξω χρώμα 

μαλλιών; Skye: Ναι 

Ε: Πόση τριχοφυΐα παρατηρείται κατά τη διάρκεια της ίδιας της θεραπείας ΜΒ; Ίντσες; Ή απλώς 

ενεργοποιούνται οι θύλακες των τριχών και η πραγματική ανάπτυξη των τριχών γίνεται αργότερα; 

Skye: Όσο μακρύ το θέλεις, μπαίνεις φαλακρή και βγαίνεις με μαλλιά μέχρι τα 

γόνατα. Q: Skye μπορεί να αλλάξει το χρώμα των ματιών; 

Skye: Ναι 

Ερ: Γεια σου Skye, έχω υποστεί ρήξη συνδέσμων και στους δύο ώμους από την προπόνηση με βάρη για 

πάνω από 30 χρόνια - και τώρα είναι επώδυνο όταν κάνω ορισμένες ασκήσεις. Είδα έναν σύμβουλο και 

μου συνέστησαν χειρουργική επέμβαση και στους δύο ώμους, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι εγγυημένα 

- οπότε διστάζω να προχωρήσω ? Απλά αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να περιμένω για φάρμακα/κρεβάτι, θα 

μπορούσαν να το διορθώσουν αυτό πιστεύετε; 

 
Σκάι: Κανείς δεν ξέρει πότε τα κρεβάτια θα βγουν στο φως της δημοσιότητας, φροντίστε τον εαυτό σας 
τώρα. 
 
Ερ: Σκάι, αναρωτιέμαι αν κάποιοι άνθρωποι που αναμένουν τη διαθεσιμότητα της θεραπείας με ιατρικά 

κρεβάτια, έχουν παγώσει πριν από χρόνια τους εαυτούς τους στα νεκροκρέβατά τους αναμένοντας ότι 

θα ξεπαγώσουν, θα αναβιώσουν και θα θεραπευτούν όταν γίνουν διαθέσιμα τα ιατρικά κρεβάτια. 

Σκάι: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. 

Q: Τι γίνεται με το ύψος; Μπορεί να αλλάξει; 

Skye: Μπορεί, αλλά γίνεται μόνο σε ακραίες συνθήκες. 

 

3 Ιουλίου 2021 
Q: Πιθανώς μια ηλίθια ερώτηση. Γνωρίζω ότι οι τσιμπημένες ψυχές θα είναι οι τελευταίες στα κρεβάτια 
ιατρικής, αλλά θα γίνονται δεκτές για εκπαίδευση; 

Σκάι: Αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση. 
 

4 Ιουλίου 2021 

Ερ: 10 χρόνια στη διαχείριση του πόνου κατέστρεψαν το στόμα μου. Θα αναγεννηθούν τα δόντια 

από το κρεβάτι του φαρμάκου; Skye: Ναι. 

 



 

5 Ιουλίου 2021 
Q: Μπορείτε να σχεδιάσετε νέα 

δόντια; Skye: Δεν βλέπω γιατί όχι. 

Q: Skye ξέρεις πόσο καιρό χρειάζονται τα δόντια; 

Skye: Ανάλογα με τη ζημιά, μπορεί να είναι από λίγα λεπτά έως μία ώρα. 

Νέο βίντεο για το κρεβάτι med έξω! Δείτε τους συνδέσμους βίντεο παρακάτω (5.) 

Ερ: Σας ευχαριστώ για τη στοχαστική και σοφή διορατικότητά σας Skye. Είμαι περίεργος να μάθω αν 

έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ Med Bed για τον εαυτό σας; 

Skye: Ναι, είμαι μέρος ενός προγράμματος γενετικής χειραγώγησης που εκτελείται από τον στρατό σε 

συνεργασία με εξωγήινους. Ο χρόνος μου στο κρεβάτι είχε να κάνει με την τροποποίηση του dna. 

Q: Ευχαριστώ. 'λλαξα γνώμη, χρειάζομαι όλο το ιατρικό προσωπικό. Μοιάζει πολύ με νοσοκομείο και 

αυτό δεν είμαι εγώ. Μπορώ να κάνω πολλά άλλα πράγματα. 

Skye: Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν λάβει υπόψη τους την κατάσταση του νου, ασχολούνται μόνο με τη 

θεραπεία του φυσικού σώματος. 

Ε: Σας ευχαριστώ. Είναι πάντα ωραίο να ακούς κάποιον άλλο να λέει ότι η νοοτροπία πρέπει να είναι 
πιο υγιής, να αντιμετωπιστούν τα τραύματα κ.λπ. Ο βρόχος του πόνου πρέπει να διακοπεί αρκετά ώστε 
να γίνει η δουλειά για να γίνουμε καλύτερα. Το σώμα είναι άμεσο αποτέλεσμα ασυνείδητου 
προγραμματισμού που πρέπει να επαναπρογραμματιστεί με ασφάλεια. Αυτό απαιτεί χρόνο. Η 
αυτοΰπνωση κάνει επίσης θαύματα για τον επαναπρογραμματισμό, αλλά πρέπει να γίνεται με 
συνέπεια.  
 
Skye: Ακριβώς 
 



 

6 Ιουλίου 2021 

Ερ: Γνωρίζετε πώς και γιατί τροποποιήθηκε το DNA σας; Skye: Όχι, το μόνο που ξέρω είναι ότι έγινε σε 

κυτταρικό επίπεδο. 

Q: Επίσης, είμαι πολύ περίεργος, πώς οι άνθρωποι στο SSP κάνουν οτιδήποτε στην Αφροδίτη; Δεν είναι 

c450degrees c; Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μου το εξηγήσετε αυτό. 

Skye: Οι περισσότεροι πλανήτες που έχουν προηγμένους πολιτισμούς ζουν μέσα στον πλανήτη. 

Ε: Βέβαια, αλλά πώς φτάνετε εκεί; Θυμάσαι να πηγαίνεις εκεί όπως η απλή εφοδιαστική για να πας από 

τη Γη στην Αφροδίτη; 

Skye: Έχω πάει εκεί με δύο τρόπους, ο ένας ήταν με ένα μικρό διαστημόπλοιο και ο άλλος μέσω μιας 

πύλης. (Δείτε το βίντεο στην ενότητα 1.) 

Ερ: Συγγνώμη, πιστεύω στο medbed, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος έχει επισκεφτεί έναν 

πλανήτη ή έχει βρεθεί μέσα σε έναν, το μυαλό μου απλά δεν πάει εκεί. 

Skye: Από πού νομίζετε ότι προήλθε η τεχνολογία; Ρίξτε μια ματιά στους Emery Smith, Tony Rodriguez, 

Randy Cramer, Corey Goode κ.λπ. Η αποκάλυψη αυτής της τεχνολογίας έρχεται με κάτι περισσότερο 

από τις συσκευές θεραπείας. Η αποκάλυψη έρχεται με το μυστικό διαστημικό πρόγραμμα , τους 

εξωγήινους, τη γνώση των ανθρώπινων αποικιών και πολιτισμών γύρω όχι μόνο από τον γαλαξία μας 
αλλά και από άλλους γαλαξίες. Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθουμε. 

7 Ιουλίου 2021 
Ε: Γεια σας Skye, ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω που αφιερώνετε χρόνο για να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις όλων. Μόλις διάβασα τις τελευταίες ερωτήσεις και απαντήσεις που βοήθησαν να απαντηθούν 

πολλές από τις ερωτήσεις μου. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη αν αυτή η ερώτηση έχει ήδη τεθεί, καθώς πρέπει 

να μου διέφυγε. Αναρωτιέμαι επίσης αν τα ιατρικά κρεβάτια θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε τις 
αναμνήσεις μας από τις ψυχές μας και όλες τις ζωές που έχουμε ζήσει. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Skye: Ναι 

Q: Ευχαριστώ που με προσθέσατε εδώ. Έχω σοβαρό γλαύκωμα στο δεξί μου μάτι και είμαι τυφλός στο 

ένα μάτι από 2,5 χρόνια πριν και αναρωτιόμουν αν ένα συγκεκριμένο med bed θα αποκαταστήσει την 

όρασή μου. Είμαι ταχυμεταφορέας και οδηγώ πολύ και επιθυμώ να αποκατασταθεί η όρασή μου και πάλι 

στην τέλεια κατάσταση. Είμαι 65 ετών τώρα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πηγαίνω στη δουλειά για 

άλλα 200 μίλια οδήγησης. Έχω επίσης μερικά χαμένα και σπασμένα δόντια. 

Skye: Απολύτως 

8 Ιουλίου 2021 
Q: Skye μετά την ηλικιακή παλινδρόμηση πόσο καιρό για πλήρη αποτελέσματα; 

Και αντικατάσταση οργάνων; Skye: Θα έχετε το πλήρες επιθυμητό αποτέλεσμα πριν ξυπνήσετε από τη 

διαδικασία. 

Ερ: Ο Michael J. Fox πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον εδώ και 30 χρόνια. Θα τον θεραπεύσει μέσα σε 

μια μέρα ένα κρεβάτι με φάρμακα από τη νόσο του Πάρκινσον; Τότε θα μπορεί να γυρίσει άλλη μια 
ταινία Back to the Future. Είναι 60 ετών σήμερα. 

Skye: Ναι 

 



Ερ: Θα πρέπει τα ιατρικά κρεβάτια να εγκριθούν από τον FDA πριν κυκλοφορήσουν 

στο κοινό; Skye: Ο FDA θα κλείσει. ΔΕΝ είναι για την ανθρωπότητα. 

Ερ: Εάν έχουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο που ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να θεραπευτεί από ένα medbed. Πώς 

μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιον για να γίνει αυτό; Ή τουλάχιστον να τον βάλουμε σε μια 

λίστα αναμονής; (Είμαι στο μεταξύ, θα ελέγξω την αναρτημένη τεκμηρίωση για την απάντηση σε αυτή 

την ερώτηση). 

Skye: Δεν μπορείτε ακόμη, διότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, οπότε δεν υπάρχει 

κατάλογος. Ε: Ευχαριστώ, Σκάι. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε 

θα δημοσιοποιηθούν; 

Skye: Όχι 

Ερ: Μόλις βγουν στο φως της δημοσιότητας, με ποιον θα 

μπορούσε κάποιος να επικοινωνήσει; Skye: Μέχρι να 

δημοσιοποιηθούν, κανείς δεν ξέρει. 

10 Ιουλίου 2021 

Ερ: Μπορούν τα κρεβάτια με τα φάρμακα να τα επαναφέρουν στο αρχικό τους φύλο για να 

μην μετανιώσουν μετά; Σκάι: Πιστεύω πως ναι. 

11 Ιουλίου 2021 
Ερ: Αναρωτιόμουν Σκάι αν έχεις έρθει σε επαφή με πολλούς Σίριους; Παντρεύτηκα εδώ έναν Pleiadian 

και μας πήρε πολύ καιρό να βρούμε ο ένας τον άλλον. 

Σκάι: Όχι, δεν είχα πολλές επαφές με τους Σίριους. Κυρίως με Βενουσιάνους. 

13 Ιουλίου 2021 
Ερ: Ποια είναι η χαμηλότερη ηλικία στην οποία μπορεί κανείς να υποτροπιάσει; 

Skye: Αυτό εξαρτάται από τη ζωή του κάθε ατόμου και τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την 

ηλικιακή παλινδρόμηση. Θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. 

Ερ: Λέει 30 χρόνια στις ερωτήσεις με καρφίτσα. Τι είναι αυτό; 

Skye: Ο μέγιστος αριθμός ετών που μπορεί κάποιος να υποτροπιάσει είναι 30 έτη, αλλά και πάλι 

βασίζεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

Ερ: Skye, αν θέλεις ή μπορείς, μπορείς σε παρακαλώ να μου δώσεις μια λίστα με αυτούς που πρέπει να 

εκπαιδεύσεις για τη χρήση των ιατρικών κρεβατιών. Όπως πόσοι γιατροί ψυχολόγοι νοσηλευτικό 

προσωπικό κ.λπ. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα δημιουργήσω κάποια κέντρα και θα ήθελα να ξεκινήσω 

να γνωρίζω τι χρειάζεται σε σχέση με τα πράγματα. Ο αριθμός των μονάδων που θα χρειαστεί ένα άτομο, 

όπως υπνοδωμάτια, αίθουσες συμβουλευτικής και αίθουσες εξέτασης για τους πελάτες κ.λπ. 

 

Skye: Μου δόθηκε μια ιδέα για ένα τυπικό μεγάλο θεραπευτικό κέντρο 

6 χειρουργικές αίθουσες και 7 ιατρικά κρεβάτια, 2 σε μία από τις αίθουσες που θα πρέπει να είναι xxl, 

αυτό θα είναι για μεταφορές ψυχών. Πρέπει να υπάρχει ένα δωμάτιο πριν από την επέμβαση και ένα 
δωμάτιο ανάρρωσης. Και τα δύο με περίπου 30. 

 



 κρεβάτια το καθένα. Επίσης, μια πτέρυγα διανυκτέρευσης με περίπου 27 δωμάτια, το καθένα με 4 

περίπου κρεβάτια. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν περίπου 15 έως 20 σύμβουλοι καθώς και οποιοδήποτε 

άλλο ολιστικό προσωπικό. Χρειάζεστε επίσης βοηθητικό προσωπικό, όπως ρεσεψιονίστ, προσωπικό 

καφετέριας, καθαριστές, προσωπικό πλυντηρίου, επιμελητές κ.λπ. Στη συνέχεια, έρχονται οι γιατροί και 

οι τεχνικοί που θα χειρίζονται τα κρεβάτια και στη συνέχεια οι πολλοί νοσηλευτές για την προ- και 

μετεγχειρητική φροντίδα. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, γι' αυτό και για αρκετό καιρό τα ιατρικά 

κρεβάτια θα ελέγχονται από τον στρατό και τη συμμαχία. 

Ερ: Πιστεύω ότι το λύκειο στο οποίο πήγα ως έφηβος θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα τέτοιο μέρος, 

το έχω ήδη περάσει. Χρειάζεται πολλή δουλειά λόγω των βανδάλων, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να 

λειτουργήσει. Είμαι ψυχολόγος και καθώς προχωρώ με τα σχέδια, γράφω τα ονόματα γιατρών και 

νοσοκόμων κ.λπ. που νομίζω ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πραγματικά καλά για αυτό ακριβώς το 

έργο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες καθώς θέλω να είμαι σε θέση να τις παρουσιάσω. Ακόμα 

και αν το διαχειρίζεται η συμμαχία/στρατός αυτό δεν είναι πρόβλημα απλά θέλω να κάνω χώρο για αυτό 

και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε ένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πέρα από λόγια πόση ελπίδα 

μου δώσατε. Sirians, τουλάχιστον αυτός δεν τα παρατάει εύκολα και έχω τον Plesdian μου τώρα στην 

άλλη πλευρά για να με βοηθήσει. Είμαστε φτιαγμένοι για σκληρή δουλειά και συνεχίζουμε να το 

κάνουμε. 

Skye: Είναι εφικτό, αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, εκτός αν έχετε άπειρα μετρητά. Καλή σας 

τύχη. 

14 Ιουλίου 2021 
Ερ: Προσεύχομαι να μας δώσουν κάποια σαφή κατεύθυνση. Μια ισχυρή εσωτερική γνώση που θα μας 

βοηθήσει να καθοδηγήσουμε τα βήματά μας. Αυτό θα ήταν ωραίο. 

Skye: Το κάνουν ήδη, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν εμπιστεύονται αυτά που λαμβάνουν και τα αγνοούν. 

Ερ: Όπως καταλαβαίνω, όλες οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας και άλλα παρόμοια είναι στάγδην 

τροφοδοσίες για τις τεχνολογίες, τα σκάφη και τις αστρικές πύλες. 

Skye: Οι ταινίες είναι απλώς οπτικές προβολές της πραγματικότητας. Οι ταινίες αποκαλύπτονται. 

15 Ιουλίου 2021 
Ερ: Με την πάροδο του χρόνου, υπάρχει όριο στον αριθμό των φορών που μπορεί να κάνει κάποιος 

θεραπεία με το med bed; π.χ. αν κάποιος έχει ήδη παλινδρομήσει 30 χρόνια. Μπορεί να ξαναπάει σε 

μεταγενέστερο στάδιο; 

Skye: Μπορείς να κάνεις ηλικιακή παλινδρόμηση δύο φορές με ασφάλεια. Την τρίτη φορά τα εγκεφαλικά 

κύτταρα αρχίζουν να πεθαίνουν. 

Ερ: Είδα μια ταινία, το Elysium, όπου είχαν ένα (ιατρικό κρεβάτι) σε κάθε σπίτι. Θα πίστευα ότι αυτό θα 

ήταν μια πιθανότητα στην πορεία. Απλά η γνώμη μου. Για τη διατήρηση της υγείας. 

Skye: Ναι, αυτός είναι ο απώτερος στόχος, αλλά δεν θα συμβεί για πολλά πολλά χρόνια. 

Ερ: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτά θα κυκλοφορήσουν στις μάζες; Το να βλέπουμε 
ανθρώπους να πεθαίνουν άσκοπα είναι φρικτό αν υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Σηκώστε το πέπλο! 

Skye: Η λέξη είναι φέτος, αλλά κανείς δεν ξέρει. 

Ε: Γεια σας Skye wow αυτό είναι όλα απολύτως συναρπαστικό, θα ξέρετε παρακαλώ, ότι αν η ηλικία 



σας παλινδρόμησε έτσι σημαίνει ότι τεχνικά παίρνουμε να ζήσουμε περισσότερο ή εξακολουθούμε να 
αφήνουμε όταν συμφωνήσαμε να στο Akashic αρχεία μας; 

Skye: Ζεις περισσότερο. Ό,τι κι αν επιλέξεις να κάνεις, η ψυχή σου έχει ήδη συμφωνήσει. 

16 Ιουλίου 2021 

Ερ: Αν πρέπει να είσαι τόσο υψηλά συνειδητοποιημένος, πώς το χρησιμοποίησε η SSF σε όλους τους 

ανθρώπους που είχαν πλυθεί με πλύση εγκεφάλου. Όλοι λένε ότι δεν είχαν ποτέ πραγματικά επιλογή σε 

τίποτα. Δεν μου ακούγεται 5d! 

Σκάι: Αυτό συμβαίνει επειδή η ssp ελεγχόταν από το βαθύ κράτος. Δεν έδιναν δεκάρα για το πώς ένιωθε ο 

κόσμος, αρκεί να γινόταν η δουλειά. 

Ερ: Μπορεί να έχει ήδη ερωτηθεί, αλλά έχω ακούσει και για τα Celestial Chambers - είναι τα ίδια; ως 
Med Beds; 

Skye: Όχι, δεν είναι το ίδιο. 

18 Ιουλίου 2021 
Q: Ερώτηση, και μιλάω σοβαρά. Μπορούν τα Med Beds να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους; 

Ερ: Δεν είμαι σίγουρος πόσο βάρος μπορούν να σας ρίξουν αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα. Μπορεί να 

χρειαστεί να κάνω πολλά ταξίδια, LOL. 

Skye: Αυτό είναι κάτι που θα καθοριστεί κατά περίπτωση. 

Ερ: Μετά από μια θεραπεία με το med bed θα μας συνιστώνται συμπληρώματα υγείας, όπως 

βλαστοκύτταρα, για τη διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων της υγείας μας από το med bed; 

Skye: Και πάλι αυτό θα εξαρτιόταν από τις συνθήκες των ντόπιων. 

Ερ: Δεν είμαι σίγουρος αν απαντήσατε στην ερώτηση σχετικά με την αύξηση του 

ύψους σας κατά μία ή δύο ίντσες; Skye: Ναι, μπορεί να γίνει. 

Q: Έκτακτη είδηση! Τα ιατρικά κρεβάτια αντιστρέφουν τις βλάβες του V .... , ακόμη και τον αυτισμό! 

(Πηγή Whiplash 347) 

Skye: Ναι, αυτό είναι πλέον σωστό. Πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε ορισμένους ανθρώπους 

(συμπεριλαμβανομένου και εμού) ότι τα ιατρικά κρεβάτια δεν θα αποκαθιστούσαν την πλήρη υγεία 

όσων είχαν το πειραματικό clotshot, αυτές οι πληροφορίες διορθώθηκαν πρόσφατα. 

ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΆ ΚΡΕΒΆΤΙΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΈΡΟΥΝ ΣΕ ΠΛΉΡΗ ΥΓΕΊΑ ΤΟΥΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΈΣ 

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ! 

19 Ιουλίου 2021 
Ερ: Αυτό ισχύει μόνο αν έχουν ένα καθαρό δείγμα DNA αυτού του ατόμου ή αυτό δεν έχει σημασία τώρα 

που μπορούν να 

αποκαταστήσει ακόμα και αν δεν έχουν Skye? 

Skye: Για ορισμένες διαδικασίες απαιτείται νέο δείγμα DNA, αλλά όχι για την αντιστροφή της βλάβης από 

τον Vax. 

Ερ: Ο τρόπος μου θα ήταν ο πιο άρρωστος πρώτος. Το ιατρικό προσωπικό θα έπρεπε να κάνει διαλογή 

όπως ακριβώς κάνουν τώρα σε μια έκτακτη ανάγκη. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες 

σταθεροποιητικές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτό. 



 
Skye: Οι πιο άρρωστοι από τους μη εμβολιασμένους θα έχουν προτεραιότητα έναντι των εμβολιασμένων. 
Το σκεπτικό τους είναι ότι οι όποιες παρενέργειες από τους εμβολιασμένους προκλήθηκαν από τους ίδιους 
τους ασθενείς που συμφώνησαν να εμβολιαστούν. 

Ερ: Γεια σας, είμαι νέος εδώ και αναρωτιέμαι αν κάποιος με εμπειρία με αυτά τα κρεβάτια μπορεί να μου 

πει αν μπορούν να βοηθήσουν ένα 12χρονο αγόρι που έχει εγκεφαλική παράλυση και δεν μπορεί να 

περπατήσει ή να σηκώσει βάρος; Θα μπορούσε ποτέ να περπατήσει ξανά; Επίσης μου έχουν πει και οι 

δύο ότι αυτά τα κρεβάτια δεν θα κυκλοφορήσουν από το SSP αυτή τη στιγμή και επίσης μου έχουν πει ότι 

χρησιμοποιούνται ήδη για τα παιδιά από τις σήραγγες. Είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσω τη διάκρισή 

μου αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχουν τόσες πολλές αντικρουόμενες πληροφορίες παντού. Θα έδινα 

κυριολεκτικά τη ζωή μου για να περπατήσει ο γιος μου!!! ©© 

Skye: Ναι, θα μπορεί οπωσδήποτε να περπατάει, να τρέχει, να πηδάει, να σκαρφαλώνει κ.λπ. όπως όλοι 

οι άλλοι. Χρησιμοποιούνται στα παιδιά, θα κυκλοφορήσουν στο κοινό κατά τη διακριτική τους ευχέρεια 

όταν ανακοινωθεί η αποκάλυψη. 

20 Ιουλίου 2021 
Q: Θα επιτραπούν τα κρεβάτια med για τους επαγγελματίες αθλητές ή θα θεωρηθεί PED (φάρμακο 

βελτίωσης της απόδοσης); Θα μπορούν να παίζουν στα 60 τους χρόνια. 

Skye: Θα έχουν την ίδια πρόσβαση με οποιονδήποτε άλλον, δεν θα έχουν προτεραιότητα καθώς δεν θα 

υπάρχουν επαγγελματίες αθλητές. 

Ερ: Skye Παρατήρησα ότι οι υπερβαρικοί θάλαμοι έχουν αρχίσει να αποκτούν αρκετή προσοχή στο 

msm. Πιστεύετε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο τρόπος με τον οποίο επιβραδύνουμε την εισαγωγή 

των MedBeds; 

Skye: Απολύτως 

Ερ: Δηλαδή, ένας παίκτης του μπέιζμπολ που χρειάζεται τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να μπει σε 
ένα ιατρικό κρεβάτι και να είναι έτοιμος να παίξει πολύ σύντομα μετά; 

Σκάι: Θα είναι έτοιμοι να ρίξουν πριν ξυπνήσουν και σηκωθούν από το κρεβάτι γιατρού. 

Ερ: Έχω δει την ηλικιακή παλινδρόμηση να αναφέρει ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν ξανά παιδιά. 

Αναρωτιέμαι πώς αυτό θα ήταν δυνατό για τις γυναίκες που τελείωσαν την τεκνοποίηση, δηλαδή όλα τα 

βιώσιμα ωάρια ξοδεύτηκαν, ή ό,τι άλλο τις έκανε να μην μπορούν να συλλάβουν. Εάν δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα ωάρια, το ιατρικό κρεβάτι μπορεί με κάποιο τρόπο να δημιουργήσει τέτοια; 

Skye: Όταν παλινδρομήσετε, το φυσικό σας σώμα επιστρέφει στην ηλικία στην οποία παλινδρομήσατε, 

με τα ωάρια, τις ωοθήκες και όλα αυτά. 

Ε: Αναρωτιέστε αν η χρηματοδότηση είναι κάτι που θα χρειαστεί/χρειάζεται για να κυκλοφορήσουν 
γρήγορα τα Med Beds και να είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό; 

Skye: Όχι, επειδή χρηματοδοτούνται και θα χρηματοδοτούνται από τους λευκούς/στρατιωτικούς. 

21 Ιουλίου 2021 
Ερ: Προσπαθώ να σκεφτώ γιατί δεν θα υπάρξουν επαγγελματικά αθλήματα. Μπορείτε να με 

βοηθήσετε να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό; Ευχαριστώ Skye. 

Skye: Στο πλαίσιο της nesara gesara, όλοι οι αθλητές θα παίζουν/αγωνίζονται επειδή αγαπούν το 

παιχνίδι. Δεν θα υπάρχουν επαγγελματίες αθλητές, επειδή οι άνθρωποι δεν θα πληρώνονται για να 

παίζουν. Οι παίκτες που πληρώνονται εκατομμύρια δολάρια για ένα άθλημα είναι μέρος του βαθέος 

κράτους και όχι για να εμπλουτίσουν την ανθρωπότητα. 



23 Ιουλίου 2021 

Q: Γεια σου Skye. Διάβασες την ερώτηση/τους προβληματισμούς μου παραπάνω σχετικά με το αν θα 

μπορούσε να εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ανάγκη για επείγουσα/κρίσιμη περίθαλψη και ή 

παραϊατρικό προσωπικό; Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι σκέψεις σου. Σας ευχαριστώ. 

Skye: Απολύτως ναι! Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε κέντρα έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα και κέντρα 

τοκετού. 

27 Ιουλίου 2021 
Ερ: Λοιπόν, τα Med Beds υπάρχουν μόνο στην Αμερική, όπως στη Φλόριντα κ.λπ. ή υπάρχουν και σε 

άλλες χώρες αυτή τη στιγμή, παρακαλώ Sky; Ο σύζυγός μου είναι αδιάθετος με αναπνευστικά 

προβλήματα και έχω επίσης προβλήματα. 

Skye: Βρίσκονται σε διάφορες χώρες, όπως στην Αυστραλία, στις Κάτω Χώρες, στις ΗΠΑ, πιστεύω 
επίσης στη Γαλλία και στην Ισπανία. 

28 Ιουλίου 2021 
Ερ: θα λάβουμε μια λίστα με το πού μπορούμε να τα βρούμε σε κάθε χώρα ή μια ιστοσελίδα ..ή δεν είναι 

ακόμη διαθέσιμα σε όλους; ή μόνο σε εκείνους που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη; όπως περιπτώσεις 

καρκίνου κλπ; 

Skye: Θα υπάρχει ένα εθνικό τηλεφωνικό κέντρο σε κάθε χώρα, στο οποίο θα τηλεφωνείτε και θα σας 

κλείνουν ραντεβού με την πλησιέστερη κλινική, θα σας δίνουν την ώρα, την ημέρα και την τοποθεσία. 
Χρησιμοποιούνται μόνο από εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. 

Q: Έχω 2 ερωτήσεις. 

1. Αν οι Βενετοί ζουν 600 έως 800 χρόνια, πώς επιτυγχάνουμε εμείς αυτή τη διάρκεια ζωής. 

2. Ενώ βρίσκεστε στον θάλαμο για την ηλικιακή παλινδρόμηση, μπορείτε 

να κατεβάσετε πληροφορίες, όπως αστροφυσική ή πώς να παίζετε πιάνο; 

Σας ευχαριστώ. 

Skye: Όταν έχεις πρόσβαση και μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλο το DNA σου σε συνδυασμό με την 

προηγμένη ιατρική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της παλινδρόμησης της ηλικίας, το να ζεις αυτό 
το χρονικό διάστημα δεν αποτελεί πρόβλημα. 

Ναι, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να μεταφορτωθεί. 

29 Ιουλίου 2021 
Q: Skye Έχουν στηθεί τα ιατρικά κρεβάτια στον Καναδά; Βρίσκομαι σε σοβαρή ιατρική κρίση - πρέπει 
να έχω πρόσβαση σε ένα πολύ σύντομα. Παρακαλώ βοηθήστε με. 

Skye: Δημιουργούνται σε κάθε χώρα. 

Ερ: θα έχουμε όλοι μια λίστα με το πού βρίσκονται σε κάθε χώρα; 

Skye: Όχι. Θα υπάρχει ένας εθνικός τηλεφωνικός αριθμός για την κράτηση ραντεβού, στον οποίο θα σας 

δώσουν την ώρα, την ημερομηνία και την τοποθεσία. 



Ερώτηση: Μπορούν τα κρεβάτια Med να βοηθήσουν τους ανθρώπους που ήταν ηλικιωμένοι φροντιστές 

που αναγκάστηκαν να έχουν το Jab ή να χάσουν τη δουλειά τους ; 

Skye: Ναι 

Q: Skye πότε θα είναι διαθέσιμα; Ποια είναι η καθυστέρηση; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τους; Skye: 

Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. 

Ερ: Θυμάστε τον POTUS που είπε ότι όλος ο νοσοκομειακός εξοπλισμός θα είναι παρωχημένος μέχρι 

το τέλος του έτους; Τέρμα οι χημειοθεραπείες, οι ακτινοβολίες κ.λπ. Ιατρικά κρεβάτια, θεραπείες με 

υπεριώδες φως κ.λπ. Τα νοσοκομεία και τα σχολεία θα διαλυθούν. Δεν υπάρχει ανάγκη για ιατρική 

έρευνα όταν έχεις 6000 θεραπείες που σου έχουν δοθεί, όπως είχε ο Tesla. 

Skye: Πιστεύω ότι ο Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι μέχρι τον Ιούνιο τα νοσοκομεία θα είναι ξεπερασμένα 

και αυτό το χρονοδιάγραμμα έχει παρέλθει. 

Q: Skye, ευχαριστώ για τη βοήθειά σου με όλες τις ερωτήσεις! Έχω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την 

εκπαίδευση/ διάρκεια: 

Καταλαβαίνω ότι η εκπαίδευση διαρκεί γενικά 1000 ώρες. Ως δυνητικός επικεφαλής ιατρός σε ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης και λειτουργίας ιατρικών κλινών, όντας ένας ιατρός με μέτρια διαισθητική 

επίγνωση, υποθέτω ότι ο απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης θα είναι περίπου αυτός των 1000 ωρών. 

Ενδιαφέρομαι για τη διαφορετική ποσότητα κατάρτισης που μπορεί να απαιτούν άλλοι. Δηλαδή, ένα 

ιατρικά λιγότερο εκπαιδευμένο αλλά διαισθητικό άτομο εκπαιδεύεται για να γίνει χειριστής, αλλά με 

διαφορετικό τρόπο από ό,τι θα γινόταν σε μια νοσοκόμα; Δηλαδή ένας χειριστής χαμηλότερου επιπέδου; 

Θα μπορούσε ένας νοσηλευτής ή παραϊατρικός να εκπαιδευτεί για να είναι χειριστής υψηλότερου 

επιπέδου και να απαιτεί (περισσότερη/λιγότερη) εκπαίδευση από έναν EMT; Και πόσες ώρες μπορεί να 

είναι αυτές; Ευχαριστώ πολύ! 

Skye: Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η εκπαίδευση και η διάρκεια της εκπαίδευσης ποικίλλουν 

ανάλογα με τα προσόντα και την προηγούμενη εμπειρία. 

Q: Καλημέρα Skye, έχετε κάποια ιδέα για το τι θα αλλάξει η τεχνολογία όσον αφορά την ψυχική υγεία; 

Θα έλεγα ότι οι μέρες της θεραπείας με συζήτηση θα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί, και ότι ψυχικά και 

συναισθηματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα χρειάζονται υποστήριξη. Καμία ιδέα σχετικά 

με αυτό το θέμα; 

Skye: Εάν το πρόβλημα ψυχικής υγείας είναι σωματικό, θα θεραπευτεί μέσω των ιατρικών κλινών. Εάν 

το θέμα είναι συναισθηματικό, τραυματικό κ.λπ. τότε θα χρειαστεί συμβουλευτική. Η θεραπεία 

συζήτησης θα είναι πιο σημαντική πριν. Εξακολουθείτε να πρέπει να επεξεργαστείτε τα προβλήματά 

σας, δεν μπορείτε και δεν θα μπορέσετε να ξεφύγετε από αυτό. Να θυμάστε ότι η συνείδηση είναι το 

κλειδί της ζωής. ΔΕΝ υπάρχουν συντομεύσεις. 

Ε: Γεια σας Sky ο κουνιάδος μου είναι με Myelona θα το αντιμετωπίσουν τα κρεβάτια Med. Τα 

πράγματα δεν πάνε καλά γι' αυτόν αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ για αυτό το δωμάτιο. 

Skye: Απολύτως ναι 

Q: Σας ευχαριστώ wolver. Κάποια ιδέα για το πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να είναι διαθέσιμα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ζει; 

Skye: Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό, καθώς κανείς δεν ξέρει. 



31 Ιουλίου 2021 

Ερ: Αναρωτιέμαι αν τα medbeds μπορούν να επαναπρογραμματίσουν τους εγκεφάλους των ανθρώπων 

και τα βασικά συστήματα πεποιθήσεων; Ειδικά εκείνων που έχουν μίσος στην καρδιά τους, όπως εκείνοι 

που έχουν μεγαλώσει με τρομοκρατικές/τυραννικές ιδεολογίες; Θα είναι τα medbeds σε θέση να 

αναιρέσουν το μίσος που τους έχουν διδάξει; Δεν γεννιόμαστε για να μισούμε, δεν πιστεύω ότι είναι στο 

DNA μας να μισούμε και να θέλουμε να κάνουμε κακό. 

Προσεύχομαι να φτάσουμε τελικά σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θα είναι ειρηνικοί μεταξύ τους και δεν 

θα επιθυμούν να βλάψουν τους συνανθρώπους τους. (Αν και κάποια θρησκευτικά κείμενα που υποκινούν 

τη βία ίσως χρειαστεί να ξαναγραφούν ή να επικαιροποιηθούν) 

Skye: Ναι, μπορούν, αλλά αυτό πάει πάλι στην ελεύθερη βούληση. Τα MED κρεβάτια και η νέα γη δεν 

είναι εδώ για να αλλάξουν τους ανθρώπους όπως τους προτιμάτε. Είναι εδώ για να βοηθήσουν την υγεία 

και τη ζωτικότητα σωματικά. Είναι επιλογή της κάθε ψυχής να σκέφτεται, να αισθάνεται και να 

συμπεριφέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο προκειμένου η ψυχή αυτή να βιώσει τη συγκεκριμένη ζωή 

και είναι ενάντια στον συμπαντικό νόμο να παρεμβαίνει κανείς σε αυτή την επιλογή της εμπειρίας. 

Ερ: Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ψυχή. Τα ιατρικά κρεβάτια δεν παρεμβαίνουν στην ελεύθερη βούληση 
ή στην ψυχή. Πρέπει να κάνουν τη δική τους προσωπική δουλειά για να θεραπεύσουν το πνεύμα/την ψυχή 
τους. Οι περισσότεροι στο 3D δεν θα επιβιώσουν V 

Skye: Ακριβώς 

Ερ: Δεδομένου ότι το πιθανότερο είναι ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι τα ιατρικά κρεβάτια να 

φτάσουν μαζικά σε εμάς (το ευρύ κοινό), γνωρίζετε αν θα κυκλοφορήσουν και άλλα προϊόντα, 

φόρμουλες, φυτικά προϊόντα που θα σταματήσουν/αντιστρέψουν ασθένειες; Ευχαριστώ 

Skye: Είναι ήδη διαθέσιμα, δεν χρειάζεται να περιμένετε. 

Ε: Πού; Πώς; Lol 

Skye: Έχετε θεραπευτικά προϊόντα Tesla, έχετε πολλά φυσικά φυτά και προϊόντα. 

Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι περιμένουν να έρθουν καλύτερα πράγματα για να αντιμετωπίσουν την 

κατάσταση που βιώνουν αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη 

πεθάνει επειδή ανέβαλαν τη θεραπεία με την πεποίθηση ότι κάτι καλύτερο θα τους φτιάξει. 

Χρησιμοποιήστε αυτό που έχετε στη διάθεσή σας τώρα, μην περιμένετε κάτι καλύτερο, γιατί μπορεί να 
πεθάνετε πριν έρθει αυτό το κάτι καλύτερο. 
 

2 Αυγούστου 2021 
Q: Skye, μερικές ερωτήσεις τεχνολογίας για σένα. Γράφω ένα σχέδιο για τη χρήση των ιατρικών 

κρεβατιών όταν αυτά γίνουν διαθέσιμα. Λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με τη διάθεσή τους σε 

ορισμένες χώρες, εντός της χώρας και πέρα από τα διεθνή θαλάσσια σύνορα, θα θέλαμε να βάλουμε 

μερικά σε πλοία και να τα διαθέσουμε στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. 

Το έγγραφο του "Fortunate1" που αναρτήθηκε εδώ αναφέρει ότι τα τροφοδοτικά για τα Med Beds 

ζυγίζουν τόσο πολύ που ακόμη και ένας μεγάλος γερανός δεν μπορεί να τα μετακινήσει. Αυτό καθιστά 

αμφισβητήσιμη τη χρήση τους σε ένα πλοίο. Για λόγους σταθερότητας. Και ακόμη και ένα πλοίο 5000 

επιβατών μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα ή δύο. 

Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση της παροχής ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα στο 

αμπάρι και τη χρήση του ρεύματος σε χώρους θεραπείας σε υψηλότερα καταστρώματα; Όπως ένα 

καλώδιο τροφοδοσίας; Ευχαριστώ πολύ. 

Skye: Απ' όσο γνωρίζω, η παροχή ρεύματος βρίσκεται μέσα στο ίδιο το κρεβάτι και δεν ζυγίζει 

περισσότερο από ένα κανονικό αυτοκίνητο. Σίγουρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πλοίο. 
Είναι μια πολύ καλή ιδέα. 



3 Αυγούστου 2021 
Ερ: Θα μπορεί κάθε άνθρωπος να αγοράσει ένα ή θα είναι σε νοσοκομεία και κλινικές; 

Skye: Θα είναι μόνο σε καθορισμένες κλινικές θεραπείας. 

Ερ: Θα υπάρξει διαδικασία συνέντευξης για την αξιολόγηση των ιατρικών αξιών των κλινικών 

θεραπείας; Θα έχουν μια πραγματικά ολιστική προσέγγιση; 

Skye: Ναι Θα υπάρξει η αρχική διαβούλευση και ναι. 

5 Αυγούστου 2021 
Ερ: Skye, κατά την ειλικρινή σας γνώμη, πότε εκτιμάτε ότι τα ιατρικά κρεβάτια θα κυκλοφορήσουν στο 

Ηνωμένο Βασίλειο Έχω ένα γιο με αναπηρία και θα ήταν σαν να κερδίζω το λαχείο.Είναι τόσο δύσκολο 

για μένα να το πιστέψω, καθώς η υπηρεσία υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ενδιαφέρεται πραγματικά 

για κανέναν με αναπηρία. 

Skye: Η ειλικρινής μου γνώμη είναι ότι δεν έχω γνώμη. Δεν παρακολουθώ τα χρονοδιαγράμματα, 

ελπίζω να είναι σε όλη τη ζωή, αν όχι, τότε η συλλογική συνείδηση δεν ήταν έτοιμη. 

8 Αυγούστου 2021 
Q: Skye μπορεί ένα κρεβάτι να διαγράψει τη μνήμη του καπνίσματος; 

Skye: Ναι, αλλά δεν θα το κάνουν. Πρέπει να αντιμετωπίσετε τον εθισμό. 

Ερ: Πόσο σύντομα μετά τη γνωστοποίηση των φαρμάκων θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι απλοί 
άνθρωποι; 

Skye: Θα είναι διαφορετικό σε κάθε χώρα, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα είναι έτοιμα για χρήση. 

10 Αυγούστου 2021 
Q: Skye Θα υπάρξουν σύντομα κρεβάτια γιατρού στην Καλιφόρνια; 

Σκάι: Θα είναι σε κάθε μεγάλη πόλη του κόσμου, το πότε δεν το ξέρει κανείς. 

Ε: Γεια σας, είναι τα κρεβάτια με φάρμακα ικανά να θεραπεύσουν την ΔΕΠΥ; 

Skye: Εξαρτάται από την πραγματική αιτία 

Ερ: Θα μπορούμε να αγοράσουμε κρεβάτια αμέσως μετά την ανταλλαγή ή πόσο καιρό θα πρέπει να 

περιμένουμε; 

Skye: Όχι, θα ελέγχονται αυστηρά από τη συμμαχία/στρατό για αρκετό καιρό μέχρι η ανθρωπότητα να 

αποδείξει ότι δεν θα κάνει κατάχρηση της τεχνολογίας. 

Ερ: Πιστεύω ότι αυτή η τεχνολογία κρατήθηκε μυστικά και χρησιμοποιήθηκε μόνο από εκείνους που 

είχαν εξουσία ή χρήματα και δεν δόθηκε πρόσβαση σε καθημερινούς ανθρώπους όπως εμείς. Αυτός 

είναι πιθανώς ένας από τους λόγους που η αρχική πρόσβαση στα κρεβάτια θα γίνεται με ένα σύστημα 

διαλογής. Εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως οι ετοιμοθάνατοι ασθενείς και οι μόνιμα και 

σοβαρά ανάπηροι, πιθανόν να διαβαθμίζονται νωρίς . Όλα αυτά για να αποτραπεί η τεχνολογία να 

κρατείται και να χρησιμοποιείται μόνο από ανθρώπους που μπορούν να την αγοράσουν και πάλι. 

Αν είναι ελεύθερη η χρήση για όλους, δεν μπορεί να γίνει πάλι κατάχρηση από την ελίτ. Αυτό ακριβώς 

συνέβη. Είμαι βέβαιος ότι η κόρη σας θα είναι στη λίστα διαλογής όπου είναι πιο κατάλληλο για αυτήν. 

Είναι δύσκολο, το ξέρω. Ο γιος μου είναι αυτιστικός και εγώ είμαι σωματικά ανάπηρη αλλά δεν 
περιμένω να πάω πρώτη. Υπάρχουν εκεί έξω εκείνοι που το χρειάζονται περισσότερο από εμάς.  



Θα ήθελα πολύ να μπορούσα να αγοράσω ένα, να θεραπεύσω τον εαυτό μου και τον γιο μου και μετά να 

το δωρίσω, αλλά αυτό δεν θα μου καθόταν καλά. Αυτή η τεχνολογία είναι για όλους. Ανεξάρτητα από 

την ικανότητα να την πληρώσουν ή κατάσταση. Όλοι θα πάρουμε τη σειρά μας, όπως και όταν το 

κβαντικό σύστημα ταξινόμησης των υπολογιστών αποφασίσει ότι είναι το καταλληλότερο. Ελπίζω αυτό 

να βοηθήσει. © 

Skye: Ακριβώς 

 
11 Αυγούστου 2021 
Q: Συγγνώμη αν αυτό έχει ήδη καλυφθεί. Πολλά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Πώς μπορώ να μπω σε μια 

λίστα για να κλείσω ένα ραντεβού. Θα πρέπει να το κάνω αυτό για το έτερον ήμισυ και τα μέλη της 

οικογένειάς μου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

Skye: Κανείς δεν μπορεί να μπει σε καμία λίστα ακόμα, καθώς δεν υπάρχει. Όταν θα είναι διαθέσιμες 

δημόσια, θα ξέρετε ποιον να καλέσετε για να κλείσετε ραντεβού. 

Ερ: Θα έχουν τέλεια όραση τυφλοί άνθρωποι όπως ο Στίβι Γουόντερ και ο Αντρέα Μποτσέλι μετά από 

μια συνεδρία στο ιατρικό κρεβάτι; 

Skye: Ναι 

Ε: Μπορεί να αφαιρέσει και να συρρικνώσει έναν όγκο γλοιοβλαστώματος στον εγκέφαλο. Skye: Όχι, θα 

τον αφαιρέσουν εντελώς. 

Ερ: Είστε λοιπόν αρκετά σίγουροι ότι τα ιατρικά κρεβάτια θα κυκλοφορήσουν σε όλο τον κόσμο φέτος ή 

το επόμενο έτος, καθώς πολλοί άνθρωποι τα ζητούν απεγνωσμένα. 

Skye: Όχι, έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν έχω ιδέα πότε θα κυκλοφορήσουν δημόσια. Οι αναφορές 

λένε ότι θα είναι φέτος, αλλά κανείς δεν ξέρει πραγματικά. 

12 Αυγούστου 2021 

Ερ: Δηλαδή σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να γράψουμε το όνομά μας σε καμία λίστα για 

θεραπεία όταν έρθει η ώρα; Skye: Όχι, δεν υπάρχει κανένας κατάλογος για να βάλετε το όνομά 

σας. 

Ερ: Πήγα σήμερα σε ένα καρδιολογικό ραντεβού και ο πάροχος είπε ότι ήθελε να με εγγράψει σε μια 

κλινική καρδιακής ανεπάρκειας επειδή η θεραπεία καρκίνου που έκανα πέρυσι με οδήγησε σε καρδιακή 

ανεπάρκεια. Είπα όχι γιατί στο μυαλό μου το μόνο που σκεφτόμουν ήταν τα Med Beds και πώς θα με 

φτιάξουν. Ήθελε ακόμη και να μου εγκαταστήσει απινιδωτή στην καρδιά μου! Ωχ, όχι!!! 

Σκάι: Λόρι είσαι ζωντανή ΤΩΡΑ! Φροντίστε τον εαυτό σας τώρα, μην περιμένετε για μια θεραπεία που 

δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, διότι πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει περιμένοντας την ευκαιρία να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα κρεβάτι για φάρμακα. ΜΗΝ γίνετε άλλος ένας που θα πεθάνει 

περιμένοντας. 

Ερ: Ελπίζω να ζυγίζετε προσεκτικά αυτούς τους κινδύνους, Λόρι. Καταλαβαίνω γιατί αντιμετωπίζω 

σοβαρή χειρουργική επέμβαση στον αυχένα σε 2 εβδομάδες. Αλλά πραγματικά δεν έχουμε ιδέα πότε θα 

έχουμε διαθέσιμα τα Medbeds. Εν τω μεταξύ, πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας. Η σπονδυλική μου στήλη 

κινδυνεύει, η ζωή σας κινδυνεύει. Αν η καρδιά σας πέσει σε κοιλιακή μαρμαρυγή, αυτός ο καρδιακός 

ρυθμός θα ήταν θανατηφόρος σε 2-4 λεπτά χωρίς απινίδωση. Δεν προσπαθώ να σας τρομάξω. Απλά να 

ξέρετε ότι ακόμα και αν αποφασίσετε να πάρετε τον απινιδωτή τώρα, οι Medbeds θα τον αφαιρέσουν και 

θα σας φτιάξουν όταν θα είναι διαθέσιμοι - εφόσον επιβιώσετε μέχρι τότε. 

Συγχωρέστε με αν είμαι πολύ ωμός. Σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. 

Skye: Ακριβώς! 

 



Ε: Έχω καρδιακή ανεπάρκεια και απινιδωτή/βηματοδότη. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τα κρεβάτια Med. Θα έλεγα τουλάχιστον να πάρετε τα φάρμακα και να μπείτε στην 

κλινική. Ποιος ξέρει πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να μπείτε σε ένα ιατρικό κρεβάτι. 

Σκάι: 
 

 

17 Αυγούστου 2021 
Q: @Skye Prince - πόση ισχύ χρειάζονται αυτά τα Medbeds; Μπορούν να γίνουν φορητά; 

Skye: Δεν έχω ιδέα για τις τεχνικές πτυχές, ωστόσο τα κρεβάτια δεν είναι κατάλληλα ως φορητές 

μονάδες. Θα υπάρξουν άλλες τεχνολογίες που είναι καταλληλότερες γι' αυτό το σκοπό. 

Q: Skye, μόλις είδα αυτό το βίντεο (MED BEDS AVAILABLE TO THE PUBLIC). Έχει το οι 

πληροφορίες έχουν αλλάξει από αυτό το βίντεο της 29ης Μαρτίου 2021; 

Skye: Η μόνη πληροφορία που έχει αλλάξει είναι ότι τα κρεβάτια μπορούν πράγματι να 

αντιστρέψουν τη ζημιά από το vaxx. Ερ: Σκάι, μπορούν τα κρεβάτια να διορθώσουν τη 

μιτοχονδριακή νόσο; 

Skye: Ναι 

18 Αυγούστου 2021 

Q: Σας ευχαριστώ!! Κάποια πληροφορία σχετικά με το πότε θα διατεθούν αυτά; Skye: Όχι 

Ερ: Προσπαθώ να διαβάσω τα προηγούμενα σχόλια και αναρτήσεις, αλλά χάνω συνέχεια. Δηλαδή, τα 

κρεβάτια med ΔΕΝ διορθώνουν τη βλάβη από το covid-vax, αλλά οι ουράνιοι θάλαμοι που 

εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται θα το κάνουν; Αυτή είναι η τελευταία λέξη; Και τι γίνεται αν έχετε 

δείγμα DNA πριν από το covid-vax; Θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό αν εργάζεστε μέσω των 
ιατρικών κλινών; 

Skye: Τα ιατρικά κρεβάτια αντιστρέφουν οποιαδήποτε ζημιά από το vaxx. 

Ε: Δεν είναι αλήθεια, θα ξετυλίξουν τους τραυματισμούς του Vaxxxx. Αυτό άλλαξε από το πρώτο βίντεο. 

Δεν έχω δει καμία απάντηση στην ερώτηση σχετικά με το δείγμα DNA. Νομίζω ότι είναι πλέον περιττό. 

Skye: Για ορισμένες διαδικασίες είναι απαραίτητο ένα νέο δείγμα DNA. 

Ερ: Μπορεί κάποιος που δεν είναι ειδικευμένος νοσηλευτής να γίνει τεχνικός; Θα ήθελα πολύ να 

εργαστώ σε αυτό. Skye: Ναι 

Ε: Ωραία, αν τα MedBeds αντιστρέψουν τη ζημιά από το τσίμπημα. Αλλά, θα αποκαταστήσει το DNA 

σας στην αρχική του αλληλουχία για την αναγέννηση της ηλικίας; Σας ευχαριστώ! 

Skye: Ναι 

Q: Skye Έχω μια λίγο περίεργη ερώτηση, με όλες τις επεμβάσεις φύλου που γίνονται στις μέρες μας, τι 

θα συνέβαινε αν ένας τρανσέξουαλ πήγαινε σε μία, θα τον πήγαινε πίσω σε αυτό που ήταν ή θα τον 

βοηθούσε σε αυτό που θέλει να είναι; 



Skye: Αυτό εξαρτάται από το τι ήθελαν. Αν ήθελαν να παλινδρομήσουν ηλικιακά, το κρεβάτι θα τους 

επέστρεφε αρχικά στο αρχικό τους φύλο, αλλά αν ήθελαν να παλινδρομήσουν ηλικιακά και να 

παραμείνουν στο φύλο που επέλεξαν, θα χρειαζόταν μια πρόσθετη διαδικασία ενώ βρίσκονται στο 

κρεβάτι για να διατηρήσουν τα κομμάτια που προτιμούν. 

Ερ: Ρωτώ επίσης, επειδή η Skye είχε πει ότι το μηχάνημα θα διαλύσει ένα ψεύτικο πόδι και θα το 

ξαναφτιάξει καλά, τι γίνεται με τα εμφυτεύματα στήθους; και άλλα εμφυτεύματα. Εγώ δεν έχω κανένα, 

αλλά γνωρίζω ανθρώπους που έχουν. Μπορεί να είναι κάτι που έχει προγραμματιστεί. 

Skye: Κάθε άτομο θα αξιολογηθεί ξεχωριστά. Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τα εμφυτεύματα αν δεν το 

θέλετε. 

Q: Μπορούν τα κρεβάτια med να κάνουν κάτι για να διορθώσουν τα δόντια ενός ατόμου; Να 

απαλλαγούν από τις κοιλότητες, να ισιώσουν τα δόντια, να ξαναφυτρώσουν δόντια που έχουν τραβηχτεί; 
Παρακαλώ ενημερώστε με. 

Skye: Απολύτως 

Q: Skye ...Είμαι καινούργια στο κανάλι σας και είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ! Δημιούργησα 

μια ομάδα υποστήριξης για τους πάσχοντες από σπασμένη φτέρνα/καλκάνιο, αυτή τη στιγμή έχουμε 

1,2 χιλιάδες μέλη από όλο τον κόσμο. Μέχρι πότε θα μπορούσαμε να περιμένουμε να έχουμε πρόσβαση 

σε ιατρικά κρεβάτια που μπορούν να αφαιρέσουν το υλικό, να φτιάξουν τις φτέρνες μας και να είμαστε 

όπως ήμασταν κάποτε; Και μόνο η σκέψη ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα 

φέρνει δάκρυα στα μάτια μου! Ανυπομονώ να μοιραστώ τα νέα με τα μέλη της ομάδας! 

Skye: Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά πότε θα είναι διαθέσιμα στο κοινό. Υπάρχουν αναφορές ότι 

μερικές χώρες τα διαθέτουν ήδη, αλλά πιστεύω ότι είναι ανεπιβεβαίωτες. 

19 Αυγούστου 2021 
Ε: Skye: είναι οι θάλαμοι Tesla διαφορετικοί από τα 3 MedBeds, και αν ναι, με ποιον τρόπο; Σας 

ευχαριστώ! 

Skye: Δεν γνωρίζω πολλά για τους θαλάμους Tesla, αλλά απ' ό,τι καταλαβαίνω, οι θάλαμοι θεραπεύουν 

ολόκληρο το σώμα, ενώ τα ιατρικά κρεβάτια μπορούν να είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα μέχρι και 

στοχευμένα μεμονωμένα κύτταρα. 

Q: Μπορούν τα κρεβάτια med να 

αφαιρέσουν τα τατουάζ; Skye: Ναι 

Ερ: Skye, από την Αμερική, όσο είμαι άρρωστος, ο στόχος μου είναι να τα παράγω μαζικά εδώ στην πόλη 
που ζω. Τότε μάθε μου πώς να τα δουλεύω. Έχω περάσει πολλά χρόνια στην υγειονομική περίθαλψη. 
Ήμουν ειδικά εκπαιδευμένος αναπνευστικός θεραπευτής μέχρι που αρρώστησα. Στη συνέχεια, 
μετατρέψτε τα 2 νοσοκομεία μας σε ολιστικά θεραπευτικά κέντρα, προσθέστε τα ιατρικά κρεβάτια και 
αρχίστε να θεραπεύετε όσους μπορούν. Φέρτε μέσα άτομα από τα σπίτια του ΝΣΓ, τους άστεγους και τους 
κτηνιάτρους. Βάλτε ομάδες να δουλέψουν μαζί μου σε αυτό, καθώς και να διασχίσουν την πόλη και να 
βάλουν συνεργεία οικοδόμων να ανακατασκευάζουν σπίτια που έχουν καταρρεύσει. Φτιάξτε τα. Τότε 
εκείνοι που θα θεραπεύσει η ομάδα θα έχουν ένα σπίτι για να πάνε μετά. Οι άνθρωποι που βοηθούν οι 
ομάδες δεν θα έχουν κανένα κόστος ΑΛΛΑ μόλις θεραπευτούν και είναι σε θέση να βοηθήσουν τις ομάδες 
όσο το δυνατόν περισσότερο. Η πόλη μου έφτιαξε 30.000 αναπνευστήρες και μετά μπορούμε να 
φτιάξουμε κρεβάτια γιατρούς.  
 
Skye: Ακούγεται υπέροχο 
 



Q: Μπορούν λοιπόν τα Med Beds να αναιρέσουν τη ζημιά από 

χρόνια καπνίσματος; Skye: Απολύτως 

 

Q: Skye Φιλοσοφική ερώτηση; Πρώτα θα,πω ότι δεν έχω καμία καταστροφική συνήθεια εκτός από το 

να τηλεγραφώ όλη μέρα! Δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν είμαι άρρωστος απ' όσο ξέρω, οπότε δεν χρειάζομαι 

πραγματικά φάρμακο εκτός από το να ρίξω 30 χρόνια και να μεγαλώνουν τα μαλλιά! Τώρα η Ε. Αν τα 

medbeds είναι άμεσα διαθέσιμα, ή οι ουράνιοι θάλαμοι είναι σε κάθε σπίτι και θέλω να καπνίζω, να πίνω 

υπερβολικά, ή να πυγμαχώ για τον αθλητισμό και να με δέρνουν καθημερινά ή ακόμα και να κάνω χρήση 

επικίνδυνων ναρκωτικών... γιατί θα πρέπει να έχω συμβουλευτική πριν χρησιμοποιήσω ένα κρεβάτι ή να 

μην μπορώ να θεραπευτώ; Απλά από περιέργεια, αν η ελεύθερη βούληση είναι όντως υπέρτατη, γιατί όχι; 

Και πάλι, αν είμαι κυρίαρχος, ποιος είναι ο καθένας από εσάς που θα μου πει ότι δεν μπορώ; Lol. Και 

πάλι από περιέργεια. Ευχαριστώ που διασκεδάζετε με την παράξενη ερώτησή μου. 

Skye: Εδώ είναι που η συνείδηση πρέπει να εξισωθεί με την τεχνολογία. Αυτό το είδος τεχνολογίας δεν 

είναι εδώ για να σας συναρμολογήσει, αλλά για να προάγει την υγεία. Το να κάνεις όλα αυτά τα 

πράγματα επειδή ' τα κρεβάτια θα με φτιάξουν' είναι χαμηλή συνείδηση και εντάσσεται στην κατάχρηση 

της τεχνολογίας και αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. 

Ερ: Είμαι παραϊατρικός εντατικής θεραπείας, διευθύνω επίσης ένα παραϊατρικό πρόγραμμα από 

εκπαιδευτική άποψη. Αναρωτιέμαι και μερικές από αυτές τις κινητές εκδόσεις ακριβώς το ίδιο πράγμα 

που αναρωτιέστε: τι γίνεται με το επίπεδο τεχνικού που απαιτείται για τη λειτουργία του μηχανήματος, 

ένα από τα έργα μου έχει να κάνει με την επανεφεύρεση των ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στη 

χρήση μιας φορητής αναγεννητικής κλίνης που ένας τεχνικός όπως ένας παραϊατρικός θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον για μένα, ειδικά για την καθιέρωση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Γι' αυτό παρακαλώ ενημερώστε με αν ακούσετε κάτι τέτοιο. 

Skye: Τα ιατρικά κρεβάτια που θα είναι διαθέσιμα δεν θα είναι κατάλληλα για μεταφορά, ωστόσο θα 

υπάρχουν πολλές άλλες μορφές ιατρικής τεχνολογίας που θα μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν. 

Ερ: Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι κάπου εδώ μέσα, αλλά δεν το βλέπω, οπότε θα ρωτήσω .... Μπορούν 

τα κρεβάτια με φάρμακα να αναιρέσουν αυτό που έχει κάνει αυτή η ένεση ή είναι πολύ αργά για αυτούς 

τους ανθρώπους; ΔΕΝ ανυπομονώ να πρέπει να θάψω το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειάς μου, 
ευχαριστώ. 

Skye: Ναι, τα ιατρικά κρεβάτια μπορούν να αντιστρέψουν τη ζημιά από το τσίμπημα. 

Ερ: Δεν έχω δει γιατρό εδώ και 17 χρόνια και θεωρώ τον εαυτό μου υγιή, εκτός από το ότι είμαι 

καπνιστής και πίνω. Δεν παίρνω κανένα χάπι, οπότε αυτός είναι ο τρόπος μου υποθέτω, αν και ξέρω ότι 

δεν είναι. 

καλό για μένα, να αντιμετωπίζω τις πιέσεις της καθημερινότητας... Υποθέτω λοιπόν ότι αυτό σημαίνει ότι 

πρέπει να τα παρατήσω όλα για να έχω την ευκαιρία να θεραπευτώ; Θέλω επίσης να γίνω νεότερος και 

να ζήσω πολύ για να εκπληρώσω το ανθρωπιστικό μου λειτούργημα. 

 ........................................................................................................................................................... Συγγ 

νώμη 

για μια τρελή ερώτηση και μάλλον ξέρω την απάντηση, αλλά είμαστε όλοι εδώ για να μάθουμε και να 

υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον, οπότε την έθεσα εκεί έξω... 

Σκάι: Όχι, δεν χρειάζεται να παραιτηθείς. Δεν χρειάζονται όλοι όσοι χρησιμοποιούν τα κρεβάτια 

συμβουλές ή αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Η θεραπεία κάθε ατόμου θα είναι ατομική για τον καθένα, 

όπως και κάθε άλλη ιατρική διαδικασία ή φροντίδα. 



 

20 Αυγούστου 2021 
Ε: Είμαι πρόσφατα συνταξιούχος νοσηλευτής στις ΗΠΑ, ο οποίος εργάστηκε ως νοσηλευτής για 20 
χρόνια. Στη συνέχεια επέστρεψα στη σχολή για να πάρω το μεταπτυχιακό μου στην πρακτική του 
Βοηθού Ιατρού και άσκησα την Εσωτερική Ιατρική, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή πρακτική για 
άλλα 21 χρόνια. Θέλω να εκπαιδευτώ για την τεχνολογία MedBed για να προσφέρω υπηρεσίες στην 
κοινότητά μου και όχι μόνο. Από πού προτείνετε να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι; Σας ευχαριστώ εκ των 
προτέρων. 
 
Σκάι: Skye: Η αύξηση της συνείδησής σας είναι σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον 

αφορά τα κρεβάτια γιατρούς, δεν υπάρχει ακόμα πού να ξεκινήσετε την εκπαίδευση. 

Ερ: Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος που γεννήθηκε άνδρας να παλινδρομήσει ηλικιακά και να αποκτήσει 

μήτρα και να κάνει παιδιά αν ήθελε πραγματικά να γίνει γυναίκα; 

Σκάι: Όχι, δεν θα πάρεις όλα τα πραγματικά γυναικεία κομμάτια. Θα χρειαστείς μια μεταφορά ψυχής για 
αυτό. 



 

Ερ: Υπάρχει περίπτωση το κρεβάτι να βοηθήσει τα κατοικίδιά μας; Ή μήπως ένα διαφορετικό 

κρεβάτι γι' αυτά; Ευχαριστώ Skye: Ναι, τα κρεβάτια λειτουργούν σε όλη τη βιολογική ζωή. 

Ερ: Εάν έχετε τις στάχτες των κατοικίδιων ζώων σας, μπορούμε να τις φέρουμε πίσω; Skye: Όχι 

και δεν θα θέλατε να το κάνετε. 

Ερ: Γεια σου Skye Ενδιαφέρομαι πολύ να βοηθήσω με το κρεβάτι med στο QLD της Αυστραλίας. 

Έχω ενταχθεί στην ομάδα της Αυστραλίας. Έχετε πληροφορίες για το πώς μπορούμε να 

συμμετάσχουμε στην ανάπτυξη. 

Skye: Δυστυχώς όχι 

Ερ: Ποια είναι τα κύρια είδη "θεραπευτικών τεχνολογιών"; Η ορολογία δεν περιγράφει 

πραγματικά τι ΜΠΟΡΟΥΝ να κάνουν και ΠΩΣ (είδη μηχανημάτων και πώς αλληλεπιδρούν με το 

σώμα) το κάνουν. Οποιαδήποτε περιγραφή και βοήθεια για την κατεύθυνση εκτιμάται. 

Σκάι: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά ξέρω ότι θα απελευθερωθούν μαζί με τα κρεβάτια. 

Q: Έχω αρκετούς υπέρβαρους φίλους © μπορεί επίσης να απαλλαγεί από το υπερβολικό βάρος; Δεν 

περίπου 7 κιλά για τον εαυτό μου © θα με πείραζε να χάσω 

Skye: Απολύτως 

24 Αυγούστου 2021 
Ε: Πώς μπορούμε να μάθουμε πού υπάρχουν κρεβάτια για φάρμακα στις ΗΠΑ.Γνωρίζουμε πολλούς 

βετεράνους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 1.. πώς μπορούμε να τα βρούμε; 

Skye: Δεν μπορείτε, καθώς δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. 

Q: Λοιπόν Skye, είναι αυτό κοντά στο πραγματικό πράγμα ή απλά μια απάτη; Ευχαριστώ. 

https://t.me/c/1508681294/3503 Skye: Αυτό δεν είναι ένα ιατρικό κρεβάτι αλλά ένας άλλος τύπος 

θεραπευτικής τεχνολογίας. 

25 Αυγούστου 2021 
Skye: Ακούστε τη διαίσθησή σας, ανεξάρτητα από το τι λέω εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος. Ε: Είναι τα 

κρεβάτια γιατρούς ελεύθερα; 

Skye: Ναι! 

Ερ: Οπότε σε αυτή την περίπτωση οι εξετάσεις pcr μπορεί να αποδειχθούν καλό πράγμα; Ο γιος 

μου είχε πολλές από αυτές παίζοντας ποδόσφαιρο στο κολέγιο. 

Skye: Τα τεστ pcr είναι μια χαρά, αλλά τα επιχρίσματα δεν είναι, είναι μέρος της σκοτεινής 

ατζέντας και σίγουρα δεν είναι κάτι που θέλετε να βρίσκεται κοντά σας, πόσο μάλλον στον 

εγκέφαλό σας. 

Ερ: Είναι καλύτερα να δίνεις την αλήθεια, όσο δύσκολο κι αν είναι. Επειδή σας δίνεται μια αλήθεια 

όπως αυτή δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπετε την ελπίδα. (Σχετικά με τον Κεντ Νταν που μιλάει για τα 

ιατρικά κρεβάτια) 

Σκάι: Αυτή μπορεί να είναι η αλήθεια του, αλλά δεν είναι η αλήθεια για τη νέα γη. 

https://t.me/c/1508681294/3503


Ερ: Ελπίζω να είναι όπως τα αναφέρατε. Πραγματικά το ελπίζω. Δεν θέλω η ανιψιά μου να χάσει 

τον μικρό της αδελφό και τους γονείς της. Αλλά το ότι είπε αυτό που είπε με ανάγκασε να είμαι 

προετοιμασμένος. Και είναι πάντα καλύτερο να είσαι προετοιμασμένος. 

Skye: Ο μόνος τρόπος για να ξέρετε πραγματικά είναι να εμπιστευτείτε αυτό που σας δίνει ο 

ανώτερος εαυτός σας. 

Q: Ελπίζω να χτίσω μια εγκατάσταση med bed. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν περιορισμοί 

ως προς το πόσο κοντά σε ένα αεροδρόμιο μπορούν να βρίσκονται τα ιατρικά κρεβάτια; (Δεν είμαι 

σίγουρος αν οι επικοινωνίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των ιατρικών κλινών και το 

αντίστροφο). Σας ευχαριστώ. 

Skye: Δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει τα κρεβάτια. 

Q: Θα υπάρξει μάθημα ή πιστοποιητικό για τη διαχείριση των κρεβατιών med ! Ο λόγος που 

ρωτάω είναι ότι οι κόρες μου θέλουν να πάνε στη νοσηλευτική για το κολλέγιο χάσιμο χρημάτων 

αν έρθουν τα med κρεβάτια ? Προτιμώ να τις βάλω να πάνε στο κολέγιο για εκπαίδευση σε ιατρικά 

κρεβάτια 

????? 

Skye: Θα υπάρξει εκπαίδευση όταν προσληφθεί. 

Ε: Ελπίζω να κατασκευάσω μια εγκατάσταση για ιατρικά κρεβάτια - τρία ανθρώπινα, ένα μεγάλο 

ζώο και ένα μικρό ζώο. Είναι οι προδιαγραφές κατασκευής τους; Τεχνικές προδιαγραφές; 

διαθέσιμες; 

Skye: Θα ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τον στρατό για αρκετό καιρό, ώστε να μην γίνεται 

κατάχρηση της τεχνολογίας. 

Ε: Γεια σας αποκάλυψη λειτουργίας , θα μπορούσε το medbed επίσης να διορθώσει ορθοδοντικά 

ζητήματα όπως η προσαρμογή και η διόρθωση της θέσης των δοντιών και των οστών; 

Skye: Ναι 

Ερ: Γεια σας, περιμένω πάνω από ένα χρόνο για μια χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης 

ισχίου, θα μπορούσε να βοηθήσει ένα ιατρικό κρεβάτι, καθώς είμαι σε πατερίτσες και πραγματικά 

ακινητοποιημένος. Ευχαριστώ x 

Σκάι: Τα ιατρικά κρεβάτια θα αποκαταστήσουν κάθε ζημιά. 

Skye: Όποιος θέλει να ανοίξει ένα κέντρο με ιατρικά κρεβάτια, το έχει σκεφτεί πραγματικά ή είναι 

απλώς ένα ωραίο όνειρο; Ας μπούμε σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, τα ιατρικά κρεβάτια είναι 

εξαιρετικά προηγμένη ΙΑΤΡΙΚΗ τεχνολογία, αν δεν έχετε ιδέα για την ιατρική και τη φυσιολογία 

θα χρειαστείτε πολύ περισσότερη εκπαίδευση. Στη συνέχεια, χρειάζεστε κρεβάτια πριν και μετά 

την επέμβαση, καθώς και κρεβάτια διανυκτέρευσης, θα χρειαστείτε τουλάχιστον αρκετούς 

συμβούλους, νοσηλευτές, διαιτολόγο, για να μην αναφέρουμε το προσωπικό τροφοδοσίας, τις 

γραμματείς, την ασφάλεια κ.λπ. Στη συνέχεια, χρειάζεστε όλες τις άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, 

όπως η εκπαίδευση του προσωπικού σας, και η ύπαρξη προσωπικού συνοδεύεται από λογιστική 

και μισθοδοσία κ.λπ. Το να έχεις ένα κέντρο ιατρικών κλινών δεν σημαίνει απλώς ότι βάζεις 

κάποιον σε ένα κρεβάτι για λίγα λεπτά και μετά βγαίνει έξω απόλυτα υγιής και δεν τον 

ξαναβλέπεις ποτέ, αλλά ότι πρέπει να διασφαλίζεις ότι θα είναι και υγιής, άρα θα έχεις πολλές 

επακόλουθες φροντίδες. Όταν θεραπεύουμε κάποιον δεν μπορείτε να θεραπεύσετε μόνο το σώμα, 

το μυαλό πρέπει να έχει επίσης τη θεραπευτική υποστήριξη! 

Ερ: Skye: διατυπώνετε βάσιμα επιχειρήματα εδώ. Αυτό είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία, οι κλινικές κ.λπ. είναι η εξεύρεση εξειδικευμένων ανθρώπων για 

να κάνουν όλες τις εργασίες που απαριθμείτε. Πώς θα βρούμε ανθρώπους με εκπαίδευση στις 

επιχειρήσεις, στα οικονομικά, στην ιατρική, στην ψυχολογία και στην ασφάλεια, ειδικά όταν 

ενεργοποιηθεί η Neseara/Geseara και όλοι έχουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. 



Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να βρεθούν κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν όλες τις 

ανοιχτές θέσεις εργασίας που θα πρέπει να καλυφθούν πριν από το άνοιγμα ενός Κέντρου Θεραπείας. 

Υπάρχουν πολλοί καλόκαρδοι άνθρωποι σε αυτόν τον ιστότοπο που θέλουν απλώς να βοηθήσουν, αλλά 

το να θέλουν απλώς να εκπαιδευτούν για να τα διευθύνουν αυτά θα είναι από μόνο του ένα μεγάλο 

εμπόδιο και μια σταγόνα στον κουβά των πραγμάτων που πρέπει να τακτοποιηθούν. Αισθάνομαι ότι θα 

γινόταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να ξεκινήσει το δικό του Κέντρο Θεραπείας, ειδικά χωρίς 

καμία εμπειρία. Εγώ, τουλάχιστον, δεν θα είχα ιδέα για το πώς να το κάνω αυτό, αλλά μέσα μου θα ήθελα 

πολύ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσα. 

Skye: Ακριβώς. Ενώ πολλές καρδιές είναι στο σωστό μέρος, το μυαλό τους δεν είναι, απλά δεν 

καταλαβαίνουν. Τα κέντρα MED bed θα είναι ουσιαστικά νοσοκομεία και για τους μη 

υγειονομικούς, οι άνθρωποι απλά δεν έχουν ιδέα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο στρατός θα 

έχει τον πλήρη έλεγχο. 

Ε: Αγόρασα 2 κουτιά από τα βιοθεραπευτικά για ενήλικες που δουλεύουν καλά προς το παρόν, 

αλλά με ενδιαφέρει αν θα υπάρξουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ κρεβάτια με φάρμακα που θα μας θεραπεύουν 

μέσα σε 2,5 λεπτά, όχι δεν πήρα ποτέ τη ΣΚΟΤΙΑΚΗ ΒΟΛΗ ΘΑΝΑΤΟΥ. 

Skye: Εξαρτάται από το τι έχετε κάνει. Ορισμένες διαδικασίες διαρκούν λίγα λεπτά, ενώ άλλες 

αρκετές ώρες. 

Q: ahhhhhhhhhhhhhh ok αυτό είναι που σκέφτηκα ok ευχαριστώ πολύ για την απάντηση έτσι τι 

γίνεται με τη σπονδυλική στήλη της μητέρας μου ο μπαμπάς της την έσπασε όταν ήταν 14 ετών 

όταν ήταν μεθυσμένος και είχε μια κακή πλάτη από τότε μπορεί να θεραπεύσει τη σπονδυλική της 

στήλη. 

Skye: Ναι, θα θεραπευτούν και αυτοί. 

Ερ: Πόσο δύσκολο θα ήταν να σταθεροποιήσω τη σπονδυλική μου στήλη μια για πάντα και να 

αφαιρέσω 11 ράβδους .Δύο είναι τρυπημένες στα ισχία μου για να σταθεροποιήσω τη σπονδυλική 

μου στήλη ? Ελπίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει? 

Skye: Οι ράβδοι θα διαλυθούν από την τεχνολογία και η σπονδυλική σας στήλη θα θεραπευτεί 
πλήρως. 

Ερ: Ήμουν υπεύθυνος για την ασφάλεια στο Advent Health East Orlando για 21 από τα 23 χρόνια 

που ήμουν εκεί και πραγματικά είδα τα πάντα που συνέβαιναν σε όλα τα τμήματα. Παρόλο που 

αυτό είναι διαφορετικό, ο κατάλογος του προσωπικού είναι 100% αληθινός και η ασφάλεια πρέπει 

να είναι υψηλού επιπέδου και να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο για κάτι τέτοιο. 

Skye: Ακριβώς 

 



26 Αυγούστου 2021 
Ε: Γεια σας Skye, έχω μια φίλη της οποίας η κόρη γεννήθηκε με σοβαρή λισσεγκεφαλία. Δεν 

μιλάει, δεν περπατάει ούτε μιλάει. Τρώει με τη βοήθεια ενός σωλήνα σίτισης και φοράει ακόμα 

πάνες. Μπορεί να βοηθηθεί με ένα ιατρικό κρεβάτι; Σας ευχαριστώ. 

Skye: Μπορεί σίγουρα να βοηθηθεί. 

Ερ: Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν κάθε ευκαιρία για 

κρεβάτια για φάρμακα πριν από τα ζώα. Σκάι: Γιατί; Είναι 

κατώτερα όντα από εμάς; 

Ε: Πρέπει να πω ναι. 

Skye: Αυτό είναι πραγματικά κρίμα και δεν αποτελεί γνώμη ή πεποίθηση για την 5Δ ή τη νέα γη. 

Q: Skye, πρώτα, σε ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες. Όλοι το εκτιμούμε πολύ. Η κόρη μου είναι 

με νοητική υστέρηση, αλλά με πολύ υψηλή λειτουργικότητα, πολύ έξυπνος. Θα 

την βοηθούσε ένα MedBed; Skye: Πολύ πιθανόν. 
Ε: Γεια σου skye, ο αρραβωνιαστικός μου έχει καρκίνο σε τελικό στάδιο, αλλά αντέχει με την ελπίδα να πάρει 
σύντομα τα κρεβάτια των φαρμάκων! Ζούμε kawartha lakes κοντά στο lindsay Ontario! Θα μπορούσατε να μου 
στείλετε πληροφορίες για το πώς να πάρω ραντεβού για αυτά παρακαλώ! Αγάπη και φως! ¥¥¥ 

 

Skye: Δυστυχώς όχι. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες. Όταν γίνουν διαθέσιμες θα γνωρίζουμε 

περισσότερα. 

Q: Γεια σου Skye! Διάβαζα τις ερωτήσεις και αναρωτιόμουν αν θα μπορούσες να ρίξεις φως σε αυτό το 

θέμα... Έχω μια διαταραχή της πλάτης, δεν είναι υψηλής προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα 

που έχουν οι άλλοι, οπότε η ερώτησή μου είναι όταν αυτά κυκλοφορήσουν για το ευρύ κοινό και είμαστε 

σε θέση να κάνουμε την αρχική μας σάρωση για να καθορίσουμε την προτεραιότητά μας, δεδομένου ότι 

εγώ θα είμαι πιθανώς χαμηλής προτεραιότητας, πιστεύετε ότι θα περάσουν εβδομάδες, μήνες ή ίσως 
και χρόνια πριν μπορέσω να μπω για να θεραπευτώ; Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας! 

Skye: Αυτό εξαρτάται από το πόσοι άνθρωποι στην περιοχή σας θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. 

 



27 Αυγούστου 2021 

Ερ: Skye, γνωρίζεις με ποιον θα μπορούσα να επικοινωνήσω για συμβουλές σχετικά με το πότε τα Med 

Beds θα είναι διαθέσιμα στην Αυστραλία; Είμαι σε μια κατάσταση όπου τα Med Beds θα μπορούσαν να 

είναι η μόνη επιλογή για να συνεχίσω να ζω. 

Είμαι 65 ετών, λόγω καρκίνου μου αφαιρέθηκε μεγάλο μέρος του εντέρου και του πεπτικού μου 

συστήματος. Η τελευταία επέμβαση που έκαναν ήταν για να προσπαθήσουν να αφαιρέσουν ουλώδη ιστό 

που είχε περιβάλει περισσότερο το έντερό μου. Ο χειρουργός μου ενημέρωσε ότι δεν θα μπορούσε να 

ξαναχειρουργήσει εάν ο ουλώδης ιστός συνέχιζε να αναπτύσσεται. Τώρα βρίσκομαι σε αυτό το σημείο, 

το πεπτικό μου σύστημα αποτυγχάνει, οτιδήποτε τρώω ή πίνω περνάει από το πεπτικό μου σύστημα μέσα 

σε λίγες ώρες. Χάνω βάρος και έχω πολύ λίγη ενέργεια. Καθώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα ιατρικά 

για μένα, η μόνη μου ελπίδα είναι ένα ιατρικό κρεβάτι, ελπίζω μόνο ότι θα είναι διαθέσιμο στην 

Αυστραλία πολύ σύντομα. 

Σκάι: Μακάρι να ήξερα, λυπάμαι. 

Ερ: Ποιο είναι το νόημα αυτής της ομάδας αν κυριολεκτικά δεν έχετε καμία πληροφορία για να τον 

βοηθήσετε; Υπάρχει τεχνολογία αλλά δεν υπάρχει τίποτα για κανέναν; Τι απάτη. 

Skye: Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι οι πληροφορίες που μοιράζομαι και γνωρίζω προέρχονται από 

την εμπειρία μου στο μυστικό διαστημικό πρόγραμμα. Δεν έχω καμία πληροφορία για το πότε θα δοθούν 

στη δημοσιότητα ή με ποιον να επικοινωνήσω. Αν αυτό αποτελεί απάτη για εσάς, τότε αυτό είναι δική 

σας ευθύνη. Ποτέ δεν είπα ότι έχω όλες τις πληροφορίες. Είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε από την 

ομάδα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. 

Ε: Δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα για τη θεραπεία του διαβήτη! Είναι αυτό 

δυνατόν; Skye: Απολύτως 

Q: Δεν έχω επισκεφθεί πολύ εδώ, αλλά θα μπορούσε κάποιος plz να με συγχωρήσει που ρωτάω αυτό το 

ερώτημα, καθώς πιθανότατα έχει ήδη απαντηθεί. Αλλά έχω έναν γιο με τον οποίο ασχολούμαι αυτή τη 

στιγμή και είναι ψυχικά κατεστραμμένος από πολλά πράγματα. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ από τον πυροβολισμό 

του πατέρα του το 2001 και από τότε κάνει χρήση ναρκωτικών για να το αντιμετωπίσει. Όταν μπορώ να 

κανονίσω να βοηθήσω με τα έργα μου πιστεύετε ότι τα κρεβάτια μπορούν να τον βοηθήσουν. Σας 

ευχαριστώ. 

Skye: Θα βοηθηθεί σταδιακά, καθώς τελικά θα πρέπει να αντιμετωπίσει το τραύμα με θετικό τρόπο. Θα 

υπάρξουν πολλοί πνευματικά εκπαιδευμένοι σύμβουλοι τόσο ανθρώπινοι όσο και μη ανθρώπινοι για να 

τον βοηθήσουν. 

Ερ: Αναρωτιέμαι αν οι εμβολιασμένοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την τεχνολογία αφού το DNA 

τους έχει ή θα έχει τροποποιηθεί; Σκάι: Ναι, μπορούν οπωσδήποτε. 

Ερ: Λέει ότι η τεχνολογία του ιατρικού κρεβατιού δεν μπορεί να αποκαταστήσει το DNA μετά το 

εμβόλιο, παρακαλώ δείτε αυτό το βίντεο. 

Skye: Αυτή είμαι εγώ σε αυτό το βίντεο. Από τότε που έκανα εκείνο το βίντεο, οι νέες πληροφορίες είναι 

ότι τα κρεβάτια αποκαθιστούν το DNA και θεραπεύουν κάθε ζημιά που έχει γίνει. 

 

 



 

28 Αυγούστου 2021 
Q: Γεια σου Skye! Είχα άσχημα νέα από το γιατρό μου χθες. Λέει ότι σύμφωνα με το 

ηλεκτροκαρδιογράφημά μου, έχω κάποια εξασθένηση των ηλεκτρικών ερεθισμάτων στην καρδιά 

μου. Έτσι, ο σφυγμός μου δεν είναι κανονικός, αλλά έχει κάποια πιο αδύναμα χτυπήματα κάθε 

τόσο. Ο καρδιολόγος θα το εξετάσει αυτό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω αν το Medbed μπορεί να 

διορθώσει αυτό το πρόβλημα; 

Skye: Απολύτως 

1η Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Είμαι νέος εδώ και ελπίζω να βοηθηθώ μετά την ολοκλήρωση του gesara και να μπορέσω να 

συνταξιοδοτηθώ από την τρέχουσα εργασία μου. Θα ήθελα να βοηθήσω την ανθρωπότητα, αλλά 

κυρίως τα παιδιά αφού είμαι δασκάλα. Επίσης, θέλω να βοηθήσω τα αυτιστικά παιδιά με 

σύνδρομο adhd αφού έχω 3. Έχε με στο μυαλό σου Σκάι. Δεδομένου ότι είμαι, δεν είμαι σίγουρος 

πώς να ? @skye οπότε θα ρωτήσω εδώ. Διάβασα τις προηγούμενες αναρτήσεις. Με τον αυτισμό 

μερικές φορές έρχεται ocd και άγχος, τα φάρμακα κρεβάτια διορθώνουν και αυτό? Τα 

βενετσιάνικα είναι από την Αφροδίτη; 

Skye: Ναι, μόλις διορθωθεί το υποκείμενο πρόβλημα, θα φύγουν και τα υπόλοιπα. Ναι, οι 

βενουσιάνες προέρχονται από την Αφροδίτη. 

Ε: Γεια σας Skye, έχετε κάποια κατανόηση του ΠΩΣ τα κρεβάτια με φάρμακα μπορούν τώρα να 

αντιστρέψουν τη ζημιά από το vaxx, ενώ πριν φαινόταν σαφές ότι δεν μπορούσαν; Σας ευχαριστώ 

και ο Θεός να σας ευλογεί. 

Σκάι: Όχι, λυπάμαι, δεν ξέρω. 

Q: Skye, τι κάνουν τα ιατρικά κρεβάτια στο dna μας; Νόμιζα ότι κάποιος είπε ότι το 

πλένει ή κάτι τέτοιο; Σκάι: Τι εννοείς; Τα κρεβάτια μπορούν να αποκαταστήσουν το dna 

σας. 

6 Σεπτεμβρίου 2021 
Q: Skye υπάρχει ένας πλανήτης Venetia που δεν είναι η Αφροδίτη; Ρωτάω γιατί είχα ένα όραμα 

ότι ήμουν από εκεί και με έστειλαν στη Γη για να βοηθήσω τα παιδιά. Κάποιος στο όραμα μου είπε 

ότι η Βενετία δεν είναι το ίδιο με την Αφροδίτη. Το όραμα αυτό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας 

συνεδρίας ρέικι. 

Skye: Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι. 

Q: Εντάξει Ευχαριστώ για τις πληροφορίες κύριε. Μπερδεύτηκα λίγο εδώ. Λέτε ότι οι 

βακτηριασμένοι μπορούν να θεραπευτούν τώρα, αυτό σημαίνει ότι θεραπεύονται από το covid ή 

ότι καθαρίζονται και από τα πολυάριθμα δηλητήρια & τη γραφίνη; Ευχαριστώ εκ των προτέρων 

Σκάι: Τα κρεβάτια αντιστρέφουν κάθε ζημιά από το βακτήριο και θεραπεύουν επίσης το κοβίδιο. 

Q: Γεια σου Skye. Είμαι μια κυρία ηλικίας 69 ετών και ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε κάποια 

ιδέα για το πόσο καιρό θα πρέπει να περιμένω εγώ και τα άτομα της ηλικίας μου για να κάνω μια 

συνεδρία στο MedBed; Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε. 

 



Skye: Το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να περιμένετε εξαρτάται από τον επείγοντα 

χαρακτήρα της περίθαλψης/των παθήσεών σας. Θα βασίζεται σε ένα σύστημα ταξινόμησης. 

Q: Γεια σας skye Στο κρεβάτι σας med έχετε είναι δυνατόν να γεράσει κάποιος πίσω από 80 σε 30 ετών και πάλι; 

Skye: Όχι. Μπορείς να παλινδρομήσεις το πολύ 30 χρόνια με τη μία. Δεν είμαι σίγουρος για το πόσο καιρό 

πρέπει να περιμένετε μεταξύ των παλινδρομήσεων. 

Ερ: Η κόρη μου επέμενε να κάνει το εμβόλιο παρά τη συμβουλή μου. Εάν έχω στην κατοχή μου τα παιδικά 

της δόντια, μπορεί να εξαχθεί το αρχικό της dna από αυτά τα δόντια ή ας πούμε από μια τούφα παιδικών 

μαλλιών; 

Skye: Πιστεύω ότι πρέπει να είναι "φρέσκο" δείγμα για τις διαδικασίες που απαιτούν 

δείγμα DNA. Ερ: Θα θεραπεύσουν/θεραπεύσουν την κατάθλιψη και τους εθισμούς; 

Skye: Όχι. Τα κρεβάτια μπορούν να "καταπιέσουν" συναισθηματικές ή εθιστικές συμπεριφορές, αλλά 

κάποια στιγμή πρέπει να τις αντιμετωπίσετε και να τις αντιμετωπίσετε. 

Ερ: Εάν μια γυναίκα έχει υποβληθεί σε υστερεκτομή, μπορούν τα ιατρικά κρεβάτια να αναγεννήσουν 

τμήματα ώστε να μπορέσει να κάνει παιδιά; πάλι; Επίσης, τι γίνεται με την υπερανάπτυξη των 

μαλλιών ή τη φαλάκρα; Skye: Απολύτως. Ναι, μπορούν 

επίσης να αναγεννηθούν τα μαλλιά. 

Q: Γεια σας Skye, Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το Q & A write up! Ήταν τόσο κατατοπιστικό. Οι 

σύνδεσμοι στο κάτω μέρος του άρθρου δεν ήταν καθόλου ενεργοί από το youtube. Αποθηκεύσατε τα 

βίντεό σας σε κάποιο άλλο μέρος όπως το Rumble ή το BitChute; 

Skye: Δυστυχώς όχι. 

Q: Γεια σου Wolverine, αυτό σημαίνει ότι τα κρεβάτια med δεν είναι σε θέση να θεραπεύσουν όσους 

έχουν το τσίμπημα; Όλοι θα πεθάνουν; Σκάι: Τα κρεβάτια θα θεραπεύουν όσους έχουν κάνει το εμβόλιο. 

Ε: Θα απαλλαγούν τα κρεβάτια με φάρμακα από τον καταρράκτη; Πραγματικά δεν θέλω να κάνω 

χειρουργική επέμβαση αν θα το κάνουν, επειδή είμαι πολύ νευρική για να έχω κάποιον να πειράζει τα 

μάτια μου. Επιπλέον, κοστίζει πάρα πολύ και δεν έχω ασφάλιση. 

Skye: Απολύτως ναι 

Q: ? Λειτουργούν τα κρεβάτια med 

για τα κατοικίδια ζώα; Skye: Ναι 

Ερ: Skye έχεις ακούσει αν οι ηλικιωμένοι κάτοχοι zim με προγράμματα θα μπορούσαν να έχουν 

πρόσβαση σε κρεβάτια γιατρούς πολύ γρήγορα; 

Σκάι: Έχω ακούσει ότι τα κρεβάτια θα διαχειρίζεται ο στρατός. 

Ερ: Γνωρίζει κανείς, αν ένα άτομο έχει μια τεχνητή άρθρωση, όπως γόνατο, ισχίο ή καρπό από τιτάνιο, 

μπορεί κάποια από τις medbeds να το μετασχηματίσει και να το επαναφέρει σε ζωντανό ιστό; 

Skye: Ναι, τα κρεβάτια θα διαλύσουν το τεχνητό μέλος/κ.λπ. και θα αναγεννήσουν το προσβεβλημένο 

μέρος. 

Ερ: Πώς θα γίνει η ιεράρχηση των ατόμων για τα κρεβάτια υγείας; Πώς θα μπούμε σε μια λίστα αν 

έχουμε μια σοβαρή κατάσταση; 

Skye: Η προτεραιότητα θα βασίζεται σε ένα σύστημα ταξινόμησης. Οι άνθρωποι που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη θα αντιμετωπίζονται πρώτοι. 



 
Ερ: Skye, αν ένα άτομο που έχει κάνει το εμβόλιο, αλλά μπορεί να έχει κάποιο DNA, όπως 

μαλλιά από πριν το εμβόλιο, μπορεί το DNA να εξαχθεί από ένα τέτοιο δείγμα για να 

λειτουργήσουν τα κρεβάτια των φαρμάκων; 

Skye: Μόνο ορισμένες διαδικασίες χρειάζονται "φρέσκο" δείγμα dna. 
Q: Γεια σου, Skye! Σκεφτόμουν όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που μπορούν να κάνουν τα 

ιατρικά κρεβάτια και αναρωτιόμουν από περιέργεια: Έχετε κάποια γνώση για το αν τα ιατρικά 

κρεβάτια μπορούν να βελτιώσουν τη νοημοσύνη, να κάνουν κάποιον πιο ενσυναισθητικό ή ακόμα 

και πιο αισθησιακό; Απλά αναρωτιέμαι Ευχαριστώ! 

Skye: Απολύτως 

Q: Μπορούν τα κρεβάτια med να σας κάνουν να 

μιλάτε άπταιστα μια άλλη γλώσσα; Skye: Ναι 

Q: Η ιδέα μου είναι να φτιάξω ένα σύνολο από Med Beds κινητά σε ένα ρυμουλκούμενο (ίσως και 

περισσότερα). Έχει κανείς τα μέτρα των ιατρικών κρεβατιών ώστε να μπορέσω να κοιτάξω αν 

αυτό είναι εφικτό; Και επίσης θα ήθελα να ξέρω πόσο χώρο θα χρειαστούμε γύρω από ένα Med 

Bed για άλλες συσκευές; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Χαιρετισμούς από τις Κάτω Χώρες. 

Skye: Απ' όσο γνωρίζω, τα ιατρικά κρεβάτια δεν είναι κατάλληλα ως φορητές συσκευές. Ωστόσο, 

με την έκδοση περισσότερων από 6.000 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, θα βρείτε την ιατρική 

τεχνολογία πιο κατάλληλη ως φορητές συσκευές. 

Ε: ο σύζυγός μου και εγώ είμαστε και οι δύο βετεράνοι, πρέπει να μιλήσουμε με έναν ιατρό της VA 

ή έχετε ήδη πρόσβαση στα αρχεία μας; υπάρχει κάτι ή κάπου για να μπείτε στη λίστα; ή να 

περιμένετε κάποιον να επικοινωνήσει μαζί μας; 

Skye: Δεν υπάρχουν λίστες προς το παρόν. Όταν απελευθερωθούν, όλοι θα ενημερωθούν για το 

πώς να οργανώσουν ένα ραντεβού. 

Ερ: Η πρόσκληση ανέφερε εκπαίδευση. Είναι αυτό ένα "πράγμα"; Αν ναι, πώς μπορώ να το κάνω 
αυτό; 

Skye: Δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμη εκπαίδευση ή πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση. Όλα 

αυτά θα αποκαλυφθούν με την τεχνολογία. 

Q: Γεια σου, Skye! Δεν έχω παρατηρήσει ότι η συγκεκριμένη ερώτηση έχει απαντηθεί (ή κάτι 

παρόμοιο) και σκέφτηκα να ρωτήσω άμεσα. Θα απαλλαγούν τα medbeds από τον εθισμό των 

ανθρώπων στα ναρκωτικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα; 

Skye: Σε γενικές γραμμές, ναι. Αλλά θα είναι κατά περίπτωση . Εάν ο εθισμός οφείλεται σε 

οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τον πόνο ή τη σωματική κατάσταση, τότε το άτομο πρέπει να 

αντιμετωπίσει και να θεραπεύσει τον λόγο που κρύβεται πίσω από τον εθισμό. 

Ε: Σίγουρα; Τα μαλλιά μου έχουν αραιώσει λόγω ορμονικών και προηγούμενων ιατρικών 

προβλημάτων μπορεί να γίνουν πάλι πυκνά; 

Skye: Ναι 

Ερ: Έχω δίκιο να πιστεύω ότι τα κρεβάτια med θα επαναφέρουν το σώμα 

μας στην τέλεια υγεία; Skye: Ναι. 

Ερ: Ακούω μια "φήμη" ότι το medbed θα αλλάξει το αρχικό μας DNA, όχι μόνο θα "επισκευάσει" 

το κατεστραμμένο DNA. Τότε δεν είμαστε πια άνθρωποι. Είναι αλήθεια αυτό; 

Skye: Ναι, μπορεί. 

Q: Λυπάμαι. Δεν καταλαβαίνω την απάντησή σας. Παρακαλώ εξηγήστε λίγο περισσότερο. Θα 

"αντικαταστήσει", θα επιδιορθώσει ή θα αποκαταστήσει το DNA μας; Ευχαριστώ. 

Skye: Τα ιατρικά κρεβάτια θα τα κάνουν όλα. 
 



Ερ: Δηλαδή, "εναλλάσσει" το DNA; 

Skye: Ναι, μπορεί. 
 
Ερ: Μπορεί ένα άτομο να χρησιμοποιήσει και τα 3 κρεβάτια, αν χρειαστεί; Έχω έναν φίλο που 

χρειάζεται το ιατρικό, την αναγέννηση ενός άκρου και θέλει την ηλικιακή παλινδρόμηση. Είναι αυτό 

δυνατόν; 

Skye: Είναι δυνατόν, αλλά οι περισσότεροι θα έχουν μόνο ένα κρεβάτι. Κάθε άτομο θα αξιολογείται 

ξεχωριστά. 

Ερ: Νομίζω ότι δεν καταλάβατε τι προσπαθώ να πω. Δεν λέω να δοθεί προτεραιότητα στους 

εμβολιασμένους. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις επίσης, μόνο και μόνο επειδή οι άνθρωποι 

είναι εμβολιασμένοι, θα είναι στη χαμηλότερη προτεραιότητα δηλαδή αφού όλοι οι ανεμβολίαστοι έχουν 

θεραπευτεί, τότε οι εμβολιασμένοι έχουν την ευκαιρία τους να θεραπευτούν. 

Skye: Δεν κάνει διακρίσεις. Το γεγονός είναι ότι οι τραυματισμοί από τα εμβόλια είναι άμεσο 

αποτέλεσμα μιας επιλογής. Αυτές οι επιλογές δεν θα τοποθετηθούν δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη 

από μεταμοσχεύσεις κ.λπ. Πρόκειται για την ευθύνη των επιλογών ζωής. Γι' αυτό η συνείδηση πρέπει να 

είναι ίση με την τεχνολογία. Εάν οι εθισμένοι γνωρίζουν ότι το "κρεβάτι θα τους φτιάξει" θα συνεχίσουν 

να ζουν μια καταστροφική ζωή. Θα πρέπει να τους δίνεται προτεραιότητα έναντι ενός τετραπληγικού ή 

ενός τραυματία με εγκεφαλική βλάβη; Όχι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη για τις 

επιλογές σας. Η άγνοια ή απλώς η άγνοια δεν αποτελεί δικαιολογία. Αυτό είναι μέρος της 

"συνειδητοποίησης". 

Ερ: Όταν λέτε ότι ο Κβαντικός Υπολογιστής (QC) θα καθορίσει την τάξη, πώς το κάνει αυτό και το 

κάνει μόνο για όσους βρίσκονται στο δωμάτιο; Thx 

Skye: Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, ωστόσο γνωρίζω ότι πρόκειται για εξωγήινη τεχνολογία. Το QC 

έχει μηδενικό συναίσθημα και δεν μπορεί να χακαριστεί, οπότε θα τοποθετεί τους ανθρώπους στη λίστα 

ανάλογα με τις ανάγκες. Η λίστα θα βασίζεται στο πλησιέστερο κέντρο. 

Ερ: Skye, ίσως αυτό να έχει ήδη ερωτηθεί, αλλά δεν βρίσκομαι συχνά στην αίθουσα, οπότε συγχωρέστε 

με αν επαναλαμβάνω κάτι που έχει ήδη απαντηθεί. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω σοβαρά προβλήματα 

με το μιτοχονδριακό σύστημα. Πώς θα μπορούσε κάποιος να πάει σε ένα Med Bed ή να μπει στη λίστα 

για ένα Med Bed όταν βγουν; Αναρωτιέμαι αν κάποιοι "γιατροί" θα κατευθύνουν κάποιον στα Med 

Beds, καθώς αυτό θα τους στερήσει τελικά τη "δουλειά". Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την 

απάντησή σας. 

Skye: Όταν κυκλοφορήσει η τεχνολογία, θα υπάρχει μια εθνική "τηλεφωνική γραμμή" για να καλέσετε 

για να κλείσετε ραντεβού στο πλησιέστερο κέντρο. 

Q: Πόσο διαθέσιμο θα είναι αυτό το Med Bed για το κοινό. Το έργο μου που εργάζεται με ατυχείς 

άνδρες σας με τη στέγαση μεταφορά εκπαίδευση και τη ζωή βιώσιμη εκπαίδευση για εκεί χρόνο ζωής. 

Θα μπορέσω να έχω ένα Med Bed και προσωπικό για να το λειτουργήσει. 

Skye: Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα κρεβάτια θα ελέγχονται από τον στρατό για κάποιο χρονικό 

διάστημα, μέχρι να χαθεί η καινοτομία. Αυτό γίνεται για να μην γίνεται κατάχρηση της τεχνολογίας. 

Ερ: Γνωρίζω τα "κρεβάτια με φάρμακα" που απαιτούν πολλές επαναλαμβανόμενες θεραπείες, αλλά αυτά 

που συζητούνται σε αυτή την αίθουσα, όπως καταλαβαίνω, χρειάζονται ως επί το πλείστον μία μόνο 

θεραπεία για τις περισσότερες παθήσεις. Καταλαβαίνω ότι ορισμένες καταστάσεις, όπως ένα χαμένο 

μέλος, μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να επιλυθούν, αλλά γενικά μιλάμε για μία 

θεραπεία, όχι για επαναλαμβανόμενες θεραπείες, κατά την αντίληψή μου. 

Σκάι: Σωστά 

Ε: Μπορούν τα κρεβάτια να διορθώσουν πολλαπλά πράγματα σε 1 επίσκεψη ή θα πρέπει να 

επιστρέψετε για κάθε θέμα θεραπείας; Τι γίνεται με τη συντήρηση στο μέλλον; Θα πηγαίνουν όλοι σε 
ένα ιατρικό κρεβάτι για ετήσιο έλεγχο, όπως κάνουμε τώρα με τους γιατρούς; 

 



Skye: Τα κρεβάτια θα λύσουν τα προβλήματα των περισσότερων ανθρώπων με μια κίνηση. 

Ωστόσο, ορισμένοι μπορεί να χρειαστούν πολλαπλές θεραπείες. Ένας υγιής ενεργός τρόπος ζωής 

δεν θα απαιτήσει "συντήρηση".  

Ερ: Πώς ταιριάζει η εισαγωγή των ιατρικών κρεβατιών με την Πρωταρχική Οδηγία; Σκάι: Ποια 

είναι η πρωταρχική οδηγία; 

Ερ: Ειλικρινά γλυκιά μου, απ' ό,τι μπορώ να καταλάβω, να πώς πάει Skye, σε παρακαλώ διόρθωσέ 

με αν κάνω λάθος 

- γιατί δεν θέλω να παραπληροφορήσω. Εδώ είναι το πώς υποθέτω ότι θα πάει από τις ερωτήσεις 

και τις απαντήσεις και από την παρακολούθηση 

αυτό που είπε η Skye: 

1. ) Όταν δημοσιοποιηθούν οι κλίνες θα δοθεί ένας αριθμός για να καλέσουν οι άνθρωποι για να 

κλείσουν τα ραντεβού τους για τη διαλογή. 

2. ) Οι άνθρωποι θα πάνε για τη διαλογή τους και θα λάβουν την αρχική τους αξιολόγηση. Αυτό 

θα τους βάλει στον υπολογιστή και μέσω ενός αλγορίθμου θα τους βάλει σε μια σειρά για να λάβουν 

θεραπεία. 

A.) Σας παρακαλώ να καταλάβετε ότι δεν γνωρίζω λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη 

διαδικασία, δεν ξέρω τι θα λάβει υπόψη του ο υπολογιστής όταν θα δώσει εντολή για θεραπεία. Δεν 

γνωρίζω τίποτα γι' αυτό το κομμάτι. Μόνο οι βασικές πληροφορίες είναι το μόνο για το οποίο είμαι 

πραγματικά σίγουρος. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω περισσότερα για εσάς. 

3. ) Με τη σειρά διαλογής από το QC οι άνθρωποι θα πάνε μέσα και θα λάβουν τη θεραπεία τους 

με φάρμακα, συμβουλές ή ό,τι άλλο χρειάζονται. 

Δεν θα είναι μόνο οι άνθρωποι σε αυτό το δωμάτιο. Τα ιατρικά κρεβάτια θα είναι δημόσια για 

όλους τους ανθρώπους, όσοι από εμάς σε αυτά τα δωμάτια ενδιαφέρονται να γίνουν τεχνικοί ή να 

βοηθήσουν με τα ιατρικά κρεβάτια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι πιο άμεσος με τις πληροφορίες - δεν ξέρω 

πραγματικά τίποτα άλλο. Skye: Όμορφα ειπωμένο 

7 Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Θα πρέπει η διατροφή μας να είναι διαφορετική μετά από μια μείωση της ηλικίας ή μια πλήρη 

ανανέωση. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τρώγαμε φρούτα και λαχανικά όταν δημιουργηθήκαμε, 

από περιέργεια. 

Skye: Το φαγητό είναι πάντα ένα συζητήσιμο και μερικές φορές ευαίσθητο θέμα. Βασικά, αν σας 

κάνει να αισθάνεστε καλά, τότε φάτε το. Οτιδήποτε αισθάνεστε καλά είναι μια ένδειξη ότι είστε σε 

ευθυγράμμιση με την ψυχή σας, το να τρώτε κρέας δεν διαφέρει. 

Ερ: Θα αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο και τα 

κατοικίδιά μας; Skye: Ναι, σίγουρα. 

 



8 Σεπτεμβρίου 2021 

Ε: Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από πόνο. Μπορούμε να περιμένουμε οι συχνότητές τους να είναι 

υψηλές υπό αυτές τις συνθήκες; Skye: Ναι 

Q: Εντάξει. Ευχαριστώ. Αναρωτήθηκα επίσης τι θα έδειχνε η αύρα κάποιου αν δεν αισθανόταν 

καλά. Δεν θα αντιπροσώπευε ιδιαίτερα την καλύτερη εκδοχή του ατόμου. 

Skye: Αυτό που καταλαβαίνουμε για τις συχνότητες και τις δονήσεις είναι μόνο μια πρόταση μιας 

ολόκληρης εγκυκλοπαίδειας. Ο σωματικός πόνος μπορεί να μειώσει τη δόνηση και να 

αποδυναμώσει την αύρα, αλλά δεν επηρεάζει τη συνείδηση  

Q: Εντάξει. Υπέροχα. Αν και έχω ακούσει ότι αν οι δονήσεις μας δεν είναι αρκετά υψηλές δεν θα 

έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνω τι εννοείτε. 

Skye: Και πάλι, θα εξαρτηθεί από το άτομο. 

Ερ: Καθαρότητα πνεύματος... να μοιράζονται την αγάπη και το φως, στο μέτρο των δυνατοτήτων 

τους. προκαλούνται, δεν μπορούν να συγκριθούν με το πρότυπο ενός υγιούς ατόμου. 

Skye: Ο καθένας πρέπει να τηρεί ένα ατομικό πρότυπο. Δεν υπάρχει καμία κρίση. 

9 Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Δεν υπάρχει τίποτα καλό στο εμβόλιο Nichole 

Skye: Σωστά 

Ερ: Έχει χρησιμοποιήσει κάποια συμμορία την 

τεχνολογία αντίστροφης γήρανσης; Skye: 

Απολύτως, καθώς και τη μεταφορά ψυχών. 

Ερ: Απλά αναρωτιέμαι γιατί επενδύουν στο αδρενοχρώμιο, όταν έχουν πρόσβαση σε αυτό 

Skye: Επειδή η αδρεναλίνη είναι ένα φάρμακο που παράγει μια απίστευτη μαστούρα. 

Ερ: Μια μεταφορά ψυχής θα φέρει πίσω όλους όσους έχουν πεθάνει και απελευθερωθεί πίσω στη 

νέα γη. 

Skye: Όχι. Η μεταφορά ψυχής είναι η μεταφορά της ψυχής από ένα σώμα σε ένα άλλο, διαφορετικά 

θα ήταν μια άλλη ενσάρκωση/αποστολή. 

Ερ: Καταλαβαίνω το όραμά μου που μου δόθηκε πριν από χρόνια, είδα μια νέα γη να γεννιέται και 

μετά είδα τη δίδυμη αδελφή μου και τα μέλη της οικογένειάς μου να επιστρέφουν. Ήταν απλά ένα 

δακρύβρεχτο Όμορφο όραμα. 

Skye: Ναι, στη νέα γη είμαστε πλήρως συνδεδεμένοι μαζί τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα 

επιστρέψουν στη φυσική πραγματικότητα. Στη νέα γη θα έχουμε απρόσκοπτη σύνδεση με την 

πηγή. 

Ερ: Πιστεύω ακράδαντα σε αυτή την τεχνολογία και ξέρω ότι έχει κατασταλεί, αλλά ένα πράγμα 

που δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι αν οι ελίτ είχαν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία, γιατί οι 

Fauci, Clinton, Soros και Bill gates ΟΛΟΙ ομόφωνα μοιάζουν με τους μετα-θλιβερούς, άσχημους, 

άσχημους, ανδροπρεπείς βλάκες, πώς αποφασίζουν όλοι να μοιάζουν με σκατά;; 

Σκάι: Επειδή είναι οι μαριονέτες. Δεν είναι οι ελίτ. 

 



. Ερ: Είμαι κάπως καινούργιος εδώ και προσπαθώ να βρω πληροφορίες μόνος μου, αλλά με τα 

προβλήματα όρασης που έχω, μου προκαλούν ημικρανίες. Απλά θέλω να μάθω πού μπορώ να 

υποβάλω αίτηση ή να εγγραφώ για ένα medbed για τον Καναδά; 

Skye: Δεν μπορείτε ακόμα, καθώς η τεχνολογία δεν έχει 

αποκαλυφθεί. Q: Skye, το ραντεβού θα είναι δωρεάν; 

Skye: Ναι 

Q: Δεν χρεώνουν ποτέ για τα ραντεβού. Η επίσκεψη στο γραφείο είναι ακριβή. Skye: Όχι στα 
κέντρα θεραπείας με ιατρικά κρεβάτια.  
 
Ερ: Πώς μπορείτε να μάθετε πού βρίσκονται τα κρεβάτια υγείας; 
 
Skye: Δεν μπορείτε ακόμη, καθώς δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. 
 

10 Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Αν δεν συμπεριλάβω την παλινδρόμηση της ηλικίας, το σώμα μου δεν θα αναζωογονηθεί σε 

κάποιο βαθμό ούτως ή άλλως, απλώς και μόνο επειδή όλα λειτουργούν σωστά; Για παράδειγμα, το 

χρώμα των μαλλιών θα αποκατασταθεί χωρίς να χρειαστεί να κάνω παλινδρόμηση της ηλικίας. 

Σκάι: Σωστά 

Q: Θα είναι προαιρετική η εμμηνορρυσία; 

Skye: Πιστεύω πως ναι. 

Ερ: Έχω λοιπόν μια πλάκα τιτανίου και βίδες στον αυχένα μου, έχω μια τεράστια δυσπιστία για 

τους γιατρούς τώρα. Χρειάζομαι την αφαίρεση του υλικού, ξέρει κανείς αν το med bed θα μπορούσε 

ενδεχομένως να βοηθήσει σε αυτό;! 

Skye: Τα κρεβάτια θα διαλύσουν τις πλάκες χωρίς πρόβλημα και θα θεραπεύσουν τυχόν 
τραυματισμούς ή ζημιες. 

Ερ: Αναφέρθηκε εδώ ότι θα πρέπει να γίνουν ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Μπορείτε να 

δώσετε ένα παράδειγμα; Απλά αναρωτιόμουν καθώς τα κρεβάτια με φάρμακα μπορούν λίγο πολύ 

να φαίνεται ότι θεραπεύουν τα πάντα. Thanx 

Skye: Κάθε χειρουργική επέμβαση που απαιτείται γίνεται στα κρεβάτια. 

11 Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Αλλά τι είδους χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς τα κρεβάτια θεραπεύονται, αντικαθιστούν τα 

πάντα; Skye: Δεν υπάρχει τίποτα που τα κρεβάτια δεν μπορούν να διορθώσουν ή τουλάχιστον να 

θεραπεύσουν. 

 



12 Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Περιμένετε; Ας μάθουμε για την κατάθλιψη/τις εξαρτήσεις. Αν τα Τραύματα αφαιρεθούν, το 

σώμα αναζωογονείται για να θεραπεύσει τα κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβη, {επιστρέφουν όλα 

τα υγιή κύτταρα} Πώς θα μπορούσε να παίξει ο εθισμός ή η κατάθλιψη; Αντιστρατεύεται τη 

θεωρία της αντικατάστασης των κατεστραμμένων κυττάρων και του τραύματος; Τα ναρκωτικά ή 

η επιθυμία για νικοτίνη/αλκοόλ δεν θα υπήρχαν πλέον στο σώμα για να διεγείρουν την επιθυμία 

για? Παρακαλώ εξηγήστε. 

Skye: Μπορείτε να θεραπεύσετε το σώμα, αλλά αν το μυαλό εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι 

άρρωστο ή εξακολουθεί να "θέλει" ό,τι επιθυμεί το άτομο, θα εξακολουθεί να έχει τον ψυχικό 

εθισμό. "Θεραπεύστε το μυαλό, θεραπεύστε το σώμα. 

Ερ: Γεια σου Skye, δεν ξέρω αν κάποιος ρώτησε γι' αυτό. Έκανα ολική αντικατάσταση ώμου. Θα 

μπορούσαν τα κρεβάτια να έχουν πραγματική αναγέννηση των οστών αντί να έχω το τιτάνιο για το 

υπόλοιπο της ζωής μου; 

Skye: Απολύτως 

Q: Εάν είναι δυνατόν να ΞΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ τα χαμένα άκρα.. Then  

Skye: Σίγουρα. Γι' αυτό είναι περισσότερο γνωστά τα ιατρικά κρεβάτια. 

Q: @Skye Είμαι σίγουρος ότι αυτή η ερώτηση δεν περιλαμβάνεται στις ερωτήσεις σας& A. 

Θα λειτουργήσουν τα ιατρικά 

κρεβάτια για κάποιον που έχει πιαστεί σε ένα πεδίο 5G 60ghz και επέζησε; 

Skye: Απολύτως 
 

13 Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Γεια σου Skye, κοσκίνιζα πληροφορίες ψάχνοντας για κουκίδες που θα ενωθούν νωρίτερα μέσα 

στην ημέρα και δούλευα στον κήπο μου, όταν είχα μια Διαισθητική σκέψη σε σχέση με το πού 

φυλάσσονταν πολλά Med Beds πριν από μερικές εβδομάδες. Υπήρχε μια ανάρτηση Q που με 

στοίχειωνε για κάποιο λόγο, ήταν για πολλά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που 

διανέμονται σε διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο και απλά κάθονται αδρανή. Πιστεύω ότι αυτά τα 

πλοία είναι φορτωμένα με ιατρικά κρεβάτια και άλλες τεχνολογίες που απλά περιμένουν την 

απελευθέρωση της GESARA. Να προσέχετε. 

Σκάι: Πιθανόν. 

Ερώτηση: αν ένα άτομο αυτοκτονήσει, μπορεί ακόμα να ανέλθει σε μια 5d κατάσταση ύπαρξης ή θα 

παγιδευτεί σε αυτή την 3d πεδιάδα υπό τον έλεγχο των δράκων και των κακών; 

Skye: Ναι, μπορούν οπωσδήποτε να ανέβουν. Αυτό που πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν είναι 

ότι η αυτοκτονία είναι επίσης μια έξοδος από το φυσικό, όπως και ο θάνατος από ατύχημα ή 

ασθένεια. Η θρησκεία έχει καταδικάσει την αυτοκτονία, αλλά είναι τόσο φυσιολογική για το 

πνεύμα όσο και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος να περάσει. Να θυμάστε ότι τίποτα δεν συμβαίνει αν 

δεν πρέπει να συμβεί. 

 



 

14 Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Αν δεν είμαστε γιατρός, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κέντρο Med Bed και γιατρούς στο 

προσωπικό, σωστά; Κάποιοι λένε ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να χρεώνουμε τους ανθρώπους για 

τη χρήση ? Είναι αυτό σωστό; Δεν λέω να χρεώνουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αλλά δεν 

μπορούν να πληρώσουν τις υπηρεσίες. Εννοώ ότι αν βρισκόμαστε σε μια πλούσια περιοχή οι 

πλούσιοι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θέση να πληρώνουν και οι υπηρεσίες θα δίνονται 

ελεύθερα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και σε θύματα κακοποίησης. 

Skye: Τα ιατρικά κρεβάτια είναι μέρος της "νέας γης" και η νέα γη έχει να κάνει με την ευημερία 

και την αφθονία για όλους, οπότε όχι, οι άνθρωποι δεν θα χρεώνονται για την ιατρική περίθαλψη 

και την καλή υγεία. Το χρήμα είναι πολύ τρισδιάστατο και δεν είναι συμβατό με τη δόνηση της 5Δ. 

Δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, όλοι δικαιούνται την καλύτερη δυνατή υγειονομική 

περίθαλψη, ανεξάρτητα από τα περιουσιακά τους στοιχεία ή το πόσα έχουν στον τραπεζικό τους 

λογαριασμό. 

Ερ: Πιστεύετε ότι θα περάσουν χρόνια μέχρι να μπορέσουν να μπουν σε ένα medbed αν δεν έχουν 

τρέχουσα διάγνωση; Ίσως μόνο τα συμπτώματα κ.λπ., η γήρανση κ.λπ. 

Skye: Το χρονικό πλαίσιο θα εξαρτηθεί από το τι πρέπει να γίνει, πόσες πιο σοβαρές περιπτώσεις 

υπάρχουν πριν από εσάς στην περιοχή σας. Μπορεί να είστε το πρώτο ή το 5ο εκατομμύριο. Δεν θα 

το ξέρετε παρά μόνο μετά το αρχικό σας ραντεβού. 

Ερ: Πόσο πίσω στην ηλικία μπορούν να σας πάνε;  

Skye: Μπορείς να πας πίσω το πολύ 30 χρόνια. 

Ερ: Γιατί η εκτεταμένη συμβουλευτική και κατά περίπτωση; 

 

Skye: Επειδή ο καθένας είναι διαφορετικός με διαφορετικά τραύματα, διαφορετικές συνθήκες, 

διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις και εναύσματα. Πρέπει να βεβαιωθούν ότι δεν κάνουν 

περισσότερο κακό παρά καλό, ότι οι άνθρωποι δεν πρόκειται να το καταχραστούν. 

Ερ: Γεια σας. Αν έχω δέσει τις σάλπιγγες μου και υποχωρήσω στα τριάντα μου και μετά αποφασίσω σε 
κάποιο στάδιο αργότερα να κάνω μια παιδί. Μπορεί αυτό να αντιστραφεί;  

Σκάι: Ναι 

Ερ: Λοιπόν, Ginger, έχω ένα συγχωνευμένο δεξί ισχίο από τη λεκάνη μου μέχρι το μηριαίο μου 

οστό με πείρους, θα χρειαστώ μια ειδική χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθούν πρώτα οι 

πείροι; Επίσης η λοίμωξη όταν ήμουν 13 ετών έφαγε το φυσίγγιο από την άρθρωση του δεξιού μου 

ισχίου μάσησε την μπάλα δίπλα στο τίποτα Υποθέτω ότι όλα αυτά θα ξαναβγούν και θα 

επουλωθούν στο φυσιολογικό σωστά; 

Skye: Το ιατρικό κρεβάτι θα διαλύσει κάθε τεχνητό/εμφυτευμένο μέλος και θα θεραπεύσει τη 

ζημιά με τη μία. Δεν χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. 

Ερ: Βρήκα αυτή την ομάδα τυχαία μέσω ενός συνδέσμου και δεν είχα ιδέα ότι αυτή ήταν η ομάδα 

σας, είχα μια θεραπεία από εσάς πριν από τη skye, και ήταν καταπληκτική...ουάου τι σύμπτωση. 

Σκάι: Δεν υπάρχει σύμπτωση. 

Q: Άρα το κρεβάτι med βοηθάει με το βάρος; 

 



Skye: Ναι 

Ερ: Λοιπόν Skye, αν το medbed μπορεί να σας επαναφέρει σε πλήρη υγεία, υπάρχει πραγματικά 

ανάγκη για ηλικιακή παλινδρόμηση; Αφού επιστρέψουμε στην πλήρη υγεία, υποθέτω ότι 

μπορούμε να κάνουμε σχεδόν όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε στα 30 μας ούτως ή άλλως; Αν ναι, 

η παλινδρόμηση της ηλικίας θα ήταν περισσότερο θέμα ματαιοδοξίας. Αλήθεια; Ή λάθος; 

Ευχαριστώ. 

Skye: Τα κρεβάτια σας επαναφέρουν στη βέλτιστη υγεία, αλλά αν είστε 80 ετών θα έχετε την 

καλύτερη υγεία στα 80 σας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είστε τόσο ευκίνητοι και γυμνασμένοι όσο αν 

ήσασταν 30 ετών. Η ηλικιακή παλινδρόμηση είναι αν θέλετε να παρατείνετε τη ζωή σας, όχι για 

ματαιοδοξία, κ.λπ. δεν θα εγκριθεί σε όλους η ηλικιακή παλινδρόμηση, δεν είναι κάτι που 

λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία. 

Ερ: Μιλώντας για παιδιά, μπορεί το medbed να γεννήσει ένα μωρό, ώστε η γυναίκα και το μωρό να 

αποφύγουν το τραύμα της γέννας; 

Skye: Απολύτως 

Ερ: Τι γίνεται με τα κοχλιακά εμφυτεύματα;  

Skye: Το ίδιο 

Ερ: Skye μπορεί να είναι διαθέσιμη η συνεδρία επιλογής να ζήσεις για πάντα με μια συνεδρία 

παλινδρόμησης ηλικίας; 

Skye: Όχι. Μπορείς να παλινδρομήσεις το πολύ 3 φορές, μετά τα εγκεφαλικά κύτταρα αρχίζουν να 

πεθαίνουν. Θα χρειαστείτε μια μεταφορά ψυχής για να συνεχίσετε. 

Ερ: Γεια σου Skye, νομίζω ότι ο τακτικός παιδικός εμβολιασμός έχει προκαλέσει πολλούς τύπους 

αλλεργιών, όπως αλλεργίες στα φυστίκια ή αλλεργίες στο γάλα που είναι σοβαρές. Θα μπορέσουν 

τα med beds να εξαφανίσουν αυτές τις αλλεργίες ακόμα και αν δεν ήταν από τον παιδικό 

εμβολιασμό; 

Skye: Οι αλλεργίες θα εξαφανιστούν. 

Ερ: Εντάξει. Δηλαδή αν κάποιος παλινδρομήσει στα 30 χρόνια και αρχίσει να γερνάει, τα 

κρεβάτια μπορούν να θεραπεύσουν το σώμα καθώς γερνάει; Skye: Ναι Ερ: Εντάξει. Δηλαδή 

μπορούμε να ζήσουμε πολύ περισσότερο από 100 ετών με τα ιατρικά κρεβάτια να μας 

θεραπεύουν;  

Skye: Ναι 

 



15 Σεπτεμβρίου 2021 
Q: Πώς κλείνετε ένα ραντεβού; Η κόρη μου είναι πολύ άρρωστη με οξεία μυελογενή λευχαιμία και 

χρειαζόμαστε απεγνωσμένα κάποια βοήθεια. Μπορείτε να μας υποδείξετε τη σωστή κατεύθυνση για 

βοήθεια γι' αυτήν. Σας ευχαριστούμε. 

Skye: Δεν μπορείτε, δεν είναι ακόμα διαθέσιμα! 

Q: μπορείτε να προσθέσετε την ερώτησή μου στο φύλλο ερωτήσεων και απαντήσεων αυτό είναι το δικό 

μου γιατί δεν μπορεί το φως 

τα όντα ή οι εξωγήινοι βάζουν αυτούς που θέλουν να εκπαιδεύσουν για τα ιατρικά κρεβάτια σε ένα 

ιατρικό κρεβάτι για να αυξήσουν τις διανοητικές τους ικανότητες ώστε να μαθαίνουν γρηγορότερα ? 

Σκάι: Επειδή αυτό είναι μια συντόμευση και οι συντόμευση δεν είναι ωφέλιμη για τη συνείδηση. 

Ερ: Εντάξει, αλλά αν παλινδρομούσα 30 χρόνια και έτρεχα σε μια ομάδα στίβου στα 40 μου, 

θα μπορούσα να το ξανακάνω αυτό; Skye: Ναι 

Ερ: Αυτά τα σχόλια με συγκινούν, διότι, για παράδειγμα, στις Φιλιππίνες, οι φτωχοί στερούνται ακόμη 

και την πιο βασική υγειονομική περίθαλψη. Αν η οικογένειά τους, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι χωρικοί 

συγκεντρώσουν τους πόρους τους για να πληρώσουν μια προκαταβολή, θα εισαχθούν στο νοσοκομείο 

για εξετάσεις και μπορούν να θεραπευτούν αν καταβληθούν περισσότερα χρήματα. Όταν είναι αρκετά 

καλά για να πάρουν εξιτήριο, κρατούνται αιχμάλωτοι από ένοπλους φρουρούς που εμποδίζουν τις 

εξόδους μέχρι να πληρωθεί ο λογαριασμός. Στη συνέχεια, μετά από ημέρες ή εβδομάδες που 

αναγκάζονται να παραμείνουν στο νοσοκομείο πολύ περισσότερο από ό,τι είναι ιατρικά απαραίτητο, ο 

λογαριασμός τους είναι πολλαπλάσιος από ό,τι πριν. Στη συνέχεια, το νοσοκομείο θα τους επιτρέψει να 

φύγουν αφού γίνει μια μερική πληρωμή και υπογράψουν μια συμφωνία για την πληρωμή του υπολοίπου. 

Όταν δεν μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο μετά από ένα αδικαιολόγητα σύντομο χρονικό διάστημα, 

το νοσοκομείο κατάσχει τον τίτλο ιδιοκτησίας του σπιτιού/της γης/της φάρμας τους. Αν δεν έχουν 

ιδιοκτησία, τους ρίχνουν στη φυλακή. Προσωπικά γνωρίζω κάποιον που βρίσκεται στη φυλακή αυτή τη 

στιγμή για ένα χρέος 450 δολαρίων, αφού έχει ήδη πληρώσει περισσότερα από τον αρχικό λογαριασμό 

πριν αυτός διογκωθεί κατά πολύ από την κράτησή τους μέχρι να πληρωθούν τα "λύτρα". Αυτό το είδος 

της απάτης είναι συνήθης πρακτική στις Φιλιππίνες. Μου ραγίζει την καρδιά που συμβαίνει και μου 

ραγίζει την καρδιά που δεν έχω 450 δολάρια για να πληρώσω τον λογαριασμό για τον καημένο που είναι 

τρομοκρατημένος που βρίσκεται στη φυλακή και του οποίου η γιαγιά έχει μείνει στο σπίτι χωρίς κανέναν 
να τη φροντίζει. Σκοπεύω να βοηθήσω με ιατρικά κρεβάτια στις Φιλιππίνες, το συντομότερο δυνατό. 

Σκάι: Αυτό είναι απαίσιο. 

16 Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό έχει ερωτηθεί, αλλά μπορούν τα νήπια να χρησιμοποιήσουν τα 

κρεβάτια με φάρμακα; Έχω ένα 3χρονο παιδί που είχε μια κρίση 34 λεπτών, 2 ημέρες μετά τα εμβόλια 

των 18μ... Τώρα έχει εμπύρετες κρίσεις αν δεν προσέχω τη θερμοκρασία του σώματός της. Θα το 

θεραπεύσει ένα Medbed; Επίσης, θα βοηθήσει το ptsd μου από εκείνη τη νύχτα; Έχω κολλήσει στην 4D, 

πρέπει να είμαι εντελώς στην 5D; Πώς μπορώ να ξέρω αν το παιδί μου είναι στην 5D; 

Skye: Ένας μονοκύτταρος οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κρεβάτι για φάρμακα, οπότε ναι, 

τα νήπια μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Ένα ιατρικό κρεβάτι όχι μόνο θα τη θεραπεύσει αλλά και θα 

θεραπεύσει κάθε ζημιά που έχει προκληθεί. Το PTSD μπορεί να κατασταλεί, αλλά πρέπει να το 

ξεπεράσετε. Κανείς δεν είναι κολλημένος πουθενά, είναι μια επιλογή που κάνετε να παραμείνετε ή να 

αντιμετωπίσετε τους δαίμονές σας και να εξελιχθείτε.  



Δεν χρειάζεται να έχετε μια συγκεκριμένη δόνηση για να χρησιμοποιήσετε ένα κρεβάτι med. Η συμμορία 

έχει αυτή την τεχνολογία εδώ και δεκαετίες και απέχει πολύ από την ανώτερη συνείδηση. Τα 

περισσότερα παιδιά γεννιούνται 5D στην αρχή, αλλά η κοινωνία τα αποβλακώνει σε 3D. Αν το παιδί σας 

είναι καλόκαρδο θα εξακολουθεί να είναι 5D. 

Ερ: Τι γίνεται με έναν σκύλο που είναι ημιμόνιμα ανάπηρος με τραυματισμό στην πλάτη;! Υπάρχουν 
κρεβάτια για ζώα;  
 
Skye: Ναι 
 
Ερ: Τι γίνεται με τα ζώα με φόβους και δειλία; Μπορούν τα medbeds να αντιμετωπίσουν θέματα 

όπως αυτό & τις δομικές ανάγκες στα ζώα; 

Skye: Ναι 

Ε: Διάβασα ότι τα κρεβάτια med θα λειτουργούν με πρόθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι 

πρέπει να είναι ανοιχτοί στο να δεχτούν τη θεραπεία. Ισχύει αυτό; Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για 

το τι θα κάνουν αυτές οι νέες τεχνολογίες για την ανθρωπότητα. Είμαι Δάσκαλος του Ρέικι και 

ξέρω ότι όταν κάνω μια θεραπεία με αυτόν τον τρόπο, ένα μεγάλο μέρος εξαρτάται από τη 

δεκτικότητα του ατόμου. Η πρόθεσή του έχει μεγάλη σημασία και αυτό είναι η βάση της ερώτησής 

μου. 

Σκάι: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Η συμμορία έχει ιατρικά κρεβάτια εδώ και δεκαετίες και δεν είναι με 

καλή πρόθεση. Αν θέλετε να προχωρήσετε μπροστά, τότε μια καλή πρόθεση και ανοιχτή στη λήψη 

είναι ζωτικής σημασίας. 

Ερ: Skye έχεις ακούσει για ένα θεραπευτικό κέντρο στο Λος 

Άντζελες της Καλιφόρνια; Σκάι: Όχι 

Ερ: Γνωρίζω κάποιον που τώρα έχει ακραίο συνεχή πόνο (ακόμη και με οπιοειδή και 

αντιφλεγμονώδη) από σπονδυλική στένωση (συμπίεση του νωτιαίου μυελού) και αρθρίτιδα. 

Υπάρχει κάτι που μπορώ να του πω για να του δώσω ελπίδα; Θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει 

ένα ιατρικό κρεβάτι, αλλά αν όχι, θα κάνει σοβαρή χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη 

σε δύο μήνες. Θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσει ένα medbed, ώστε να μην χρειαστεί χειρουργική 

επέμβαση; Είναι πλέον αρκετά επείγον λόγω του επιπέδου του πόνου. 

Σκάι: Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσουν ένα ιατρικό κρεβάτι τώρα, δεν είναι διαθέσιμα 

ακόμα. Πείτε στο φίλο σας ότι είναι ζωντανός ΤΩΡΑ, οπότε ασχοληθείτε με τα θέματά του ΤΩΡΑ 

και μην περιμένετε για κάτι που μπορεί να είναι χρόνια 

Ερ: Μπερδεύτηκα γιατί στην ανάρτηση της Skye που είναι λίγο πιο πάνω από αυτή, αναφέρει στο 

τέλος "να μην περιμένουμε κάτι που μπορεί να είναι χρόνια". Υποθέτω ότι δεν ξέρουμε πότε θα 

είναι διαθέσιμα, αλλά κάποια διευκρίνιση θα ήταν πολύ καλή!  

Skye: Σωστά, κανείς δεν ξέρει πότε θα δημοσιοποιηθούν. Μπορεί να είναι αυτή την εβδομάδα ή σε 

10 χρόνια. 

Ερ: Skye Γνωρίζω τον Jared Rand και το έργο του Celestial Chambers. Δεν έχει ακόμη 

κατασκευάσει το πρωτότυπο, καθώς απαιτούνται πρώτα κεφάλαια. Διαφέρουν τα ιατρικά 

κρεβάτια της διαστημικής δύναμης από τους ουράνιους θαλάμους του; Σας ευχαριστώ © 

Skye: Δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με τους ουράνιους θαλάμους, ωστόσο οι ssp δεν εμπλέκονται 

με τη συγκεκριμένη τεχνολογία. 



 

17 Σεπτεμβρίου 2021 
Ε: Φοβόμαστε τον απλό πυροβολισμό, αλλά ενθουσιάζεστε με τα φάρμακα για να γίνετε νεότεροι 

κατά 30 χρόνια! Είναι αυτό φυσιολογικό; Θα καταλήξουμε ως άτομο Ai ούτως ή άλλως; Είμαι 

χαμένος. 

Skye: Κανείς δεν φοβάται ένα απλό χτύπημα! Έχουμε κάνει την έρευνα, έχουμε δει τα 

αποτελέσματα, έχουμε ακούσει από λογαριασμούς, παίρνουμε συνειδητή απόφαση να μείνουμε 

μακριά από αυτό βασισμένοι σε γεγονότα! 

Ερ: Συμφωνώ, και εκπλήσσομαι συνεχώς με την έλλειψη έρευνας που έχει κάνει η νοσηλευτική και η 
ιατρική κοινότητα εκεί που εργάζομαι. Στην πραγματικότητα, με λυπεί πολύ.  
 
Skye: Ακριβώς 
 
Ερ: Έχω επιβιώσει από 12 καρδιακές προσβολές , 2 εγχειρήσεις ανευρύσματος αορτής κοιλίας και 

τώρα είμαι στην 7η ημέρα καταπολέμησης της σν19.Μου είπαν ότι θα χρειαστούν 2 έως 3 

εβδομάδες για να ανακάμψουν οι πνεύμονές μου από τη ζημιά. Οι γιατροί μου είναι έκπληκτοι που 

επέζησα από αυτό σε μια φυσική μορφή που σημαίνει ότι αρνούμαι να εξαεριστώ για να σώσω τη 

ζωή μου είμαι σε 60 λίτρα ο2 υπάρχει βοήθεια για μένα . 

Skye: Φυσικά 

18 Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Πρόσφατα άκουσα από περισσότερα από ένα κανάλια telegram και ένα άτομο του YT που 

ακολουθώ ότι τα ιατρικά κρεβάτια θα είναι επίσης διαθέσιμα εδώ στις ΗΠΑ στη ΦΛΟΡΙΔΑ 

ΚΟΛΟΡΑΔΟ  ΤΕΞΑΣ. 

Skye: Θα είναι διαθέσιμα σε κάθε μεγάλη πόλη σε κάθε χώρα. 

Ερ: Θα το έχουν στο Delaware; 

Σκάι: Είναι μεγάλη πόλη; Τότε υποθέτω ότι τα ιατρικά κρεβάτια θα έρθουν εκεί. 

22 Σεπτεμβρίου 2021 
Ερ: Skye Υποθέτω ότι τα κρεβάτια Med θα βοηθήσουν επίσης στην πολλαπλή σκλήρυνση 

(ασθένεια MS). Μήπως τυχαίνει να γνωρίζετε πόσα ραντεβού θεραπείας χρειάζονται σε 

περιπτώσεις ΣΚΠ και αν η θεραπεία ολοκληρώνεται μετά την παραμονή στο med bed ή αν 

χρειάζεται επιπλέον μυϊκή προπόνηση στη συνέχεια; 

Skye: Δεν θα χρειαστούν περισσότερες από 2, ωστόσο θα χρειαστεί φροντίδα πριν και μετά τη 

θεραπεία, ανάλογα με τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της ασθένειας. 

Ερ: Αναρωτιόμουν αν μπορώ να βάλω την κόρη μου που παίρνει το πτυχίο νοσηλευτικής τον 

Δεκέμβριο για εκπαίδευση στα κρεβάτια με φάρμακα... πού μπορώ να βρω αυτές τις πληροφορίες 

για την εκπαίδευση; 

Skye: Παρακαλώ διαβάστε τις ερωτήσεις και απαντήσεις. 

Ερ: Υποθέτω ότι αυτό σημαίνει βετεράνους που έχουν πραγματικά άμεση ανάγκη. Είμαι 

συνταξιούχος του Πολεμικού Ναυτικού αλλά σε αρκετά καλή κατάσταση. Ποτέ δεν θα πήγαινα σε 

ένα μέχρι η γιαγιά και ο παππούς να κάνουν την ένεση τους. Και η σύζυγός μου δεν είναι βετεράνος, 

οπότε δεν θα πήγαινα αν δεν μπορούσαμε να το κάνουμε σχεδόν ταυτόχρονα. 

 



 

Skye: Όλα θα βασίζονται στη διαλογή. 

27 Σεπτεμβρίου 2021 
Q: Γιατί δεν μπορούν να βγουν τα medbeds τώρα που τα χρειάζονται οι άνθρωποι τι είναι αυτό που 

καθυστερεί γιατί τα κρατάτε μυστικά; 

αφήστε τον κόσμο να μάθει γι' αυτούς και ας τους βγάλουμε έξω. 

Skye: Δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα για συγκεκριμένους λόγους, ο πρώτος είναι ότι δεν υπάρχουν 

χρήματα σε υγιείς ανθρώπους, τελεία και παύλα!!! Έπειτα, έχουμε ένα επίπεδο συλλογικής συνείδησης 

που είναι αρκετά χαμηλό, υπάρχουν ήδη άνθρωποι εθισμένοι στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ ακόμα και στις 

πλαστικές επεμβάσεις. Τα κρεβάτια δεν είναι μια λύση για όλα, θυμηθείτε υγιές μυαλό υγιές σώμα, 

άρρωστο μυαλό άρρωστο σώμα. Τα κρεβάτια δεν απαιτούν να βρίσκεστε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση 

συνείδησης για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά είτε ως ασθενής είτε ως χειριστής. Ωστόσο, για να μην 

γίνεται κατάχρηση της τεχνολογίας, τότε ναι, χρειάζεστε ένα υγιές μυαλό. Τα κρεβάτια θα λειτουργήσουν 

εξίσου καλά στον Σατανά όσο και στον Θεό Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 

30 Σεπτεμβρίου 2021 
Q: Γεια σε όλους! Ελπίζω να είμαι στη συνομιλία. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πρόκειται να δώσω 

στο κρεβάτι med ένα τρέξιμο για τα χρήματα εκεί. Διαγνώστηκα με HIV στις 4 Απριλίου 1991. Με 

την πάροδο των ετών ανέπτυξα καρδιακή νόσο με τετραπλό bypass. Έχω αντικαταστήσει το δεξί 

μου ισχίο 3 φορές.Έχω εμφύσημα. Έσπασα το δεξί μου γόνατο σε 20 σημεία και το αριστερό μου 

πόδι ακρωτηριάστηκε από ένα χτύπημα και εγκατάλειψη. Πιστεύετε ότι θα μπορέσω να βρω ένα 

κρεβάτι; 

Skye: Κανένα πρόβλημα 

Q: Θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα μέταλλα που έχω στο σώμα μου πριν από 

τις θεραπείες... Skye: Ναι. 

Q: Skye, έχω μια ερώτηση, παρακαλώ. Όταν το MedBed εκτελεί το διαγνωστικό μέρος, παράγει μια 

πραγματική "διάγνωση" για τον ιατρικό τεχνικό, ή κάποια άλλη "ανάγνωση" που να αναφέρει τις 

ανισορροπίες στο άτομο, πριν ο ιατρικός τεχνικός ξεκινήσει τη φάση της θεραπείας. Απλά από 

περιέργεια. Σας ευχαριστώ! 

Skye: Και τα δύο. 

2 Οκτωβρίου 2021 
Ερ: Πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα χρειαστεί για να μπορέσει να έχει πρόσβαση η επόμενη ομάδα 

ανθρώπων, μετά την πρώτη προτεραιότητα; Αντιλαμβάνομαι ότι είναι με βάση το επείγον, αλλά 

υπάρχει ένα περίπου χρονοδιάγραμμα για το πότε θα το έχουν στη διάθεσή τους άνθρωποι με 

ασθένειες και που χρειάζονται αντικατάσταση γόνατος ή ισχίου κ.λπ. 

Σκάι: Κανείς δεν ξέρει. 

Q: Ακούσαμε ότι τα medbeds δεν θα είναι εδώ μέχρι το επόμενο έτος... οποιαδήποτε πληροφορία 

Skye: Δεν υπάρχουν πληροφορίες. Δεν είναι γνωστή η ανάπτυξη και η δημόσια κυκλοφορία. 

Ε: Καλημέρα Sky Έχω μια ερώτηση για εσάς... όταν πάρουμε το τροχόσπιτο θέλω να δημιουργήσω 

δωρεάν κλινικές MedBed ως μέρος της ανθρωπιστικής μου διακονίας... θα μας πείτε εδώ στην 

ιστοσελίδα σας πότε θα γίνουν διαθέσιμες; 

 



Skye: Οποιαδήποτε πληροφορία λάβω, θα την προωθήσω σε 

εσάς. Σκάι: Όλοι θα έχουν την ευκαιρία τους 

4 Οκτωβρίου 2021 
Ερ: Skye τι ξέρεις για τη βασίλισσα Romana Didulo; 

Skye: Προφανώς είναι νόμιμη, αλλά έχω ένα αίσθημα ανησυχίας γι' αυτήν. 

6 Οκτωβρίου 2021 
Q: Είμαι νέος σε αυτό το δωμάτιο. Χρειάζομαι αντικατάσταση και των δύο ώμων. Έχω 

επίσης σπάσει έναν σπόνδυλο στο κάτω μέρος της πλάτης μου. Μου είπαν να χειρουργηθώ το 

συντομότερο δυνατό, αλλά δεν θέλω σε αυτούς τους επικίνδυνους καιρούς να μπω σε κανένα 

νοσοκομείο. Μπορώ να έχω ελπίδα ότι τα κρεβάτια με φάρμακα θα με βοηθήσουν... σας 

ευχαριστώ  

Skye: Δεν θα πω ποτέ σε κανέναν να αναβάλει τη θεραπεία, αν είναι απολύτως απαραίτητο. 

Είστε ζωντανοί ΤΩΡΑ, όχι στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι διαθέσιμα κρεβάτια με 

φάρμακα, οπότε η επιλογή είναι δική σας. 

Ερ: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτό που ρωτάω είναι ότι μόλις τα κρεβάτια με τα φάρμακα 

είναι έτοιμα, θα βοηθήσουν αυτά τα προβλήματα... ευχαριστώ. 

Skye: Ναι, θα βοηθήσουν. 

Q: Μπορούν τα ιατρικά κρεβάτια να 

αφαιρέσουν τα τατουάζ; Skye: Ναι 

7 Οκτωβρίου 2021 
Ε: Μόλις έμαθα ότι ένας πολύ αγαπητός φίλος έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι 55 ετών. Θα 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το med bed όσοι έχουν προβλήματα απώλειας μνήμης/ σύγχυσης 

κ.λπ. 

Skye: Ναι φυσικά 

8 Οκτωβρίου 2021 

Ερ: Η τεχνολογία Med Bed λειτουργεί στα ερπετά; 

Skye: Λειτουργεί σε ΟΛΗ τη βιολογική ζωή. 

 



10 Οκτωβρίου 2021 
Ερ: Skye, μπορείς να μας δώσεις μια σύντομη εκδοχή του πώς θα είναι η εκπαίδευση, το 

χρονοδιάγραμμα και οι προσδοκίες τόσο για τις θέσεις του τεχνικού όσο και για τις θέσεις του 

συμβούλου ενημέρωσης και ενημέρωσης; Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και τη φροντίδα σας. 

Skye: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες για την εκπαίδευση, τουλάχιστον όχι απ' όσο 

γνωρίζω. 

Ερ: Θα βοηθήσουν τα κρεβάτια με φάρμακα τις ΚΑΚΕΣ ερπετοειδείς φυλές 

να αναπτύξουν ξανά χέρια και πόδια; Σκάι: Ναι, οπωσδήποτε. 

Ερ: Προσεύχομαι να μην το κάνουν και να χρησιμοποιηθούν τα ιατρικά κρεβάτια για να τους 

στείλουν πίσω στη διάσταση στην οποία ανήκουν. Σκάι: Γιατί να ευχηθείς κακό σε κάποιον άλλο; 

Q: Τώρα είμαι μπερδεμένος. Αν πολεμάμε το κακό και ο κόσμος θα απαλλαγεί από αυτό... νόμιζα 

ότι το κακό θα εξαφανιστεί. © Πώς γίνεται αυτό^ 

Skye: Η τεχνολογία βοηθάει όλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί 

εναντίον τους σε αυτόν τον πλανήτη. 

Ερ: Καταλαβαίνω την αγάπη σας για όλη τη ζωή. 

Αλλά αυτές οι κακές οντότητες που κατοικούν μέσα σε ΚΑΠΟΙΑ ερπετοειδή όντα πρέπει να 

επιστρέψουν στην πραγματικότητα/διάσταση από την οποία προέρχονται. Η δική μας 

πραγματικότητα/διάσταση πρέπει να απαλλαγεί από αυτούς. Όσο περισσότερη σπατάλη θετικής 

ενέργειας τους στέλνουμε τόσο λιγότερο θα λειτουργεί γι' αυτούς. 

Σκάι: Δηλαδή το να τους στείλεις κακή θέληση είναι πιο ωφέλιμο;  

Ερ: Ασχολούμαι μαζί τους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα 

γι' αυτούς. Skye: Πάντα υπάρχει ελπίδα. 

Ερ: Όπως είπα, ασχολούμαι μαζί τους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αυτές 

τις κακές οντότητες. Μπορούμε να μετατρέψουμε τις αρνητικές δυνάμεις σε θετικές, όταν ο 

συμπαντικός νόμος δεν μας επιτρέπει να τις μετατρέψουμε σε θετικές; Όχι. Τότε μάλλον θα πρέπει 

να διοχετεύσουμε τη θετική μας ενέργεια για να τις ξεφορτωθούμε. 

Skye: Οι πεποιθήσεις και οι επιλογές σας είναι ακριβώς οι επιλογές σας. 

Ερ: Είσαι πραγματικά Skye; γιατί τα πράγματα που είπα για την απαλλαγή από ορισμένες 

αρνητικές οντότητες, αναφέρεσαι σε αυτούς ή σε όλους στο βίντεο του you tube για την κατάσταση 

του πλανήτη στο 30:49; Επειδή ακούγεσαι πολύ αντιφατική. Παρακαλώ εξηγήστε. 

Skye: Καθόλου αντιφατικό. Έχω πει ότι η γη απαλλάσσεται από τις χαμηλότερες δονήσεις, όπως 

όταν πεθαίνουν οι ψύλλοι σε ένα σκύλο. Αυτή η τεχνολογία λειτουργεί σε ΟΛΗ τη βιολογική ζωή, 

ανεξάρτητα από τη δόνησή τους. 

 



11 Οκτωβρίου 2021 
Q: Γεια σου Skye ! Έμεινα έκπληκτος από το βίντεο σου στις 23 Σεπτεμβρίου. Το μεγαλύτερο 

μέρος του ήταν καθαρά επιβεβαίωση για μένα. Σε ευχαριστώ για το διαφανές όραμά σου! Στο 

βίντεο κατασκοπεύσατε σε 1 πρόταση, η οποία ξεχώρισε και θα ήθελα πολύ να ακούσω το όραμά 

σας / θα μπορούσατε παρακαλώ να εξηγήσετε: "Τα συναισθήματα δεν υπάρχουν"; Πώς βιώνετε το 

σώμα / όχημα αν τα συναισθήματα δεν υπάρχουν; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. (τμήμα βίντεο 

4.) 

Skye: Τα περισσότερα συναισθήματα δημιουργούνται από την απελευθέρωση χημικών ουσιών 

στον εγκέφαλο που προκαλούνται από ορισμένες πεποιθήσεις. Για παράδειγμα, αν κάποιος σας πει 

ότι είστε αποτυχημένος με αποτέλεσμα μια αρνητική συναισθηματική αντίδραση, τότε για να 

υπάρξει αυτή η απελευθέρωση πρέπει να υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού σας που να το πιστεύει, 

διαφορετικά το σώμα σας δεν θα είχε αντιδράσει καθόλου σε αυτό. 

Σκάι: Επομένως, το συναίσθημα δεν είναι πραγματικό, παρόλο που το αισθάνεστε πολύ 

πραγματικό, απλά και μόνο επειδή οι σκέψεις και οι πεποιθήσεις σας βασίζονται σε μια 

ψευδαίσθηση. 

Ερ: Skye, είχα για κάποιο λόγο την εντύπωση ότι ήσουν μέρος των Med-Beds, της απελευθέρωσής 

τους και ένα σημείο επαφής για όποιον ήθελε να μάθει πώς να τα χρησιμοποιεί κ.λπ.... Μήπως κατά 

κάποιο τρόπο παρεξήγησα τις θέσεις σας; 

Skye: Δεν συμμετέχω στην ανάπτυξη, την εκπαίδευση ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με τα ιατρικά 

κρεβάτια. Οι γνώσεις μου προέρχονται από άμεση εμπειρία, ενώ υπηρετούσα στο μυστικό 

διαστημικό πρόγραμμα. 

14 Οκτωβρίου 2021 

Q: Ερώτηση: Γνωρίζει κανείς πότε θα είναι διαθέσιμα τα κρεβάτια med 

στο Τέξας; Skye: ΟΧΙ 

19 Οκτωβρίου 2021 
Q: Τα Medbeds λειτουργούν και στις αγελάδες. Το θέμα θα ήταν αν είναι "οικονομικά αποδοτικό" 
ή αν αξίζει τον κόπο να χρησιμοποιηθούν οι περιορισμένοι πόροι για τη θεραπεία αγελάδων, όταν 
υπάρχουν ακόμα τόσοι πολλοί άνθρωποι που περιμένουν. 

Skye: Θα υπάρξουν ειδικές κλινικές για τα ζώα. Οι κλινικές για τα ζώα θα λειτουργούν όπως και οι 

κλινικές για τους ανθρώπους, με ένα σύστημα διαλογής. Όλες οι ζωές είναι σημαντικές, όχι μόνο οι 

ανθρώπινες ζωές. 
Q: Και πώς να βάλω μια αγελάδα σε ένα κρεβάτι γιατρού; 

Σκάι: Είναι περισσότερο ένας θάλαμος. Η ίδια τεχνολογία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. 

 



23 Οκτωβρίου 2021 
Ερ: Δεν θέλω να σας δώσω ψεύτικες ελπίδες, αλλά άκουσα ότι (θα ψάξω ξανά τον σύνδεσμο) όσοι 

πέθαναν μετά το 2015 θα επιστρέψουν. Έχασα τον καλύτερό μου φίλο τον οποίο σκέφτομαι κάθε 

μέρα και επίσης ξέρω ότι είναι μαζί μου όλη την ώρα και αν αυτό μπορούσε ποτέ να εκδηλωθεί θα 

ήταν για μένα ένα από τα πιο απίστευτα πράγματα δυνατό  

Skye: Οποιοδήποτε φυσικό σώμα επανέλθει στη ζωή ΔΕΝ θα είναι το ίδιο άτομο με αυτό που ήταν 

ζωντανό, καθώς το πνεύμα του έχει προχωρήσει. Δεν έχετε δει όλοι σας το Pet Cemetery; 

Ερ: Σπάνια βλέπω ταινίες πια. Λέτε ότι αν κάποιος επανέλθει στη ζωή θα στεγάσει ένα 

διαφορετικό πνεύμα; 

Σκάι: Όχι, θα ήταν ένα άψυχο δοχείο. 

Q: Skye, μια θεωρητική ερώτηση. Είμαι εξοικειωμένη (περισσότερο από τη νοητική θεωρία) με 

την πνευματική επίγνωση, τα επίπεδα, το 3D έως το 11D, αλλά όχι με τα medbeds ή τη στιγμή που 

η Ψυχή συνδέεται με μια νέα ζωή. Εδώ είναι η ερώτησή μου: Εάν ένα καλά νεκρό σώμα 

τοποθετηθεί σε ένα medbed, ζωντανεύει πραγματικά (Ψυχή ή όχι); Ή μήπως ανασυγκροτείται και 

είναι φρέσκο, αλλά περισσότερο σχεδόν "νεόπτωχο"; 

Skye: Τα ιατρικά κρεβάτια μπορούν να αποκαταστήσουν τη ζωή μόνο αν ο εγκέφαλος έχει ακόμα 

ζωή. Μόλις ο εγκέφαλος είναι εντελώς νεκρός, το κρεβάτι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, το κρεβάτι 

θα "συλλέξει" τότε την ψυχή για να μεταφερθεί σε ένα άλλο φυσικό σώμα. 

26 Οκτωβρίου 2021 
Ε: Γνωρίζει κανείς αν το Med Beds θα θεραπεύσει το Tourette & τη σοβαρή αλλεργία στα 

φυστίκια; Skye: Ναι, θα θεραπευτούν. 

29 Οκτωβρίου 2021 
Q: Γεια σου Skye, υπάρχει ένας καθορισμένος αριθμός ετών για τα οποία μπορούμε να έχουμε 

αναστροφή των ιατρικών κρεβατιών και είναι κάτι που γίνεται μόνο μία φορά όταν το κάνετε; 

Skye: Μπορείτε να παλινδρομήσετε το πολύ 30 χρόνια κάθε φορά και όχι πάνω από 3 φορές 

περισσότερο από αυτό και τα εγκεφαλικά κύτταρα αρχίζουν να πεθαίνουν. 

Q: Είναι το medbeds πραγματικό; 

Skye: Όχι, γι' αυτό δημιουργήσαμε μια ομάδα για παραμύθια! Πλάκα κάνω. Τα MED 

κρεβάτια είναι πολύ αληθινά. Ερ: Πότε πιστεύετε ότι οι βετεράνοι μας θα μπορέσουν να 

μπουν σε κρεβάτι MED; 

Skye: Κανείς δεν ξέρει 

 

30 Οκτωβρίου 2021 
 
Σκάι: Παιδιά, τα κρεβάτια δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. 

 
 



 
Q: ETA; (εκτιμώμενη ώρα άφιξης) 

Skye: Όχι 

Ε: Γεια σου skye η κόρη μου έχει σχιζοφρένεια μπορούν τα κρεβάτια med να τη βοηθήσουν και 

αυτό είναι τόσο συναρπαστικό να ακούσω για είχα όλα τα δόντια που αφαιρέθηκαν λόγω των 

σιδεράκια πίσω όταν και επίσης αναρωτιόμουν για το αν στην εμμηνόπαυση σας θα βοηθούσε 

ακόμα με αυτό? Και πάλι σας ευχαριστώ που αφήνετε τους ανθρώπους τώρα για αυτή την 

καταπληκτική τεχνολογία. 

Skye: Σχιζοφρένεια χωρίς πρόβλημα, αναγέννηση των δοντιών, εμμηνόπαυση που σταμάτησε, 

αντιστράφηκε ή εξαφανίστηκε εντελώς. 

Ερ: Αλλάζουν τα ιατρικά κρεβάτια τον τρόπο που σκέφτεστε και σε 

τι πιστεύετε; Skye: Μπορούν, αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο 

χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν. 

Ερ: Γνωρίζει κανείς αν τα κρεβάτια με φάρμακα θα βοηθήσουν 

στην παχυσαρκία; Skye: Ναι, θα βοηθήσει. 

Ε: Γεια σας από το Μιζούρι, παλεύω με τον καρκίνο του δέρματος και τον καρκίνο του παχέος 

εντέρου εδώ και 6 χρόνια και προσεύχομαι για ένα θαύμα, ξέρετε πόσος καιρός θα περάσει μέχρι να 

βρούμε ένα κρεβάτι με φάρμακα εδώ; 

Σκάι: Κανείς δεν ξέρει. 

Q: Υποθέτω ότι θα κάνει και διόρθωση 

όρασης ? Skye: Μαντέψατε σωστά. 

Ε: Επισκευή ακοής και για άτομα με κοχλιακό 

εμφύτευμα; Skye: Ναι 

Ερ: Αν πάτε στα κρεβάτια για επισκευή, θα επανέλθουν τα ίδια πράγματα με τον καιρό, όπως η 

ακράτεια, η όραση, θα διορθωθούν για πάντα. Εάν δεν επιστρέψετε για ρύθμιση; 

Skye: Όχι, έχουν φύγει για πάντα. 

Ερώτηση: ο πληθυσμός της Γης θα ζήσει πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, 200 χρόνια ή 

περισσότερο ή το ίδιο όπως τώρα με κάποια αναγέννηση που θα προστεθεί; 

Skye: Ναι 

Ερ: Ποιος θα αποφασίζει ποιος θα χρησιμοποιεί ένα κρεβάτι γιατρού;;; 

Skye: Ένα κβαντικό σύστημα υπολογιστών που συνδέεται με τα 

κρεβάτια. 

Ερ: Ποιος ελέγχει πού θα πάνε τα κρεβάτια γιατρούς σε όλες τιςΗΠΑ; Ευχαριστώσας 

γιατην απάντηση των 

ερωτήσεών μου. 

Skye: Η ανάπτυξή τους θα ελέγχεται από το στρατιωτικό τμήμα της 

συμμαχίας. Ε: (Διαγράφηκαν οι ερωτήσεις σχετικά με την ηλικιακή 

παλινδρόμηση) 



Skye: Μπορείτε να πάτε πίσω το πολύ 30 χρόνια. Όλα αυτά θα συμβούν μετά την αποκάλυψη αυτής 

της τεχνολογίας, οπότε δεν θα είναι θέμα. Μέρος της διαδικασίας οπισθοδρόμησης της ηλικίας 

είναι μια ενημερωμένη φωτογραφία ταυτότητας. Τα έχουν σκεφτεί όλα αυτά, δεν χρειάζεται να 

ανησυχείτε. Τίποτα σε αυτό δεν θα είναι δόλιο. Τα έγγραφα ταυτοποίησης θα αλλάξουν.  

Ερ: Μπορούν τα medbeds να θεραπεύσουν το Fribromialgy; Σκάι: Ναι. 

Ερ: Θα μπορούσε μετά τη θεραπεία στο κέντρο ιατρικών κλινών να δοθεί στον ασθενή νέα 

ταυτότητα; Skye: Ναι, ακριβώς. 

Ερ: Τι γίνεται με τα παιδιά με αυτισμό από προηγούμενα εμβόλια; Skye: Ναι (Med Beds help) 

Ερ: Άκουσα ότι χρησιμοποιούνται ιατρικά κρεβάτια για τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα 

εμπορίας και εκείνα που βρίσκονται σε κίνδυνο εδώ και ένα χρόνο περίπου. Είναι αλήθεια αυτό; Αν 

ναι, σας ευχαριστώ, Ιησού! 

Skye: Ναι 

Ερ: Δηλαδή κανείς δεν πεθαίνει στο μέλλον; Απλά ρωτάω. © 

Skye: Ναι, το κάνουν. 

Ε: Άκουσα για αυτόν τον ιστότοπο στο κανάλι Neg48. Γιατί θα μιλούσαν γι 'αυτό αν ήταν μια 

απάτη; 

Skye: Δεν είναι απάτη! Ειλικρινά, ένας τρελός έρχεται και ισχυρίζεται κάτι και τόσοι πολλοί 

πέφτουν να τον πιστέψουν. Αυτό συμβαίνει όταν οι άνθρωποι δεν σκέφτονται μόνοι τους. 

Παρεμπιπτόντως, δεν αναφέρομαι σε εσάς. 

Ερ: Skye, είπες ότι πήγες στην Αφροδίτη για να μάθεις πώς να χρησιμοποιείς τα MedBeds; Θα 

μπορούσατε να αναλύσετε αυτή την εμπειρία; (Το βίντεο στο YouTube που εξηγεί το ταξίδι σας 

δεν είναι διαθέσιμο...) 

Skye: Θα ανεβάσω ένα βίντεο αύριο. (η ενότητα βίντεο 6. θα σας οδηγήσει σε όλα τα βίντεο της 

Skye που είναι διαθέσιμα στο youtube) 

Ερ: Η σύζυγός μου είναι νοσοκόμα και θα ήθελε πολύ να συμμετάσχει όταν θα είναι διαθέσιμα στην 

περιοχή μας. Αλλά απλά περιμένετε μια πρόσκληση ή βλέπετε αν σας προσεγγίσουν; 

Skye: Όταν απελευθερωθούν θα ξέρετε με ποιον να επικοινωνήσετε. 

Ερ: Υπάρχουν νοσηλευτές που απολύθηκαν αυτή την εβδομάδα λόγω της εντολής. Πώς μπορούν να 

ενημερωθούν για την εργασία τους στα θεραπευτικά κέντρα και σε ποιες περιοχές της Βόρειας 

Καρολίνας θα ανοίξουν αυτά τα κέντρα. Ενδιαφέρομαι πολύ, ευχαριστώ τον Ιησού. 

Σκάι: Δεν μπορούν ακόμα. 

Ε: Γεια σας Skye, πώς βλέπετε άλλες φυσικές θεραπευτικές μεθόδους, όπως η ομοιοπαθητική, η 

φυσιοπαθητική, ο βελονισμός, με την εξάπλωση των ιατρικών κρεβατιών; Θα εκτιμούσα τις 

απόψεις σας. 

Skye: Όλες οι φυσικές θεραπευτικές μέθοδοι και οι επαγγελματίες θα είναι σίγουρα απαραίτητες. 

Ερ: Τι γίνεται με τους ενήλικες που έχουν επιληψία, νοητική αναπηρία και ζουν σε υποστηριζόμενα 

σπίτια. Που έχουν τραυματισμούς από παιδικά εμβόλια. 

Σκάι: Ναι, θα θεραπευτούν. 

Q: Έχω ένα Ques ο 10χρονος γιος μου γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και αυτισμό, δεν μπορεί 

να περπατήσει ή να μιλήσει. Τρέφεται επίσης με Gtube. Αν οι Ουράνιες Κάμερες πάνε με το αρχικό 

DNA θα είχε ο γιος μου ελπίδα να θεραπευτεί; Το αρχικό του DNA είναι προφανώς αλλοιωμένο 



Q: Έχω ένα Ques ο 10χρονος γιος μου γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και αυτισμό, δεν μπορεί να 
περπατήσει ή να μιλήσει. Τρέφεται επίσης με Gtube. Αν οι Ουράνιες Κάμερες πάνε με το αρχικό DNA θα 
είχε ο γιος μου ελπίδα να θεραπευτεί; Το αρχικό του DNA είναι προφανώς αλλοιωμένο από τη γέννηση, 
οπότε δεν είμαι σίγουρος αν αυτό θα τον θεραπεύσει πλήρως! TIA!!! 
 
Σκάι: Θα θεραπευτεί πλήρως. 
Ε: Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα να παραδώσω τον υποσυνείδητο νου μου σε κανέναν άλλον εκτός από τον Κύριο. Ο 

υπνωτισμός είναι μια πύλη για να πατήσει πόδι το δαιμονικό. Υπάρχει κίνδυνος όταν προσφέρετε το DNA σας 

τώρα ότι μπορείτε να αναπαραχθείτε με αυτό. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την κλοπή ταυτότητας όταν 

χρησιμοποιούμε Medbeds; Θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα μπορούμε να έχουμε το δικό μας MedBed και να 

κάνουμε τις δικές μας εργαστηριακές εργασίες για να προστατεύσουμε τις ταυτότητές μας; 

Skye: Τα ιατρικά κρεβάτια λειτουργούν με κβαντικό υπολογιστή, λειτουργούν με δόνηση και έτσι μπορούν να 

ανιχνεύσουν οποιαδήποτε υποβολιμαία, απάτη, παραποίηση κ.λπ. και ο υπολογιστής θα κλείσει το κρεβάτι και 

το άτομο που κάνει την παραποίηση δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το κρεβάτι. 

Ερ: ΙΜΟ, το AIDS, το HEP C, κ.λπ. είναι ανθρωπογενείς. Πήρα ηπατίτιδα C γύρω στο 1978, τώρα σε "END 

TIME LIVER FAILURE", επίσης καρκίνο. Καμία ιδέα για το πώς παίζει ρόλο ένα χρονοδιάγραμμα 30 ετών; 

Skye: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηλικιακής παλινδρόμησης, κάθε ασθένεια, πάθηση, τραυματισμός 

κ.λπ. θα θεραπευτεί.  

Ερ: Γεια σου Σκάι, ελπίζω να μπορείς να απαντήσεις στις ερωτήσεις μου. 

Ήμουν πρόωρο στη γέννηση και ήμουν στη ΜΕΘ για ένα μήνα μετά τη γέννηση. Ο γιατρός χορήγησε 21 

διαφορετικά αντιβιοτικά για τα βακτήρια στο αίμα μου. Ήμουν κουφή. Δεν είμαι σίγουρος τι προκάλεσε την 

κώφωσή μου. Θα διαγνώσει το Med bed το DNA μου για να δει από πού προέρχεται η κώφωσή μου; Από τη 

γέννηση ή από τα φάρμακα; 

Μπορεί το Med bed να θεραπεύσει τα νεκρά τριχωτά κύτταρα του κοχλία μου ώστε να γίνουν ακουστικά; Είμαι 

αμφίπλευρος εμφυτευμένος κοχλίας. Νομίζω ότι το Med bed μπορεί να διαλύσει τα κοχλιακά εμφυτεύματα με 

τη χρήση του ενεργειακού πλάσματος σε ατομικό. Pls, διορθώστε με αν κάνω λάθος. 

Skye: Ναι, ναι και έχετε δίκιο. 

Q: @Skye, σας ευχαριστούμε που μοιράζεστε τις γνώσεις σας μαζί μας. Ως άτομο με ειδικές ανάγκες, δεν μπορώ 

να περιμένω... αλλά εδώ είναι μια διασκεδαστική ερώτηση για να σας κάνω να χαμογελάσετε. Το medbed θα 

εξαλείψει και τις ανεπιθύμητες τρίχες; Είναι μία από τις πολύ δύσκολες εργασίες για την αφαίρεση των τριχών 

όταν είσαι ανάπηρος. 

Skye: Ναι, απολύτως. 

Ερ: Έχω επίσης σύντηξη αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και οσφυϊκή αρθρίτιδα / αρθρίτιδα ισχίου, και 

ενδιαφέρομαι πολύ για το πώς τα Medbeds θα λειτουργούσαν με εσωτερικά ιατρικά εμφυτεύματα/συσκευές. 

Μου αφαιρέθηκαν 3 δίσκοι από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και μου τοποθετήθηκαν 

μεταλλικά στηρίγματα και ψεύτικο οστό για να αντικαταστήσουν τους δίσκους για να προσπαθήσουν να 

ανακουφίσουν/αποτρέψουν το τσίμπημα του σπονδυλικού μου νεύρου από το να επιδεινωθεί. 

Skye: Παρακαλώ, μετακινηθείτε προς τα πάνω και θα βρείτε τις ερωτήσεις και 

απαντήσεις, καθώς και ένα βίντεο που εξηγεί αυτό το θέμα. Ερ: Παρακαλώ πείτε μου ότι 

θα υπάρχουν κρεβάτια για τα κατοικίδια ζώα μας. 

Skye: Ναι, αλλά είναι περισσότερο σαν θάλαμοι για τα 

μεγαλύτερα ζώα.  

Ερ: Πόσο ακριβά θα κοστίσουν αυτές οι θεραπείες; 

Skye: $0 



 

Ερ: Παρακολούθησα μια παρουσίαση σχετικά με τις φορητές συσκευές Scenar και Cosmodic από 

τον Emery Smith. Είπε ότι πιστεύει ότι έχουν κάποιο επίπεδο συνείδησης. Αγοράσαμε 2 από αυτές 

και ο άντρας μου τις χρησιμοποίησε στα γόνατά του. Έχει κάνει 13 επεμβάσεις στα γόνατα, που 

προέκυψαν από το τελευταίο του άλμα (κυριολεκτικά το τελευταίο του άλμα) πριν 

συνταξιοδοτηθεί από τις ειδικές δυνάμεις. Πρέπει να κάνει εξωτερικές επεμβάσεις περίπου μία 

φορά κάθε 3 μήνες. Από τότε που χρησιμοποίησε τη φορητή συσκευή Scenar/Cosmodic δεν είχε 

κανένα πρόβλημα με τα γόνατά του. 

Skye: Αυτό είναι φανταστικό. Ο Έμερι Σμιθ είναι εξαιρετικός.  

Q: Έχουν συνείδηση; 

Σκάι: Δεν πιστεύω ότι έχουν συνείδηση, ξέρω ότι τα ιατρικά κρεβάτια λειτουργούν με κβαντικούς 

υπολογιστές που έχουν τεχνητή νοημοσύνη υψηλής πυκνότητας. 

Ε: Skye, είμαι νοσοκόμα και θέλω να βοηθήσω τους ασθενείς. Γεννήθηκα για να φροντίζω τους 

ανθρώπους. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου και ενημερώστε με πώς μπορώ να βοηθήσω. 

Skye: Δεν υπάρχει ακόμη χώρος για εγγραφή. 

Ερ: Θα βοηθήσουν τα Med-Beds σε νευρολογικά προβλήματα, όπως αυτισμός, aspergers, OCD; 

Skye: Ναι 

31 Οκτωβρίου 2021 
Q: @Skye, εξέτασα τις 42 σελίδες των ερωτήσεων και παρατηρώ ότι σε πολλές ερωτήσεις 

απαντήσατε ότι τα κρεβάτια θα καταστείλουν τη μνήμη του τραύματος, αλλά οι άνθρωποι πρέπει 

τελικά να το αντιμετωπίσουν. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα παιδιά που διασώθηκαν και 

αντιμετωπίζονται με φάρμακα, θα ανακτήσουν τελικά τη μνήμη όλης της φρίκης που πέρασαν; Με 

αηδιάζει και μόνο που το σκέφτομαι. Ελπίζω ότι θα θεραπευτούν και θα ξεχάσουν και θα ζήσουν 

μια ευτυχισμένη και υγιή ζωή. 

Skye: Οι αναμνήσεις θα απελευθερωθούν σιγά σιγά υπό επίβλεψη, αλλά ναι, θα πρέπει να 

θεραπεύσουν αυτές τις αναμνήσεις, δεν υπάρχει εξέλιξη στο να αγνοείς τον πόνο. 

Ερ: Εάν ο προστάτης σας αφαιρέθηκε λόγω καρκίνου, θα σας δώσει έναν νέο λειτουργικό 

προστάτη; Skye: Ναι. 

 

Ερ: Θα μπορέσει το Med Beds να θεραπεύσει τη διατροφική  
διαταραχή; Κατάθλιψη; Skye: Ναι  
 
Q: Skye, τα κρεβάτια  med απαλλάσσονται από τα σημάδια;  

Skye: Ναι 

Ερ: Γεια σου Skye Μόλις μπήκα σε αυτή την ομάδα © Σε ακολουθώ και στο YouTube.  

Η ερώτησή μου είναι ό τ ι είμαι Αναπνευστικός θεραπευτής που εργάζεται ως τεχνικός ύπνου, πώς 

μπορώ να εκπαιδευτώ για να εργαστώ με Medbeds;  

 

Skye: Δεν μπορείτε ακόμη. Όταν αποκαλυφθεί η τεχνολογία , θα γίνει γνωστό το πώς μπορείτε να 

λάβετε εκπαίδευση. 

 
Q: @skye, πώς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε αυτό που κάνετε; Skye: Προς το παρόν απλώς 
δίνω πληροφορίες. 



Ε: Έμαθα ότι τα κρεβάτια θα διανεμηθούν σε όλα τα νοικοκυριά. Θα χρησιμοποιηθούν τα ιατρικά 

κρεβάτια για τον κοινό πόνο στο σώμα, το ιγμόρειο, το κρυολόγημα και τους μικρούς 

τραυματισμούς στο σπίτι; Πόσο μεγάλα είναι τα κρεβάτια; Είναι φορητά; 

Skye: Δεν θα βρίσκονται στο σπίτι σας για αρκετό καιρό, θα ελέγχονται από τον στρατό. Δεν θα 

χρησιμοποιούνται για κρυολογήματα κ.λπ. καθώς το σώμα σας τα χρειάζεται για να απορρίπτει τα 

"σκουπίδια" από το σώμα σας, επίσης αυτοί οι ιοί βοηθούν να διατηρείται υγιές το ανοσοποιητικό 

σας σύστημα. Τα κρεβάτια δεν είναι κατάλληλα ως φορητός εξοπλισμός. 

Ε: Πότε θα είναι διαθέσιμα στο κοινό τα medbeds; Φέτος ή του χρόνου; Skye: Κανείς δεν ξέρει. 
Ερ: Υπάρχει τρόπος να καθαριστεί όλη η ποσότητα αίματος μέσα στο σώμα κάθε ανθρώπου; 

Υπάρχει ένα απόθεμα DNA που να μην καταστρέφεται μέσα στο σώμα τους από το τσίμπημα; 

Οστά, μυελός των οστών, DNA μαλλιών κ.λπ. Τι γίνεται αν το DNA των αδελφών ή των γονέων 

τους μπορεί να παρέχει τα αρχικά στοιχεία του συγκεκριμένου DNA τους; Εάν το DNA μπορεί να 

αλλάξει, δεν θα έπρεπε να μπορεί να αλλάξει πίσω στο δικό τους; 

Skye: Τα κρεβάτια μπορούν να επαναφέρουν το DNA σας στο αρχικό του. Όλα τα κύτταρα του 

αίματος μπορούν να "ξαναφυτρώσουν" κατά κάποιο τρόπο, οπότε μέσα σε μια ώρα περίπου, 

ανάλογα με τη διαδικασία που ακολουθήσατε, θα έχετε ένα απόλυτα καθαρό αγγειακό 

κυκλοφορικό σύστημα και dna. Μόνο ορισμένες διαδικασίες χρειάζονται φρέσκο δείγμα DNA και 

αυτές οι διαδικασίες απ' όσο γνωρίζω δεν είναι συχνές. 

Q: Συγγνώμη, εννοούσα να αποκαταστήσετε τις μπλοκαρισμένες αναμνήσεις! Skye: Ναι 

Ερ: Μου φαίνεται ότι μπορεί να διορθώσει τα πάντα. Σε εκείνο το βίντεο με το medbed που μόλις 

αναρτήθηκε λέει ότι το σώμα θυμάται το όργανο που λείπει ή που έχει παραμορφωθεί, οπότε με 

παρόμοιο τρόπο το σώμα διατηρεί το αρχικό DNA, imho αν έτσι λειτουργούν τα medbeds. 

Skye: Αρκετά 

Q: Αυτό είναι για τα κρεβάτια med υπάρχει μια γυναίκα είπε ότι θα πρέπει να στην 5 διάσταση για 

τα κρεβάτια med να εργαστούν για σας. 

Skye: Η συμμορία χρησιμοποιεί τα κρεβάτια εδώ και δεκαετίες και σίγουρα ΔΕΝ είναι 5D, οπότε 

όχι, δεν χρειάζεται να είστε 5D. Ωστόσο, οι άνθρωποι που δεν προέρχονται από την καρδιά τους ή 

που είναι επικριτικοί, πισώπλατα μαχαιρωμένοι, ψεύτες, χειραγωγοί κ.λπ. ΔΕΝ θα θεωρηθούν 

προσωπικό σε οποιαδήποτε θέση εργασίας σε οποιοδήποτε κέντρο. Ψάχνουμε για πραγματικά 

στοργικούς, συμπονετικούς, ενσυναισθητικούς ανθρώπους. 
 



 

Σύνδεσμοι Youtube και βίντεο 
1. ΚΡΕΒΑΤΕΣ MED ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: 

https://rumble.com/vf5vi5-med-beds- available- to-the-public..html 

2. 2ο βίντεο για το ιατρικό 

κρεβάτι: 

https://m.facebook.com/story.ph

p? 

story fbid=399764908133757&id=100054570892560 

3. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι το ΦΩΣ: 

https://thetruthisthelight.home.blog/2021/06/15/comments-and- ερωτήματα για το 

εμβόλιο του κοβιδίου και για τα ιατρικά κρεβάτια-διαδικασίες και ζητήματα που 

αντιμετωπίζονται στο βίντεο/ 

4. Η κατάσταση του πλανήτη: https://www.youtube.com/watch?v=ze 1CYdeKqE 

5. Τα προγράμματα αναπαραγωγής εξωγήινων και ανθρώπινων υβριδίων: 

https://www.youtube.com/watch? v=Rtov0Tn4dY0 

6. Επισκόπηση βίντεο του Skye: 

https://www.youtube.com/channel/UCM Sw2MSIivtZQClAsUssBw/videos 

7. MED ΚΡΕΒΆΤΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ!: https://youtu.be/oKbtAsMKvM4 
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