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Magnetogenetika
• Ve vakcínách jsou uměle vytvořené proteinové krystaly, které dělají buňky silně 

magnetickými.
• Se změněným magnetismem mohou zapínat a vypínat Vaše neurony, geny, pohybovat 

svaly  
• Doslova z lidí mohou udělat zombií, vytvářet z lidí drony nebo robocopy z policistů ...
• Magnetogenetika je podskupinou vlnové genetiky
• Magnetogenetika využívá ke studiu a manipulaci chování buněk geneticky kódované 

proteiny a proteinové sestavy
• Magneto DNA Sekvence vložena do Genomu Viru
• Magneto DNA manipuluje s Neuronální Aktivitou
• S Magneto se dají měnit Funkce Mozku
• Magneto? Mikrokrystaly dávají Magnetům Super Síly nad živými Buňkami
• S COVID Vakcínou přichází MagnetoGenetika a Krvácení …
• Magneto, z filmů X-Men
• Buňky obsahující jehlicovité krystaly bohaté na železo se ovládají pomocí magnetické síly
• Výhodami magnetogenetiky oproti optogenetice jsou její exkluzivní neinvazivní, 

hluboká penetrace, dlouhodobé kontinuální dávkování, neomezená dostupnost, 
prostorová uniformita

Ferritin

• Ferritin   je molekule pro ukládání železa, přirozeně asi 4500 atomů železa.
• Ferritin molekule je do značné míry v každém organismu, v bakterii až po člověka
• Přirozená Molekula Ferritinu má velmi malý magnetický moment
• Ferritin je SuperParaMagnet, přirozený vlnový bipol + a – a přirozeně v harmonii s 

vesmírem.
• SuperParaMagnetismus nanočástice se dá přirovnat k Bipol Antenně s harmonickou vlnou, 

kde + a – osciluje kolem osy a + - jsou v oscilační harmonii
• Analogie je magnetismus hliníku, hliník je ParaMagnet

Krystal a Umělé Proteiny

• Umělý protein Inkabox-PAK4cat vytváří obrovské tvarované krystaly
• mění uspořádání molekule Ferritinu
• Každý vytvořený geneticky kódovaný proteinový krystal obsahuje asi pět miliard atomů 

železa
• Krystal generuje magnetické síly, které jsou až o devět řádů silnější než jednotlivé přirozené 

Ferritové molekule

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferritin
https://stop5g.cz/magnetogeneticke-vakciny-umely-protein-vypinani-a-zapinani-neuronu-smyslu-tela-a-svalu-darpa-biomarkery-ferritin/
https://vlnovagenetika.cz/covid-21-objevovani-a-mizeni-viru-vlnove-a-holograficke-vlastnosti-dna-digitalni-sekvence-v-koronaviru-nepochopeni-v-zapadni-vede/
https://www.youtube.com/watch?v=FWCN_uI5ygY


• Krystal roste v lidském těle, krystalizuje železo,
• Krystaly táhnou celou buňku spolu s nimi
• Ovládat speciální neurony, které řídí hlad, ovládají nohy
• Každá buňka reprodukovaná z upravených buněk by měla být schopná vyrobit krystaly ….

Magnetogenetika a Studie

• Studií ukázaly, že proteiny nervových buněk, které jsou aktivovány teplem a mechanickým 
tlakem, mohou být geneticky upraveny tak, aby se staly citlivými na rádiové vlny, 
mikrovlny, 5G a magnetická pole.

• Magnetogenetika: vzdálená neinvazivní magnetická aktivace neuronální aktivity   
pomocí magnetoreceptoru) vynalezli neinvazivní magnetogenetiku, která kombinuje 
genetické cílení magnetoreceptoru se vzdálenou magnetickou stimulací (2015).

• U transgenní Caenorhabditis elegans exprimuje tento magnetoreceptor ve svalových 
buňkách, což svědčí o magneticky závislé aktivaci svalových buněk a dotyku 
receptorových neuronů.

• Magneticky řízené Inteligentní Hydrogelové Transformátory   - této studii čínský 
výzkumný tým ukázal důkaz dálkově ovládaného transformátoru (dětské hračky) 
založeného na hydrogelovém systému s tvarovou pamětí.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927316302407?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927316302407?via%3Dihub
https://phys.org/news/2020-12-magnetically-hydrogel-based-smart.html
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/caenorhabditis-elegans


◦ Čínský výzkumný tým zabudoval magnetit (Fe3O4, typ oxidu železa) a magnetické 
nanočástice do polymerní struktury s dvojitou sítí obsahující želatinu. K dálkové 
změně tvaru hydrogelu použili magnetismus a světlo (Optogenetika)

Magnetogenetika a Experimenty

• V experimentu vědci injekčně vstříkli Magneto myším do oblasti šedé hmoty mozku 
(Striatum). Hluboké mozkové struktury obsahující neurony produkující dopamin, které se 
podílejí na odměně a motivaci. Poté zvířata umístili do prostoru rozděleného na 
magnetizované a nemagnetizované sekce. Myši s Magneto strávily v magnetizovaných 
oblastech mnohem více času než myši, které Magneto neměly. A co když to udělají 
lidem přes vakcíny a 5G sítě?

• Magneto DNA Sekvence vložena do Genomu Viru   (česky)
◦ V experimentu vložili do genomu viru sekvenci Magneto DNA a gen kódující zelený

fluorescenční protein.
◦ Regulační sekvence DNA způsobila expresi konstruktu pouze ve specifikovaných 

typech neuronů(Interneuron (Bipolar), Sensory Neuron (Unipolar), Motoneuron 
(Multipolar), Pyrimidal Cell)

◦ Aplikování vn2j39ho magnetického pole aktivovala Magneto DNA sekvenci a 
buňky vytvářely nervové impulsy ...

• Experiment s Magneto do larev kaprovité ryby se zaměřením na neurony v ocasu.
◦ Magnetické pole způsobilo pohyb ocasu. (In vivo manipulation of zebrafish 

behavior using Magneto)
• Tým nejprve extrahoval gen, aby vyrobil Ferritin z mikrobu. Poté vytvořili kruhový 

kousek DNA, který obsahoval dva lidské geny. Tyto geny vytvářejí dlouhé duté 
krystaly zvané inka-PAK4 (zkratka pro Inkabox-PAK4cat). Tým zavedl tyto kruhové 
kousky DNA do lidských ledvinových buněk, které rostly v Petriho misce. O den 
později se objevily první krystaly. Krystaly jsou podobné páteři a jsou větší než buňky,
ve kterých rostly…

Spike protein a Ferritin

• imunizace experimentálními vakcínami s ferritinem s funkcemi Spike proti SARS-CoV-2 
(2021) aneb další etapa genocidy tzn. MagnetoGenetická Genocida …

• Asi podle NWO je Ferritin atraktivní platforma nanočástic pro výrobu vakcín. Nehledě na 
to, že to ovlivňuje magnetismus celého těla a je řada dalších otázek co nejsou 
zodpovězeny…

https://www.youtube.com/watch?v=iHTpJNSNFlc
https://www.youtube.com/watch?v=iHTpJNSNFlc
https://vlnovagenetika.cz/magneticka-vakcina-zuckerberb-a-biohub-magnetogenetike-krystaly-a-dalkove-ovladani-tela-a-smyslu-experimenty-zacileni-specialnich-bunek/
https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour
https://classconnection.s3.amazonaws.com/536/flashcards/1808536/png/basic_neuron_types1349629319159.png


• STUDIE FINANCUJE MARK A CHAN ZUCKERBERG PROSTŘEDNICTVÍM 
BIOHUBU! Zuckerberg & Gates a jejich snaha o … 

Nanoboti a Magnetogenetika
• Injekce mohou obsahovat nanoboty, které sklízejí hemoglobin (typ oxidu železa) z 

krve, aby něco vytvořili. To je docela možné, vzhledem k tomu, že výše uvedená první 
studie pojednávala o tom, že magnetický hydrogel byl složen z částic na bázi oxidu 
železa.

• injekčně podána nanotechnologie se spoustou nanobotů, které vytvářejí struktury v 
místě vpichu a prorůstají celé tělo. 

• Alexem Newman a Dr. Carrie Madej   diskutují o tom, jak může nanotechnologie 
zabudovaná do COVID vakcín představovat systém pro podávání léků na vyžádání. 
„Na vyžádání“ znamená, že někdo musí něco spustit, aby fungovalo, takže otázka zní: 
co to vyvolá? pH? Vlnová Genetika? Určitá frekvence? 5G? EMF? Ať už je tato 
kovová nebo magnetická látka v těle, je to jistě nějaký druh biosenzoru, který je 
navržen pro příjem a přenos signálů. 

• Carrie Madej - The COVID-19 vaccine will alter our DNA and contain nanorobotics

https://wickedtruths.org/en/the-covid-19-vaccine-will-alter-our-dna-and-contain-nanorobotics
https://vlnovagenetika.cz/covid-21-objevovani-a-mizeni-viru-vlnove-a-holograficke-vlastnosti-dna-digitalni-sekvence-v-koronaviru-nepochopeni-v-zapadni-vede/
https://www.bitchute.com/video/opNjj6UwImYG/
https://stop5g.cz/koronavirus-nove-vakciny-bio-hackovani-zadni-dvirka-do-vasi-dnk-nanotechnologie-kontrola-pomoci-5g/


DARPA a Agentury 

DARPA a Magnetogenetika

• DARPA ElectTR
• V medicíně 21. století lékaři považují tělo za elektrický systém a mohou předepisovat 

terapie, které mění elektrické pulsy, které procházejí nervy. Stejně jak to dělají DARPA
programy. 

• Program ElectRx (Electrical Prescriptions) má cíl modulací aktivity periferních 
nervů, které přenášejí příkazy do všech orgánů a svalů lidského těla a také 
přenášejí smyslové informace zpět do mozku.

• Stimulace zaměřená na bloudivý nerv (nervus vagus) - Vagus znamená v latině 
„putování“ a podle jeho jména se nerv vine kolem hrudníku, břicha a spojuje 
většinu klíčových orgánů – včetně srdce a plic – s mozkovým kmenem. Bloudivý 
nerv je jako zadní vrátka zabudovaná do lidské fyziologie, která vám umožňuje 
hackovat systémy těla

•      DARPA   financovala několik grantů na výboj Magnetogenetiky, Optogenetiky, Ultrazvuku, 
Infrazvuku, Milimetrových vln za účelem ovládání nebo vypnutí jedince ..

• Vývoj MagnetoGenetických vakcín s upraveným Ferritinem je financován také MARK and 
CHAN ZUCKERBERGOVOU PROSTŘEDNICTVÍM BIOHUBU

DARPA BioMarkery
• Vypnutí a zapnutí genů, neuronů je jen prvním krokem. DARPA vyvinula systémy 

„uzavřené smyčky“ schopné detekovat biomarkery, které signalizují nástup 
onemocnění, a poté automaticky reguluje nervovou stimulací. Cílem všech těchto 
systémů s uzavřenou smyčkou je umožnit třetím stranám, aby mohli vyhodnotit stav 
populace a podle toho upravit (Smart Neural Stimulators Listen to the Body).

DARPA Hydrogel

• Profusa   a DARPA 
• DARPA vyvinula Hydrogel z Polymerního Řetězce a Elektroniky
• Chytrý Hydrogel
• Vojenský článek uvádí - A Military-Funded Biosensor Could Be the Future of Pandemic 

Detection
• Magnetické hydrogely (které se vyrábějí pomocí částic na bázi oxidu železa a různých typů

hydrogelových matric) používají v biomedicínských aplikacích pro tkáňové inženýrství.

https://profusa.com/
https://stop5g.cz/darpa-hydrogel-z-polymerniho-retezce-a-elektroniky-replikujici-se-nanotechnologie-a-hemoglobin-ovladani-biosenzoru-pres-5g-site/
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensor-could-be-future-pandemic-detection/163497/
https://spectrum.ieee.org/biomedical/bionics/smart-neural-stimulators-listen-to-the-body
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bloudiv%C3%BD_nerv
https://www.darpa.mil/program/electrical-prescriptions
https://spectrum.ieee.org/tech-talk/biomedical/bionics/darpa-boosts-funding-for-all-things-biological
https://www.youtube.com/watch?v=VrJw8GtU8aI
https://www.youtube.com/watch?v=VrJw8GtU8aI
https://www.techspot.com/article/1531-optogenetics/
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/bionics/darpa-wants-to-jolt-the-nervous-system-with-electricity-lasers-sound-waves-and-magnets
https://silview.media/2021/05/12/magnetogenetics-isnt-this-why-vaxxers-turn-into-fridge-doors-and-magnets-stick-on-them/


• Podle programového vzdáleného nastavení se může měnit nebo opravovat tělesná tkáň.
• Magnetické hydrogely jsou vhodnou látkou díky své biokompatibilitě, řízeným 

architekturám a „inteligentní reakci na magnetické pole na dálku“. 
• Integrace přes SmartGrid, nebo 5G

DARPA si je vědoma Elektromagnetické Signalizace v Biologických 
Systémech

 DARPA – RadioBio: What role does electromagnetic signaling have in   

biological systems?
 DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Holografické   

Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy

https://vlnovagenetika.cz/darpa-a-programova-modulace-genove-exprese-hostitele-holograficke-informace-lze-zavadet-preventivne-oprava-poskozene-michy/
https://vlnovagenetika.cz/darpa-a-programova-modulace-genove-exprese-hostitele-holograficke-informace-lze-zavadet-preventivne-oprava-poskozene-michy/
https://www.darpa.mil/news-events/2017-02-07
https://www.darpa.mil/news-events/2017-02-07
https://www.darpa.mil/news-events/2017-02-07
https://www.darpa.mil/news-events/2017-02-07


 DARPA si je velmi vědoma Elektromagnetické Komunikace mezi Buňkami –   
Experimenty – Budoucí Věda – Vlnový Genom

DARPA a Preventivní Ladění Genu – PREPARE – HR001118S0037

 DARPA (DARPA – Dialing Up the Body’s Defenses Against Public Health and 
National Security Threats) používá preventivní ladění genů (preemptive gene 
tuning). V detailu DARPA podrobně nevysvětluje, jak provádí vylaďování 
organismu, aby lépe odolával infekcím nebo toxinům

DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele

 DARPA ale mluví o programovatelné modulaci genové exprese zranitelného 
hostitelského organismu. Jejich zpráva uvádí

 Předpokládané připravené technologie by poskytly alternativu, která 
zachovává genetický kód přesně tak, jak je. Pouze dočasně moduluje 
genovou aktivitu prostřednictvím epigenomu a transkriptomu, které jsou 
buněčné zprávy, které provádějí genetické pokyny DNA uvnitř buněk. To by 
založilo schopnost dodávat programovatelné, ale přechodné genové 
modulátory, které poskytují ochranu v krátkém časovém období pro 
smysluplný zásah. (2018)

 Co použil a na čem pracoval Dr. P. Gariaev se shoduje v mnoha ohledech s 
tím, co dělá DARPA s preventivní genovou modulací. Základ těchto 
experimentu je získán z fantomové DNA vlnové formy v prázdném pozadí

Optogenetika
• Nové techniky zavádí na světlo citlivé proteiny do neuronů a poté pomocí světelných 

pulsů tyto neurony „zapíná“ a „vypíná“. 
• DARPA používá světelné impulsy ke změně nervových obvodů zapojených do neuropatické 

bolesti.
• Můžete donutit myši běhat v kruzích, nebo s ní dělat mnohem víc. Dokonce obnovili pohyb 

ochrnuté nohy zvířete.

Optogenetika a Luciferaza

• Vakcinace kvantovými tečkami používá jako aktivní složku luciferázy.

https://stop5g.cz/darpa-si-je-velmi-vedoma-elektromagneticke-komunikace-mezi-bunkami-experimenty-budouci-veda-vlnovy-genom/
https://stop5g.cz/darpa-si-je-velmi-vedoma-elektromagneticke-komunikace-mezi-bunkami-experimenty-budouci-veda-vlnovy-genom/
https://www.darpa.mil/news-events/2018-05-25
https://www.darpa.mil/news-events/2018-05-25
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2021/04/vlnovagenetika.cz-DARPA-DARPA-a-Preventivni-Ladeni-Genu-PREPARE-HR001118S0037.pdf


• Luciferáza je enzym, který katalyzuje oxydaci Luciferienu a vytváří viditelnou záři, která se 
může použít u biočipů nebo u vakcín, testů Covid-19 mRNA.

• Vaše tělo se tak stává lépe viditelné pro zneužitou technologii a umělou inteligenci.
• Luciferázy se široce používají v biotechnologiích, v mikroskopii a také jako reportérové 

geny pro mnoho aplikací jako jsou fluorescenční proteiny
• Na rozdíl od fluorescenčních proteinů luciferázy nevyžadují externí zdroj světla, ale 

vyžadují přidání luciferinu, spotřebního substrátu.

LED Světla

• Richard Stevens  , profesor lékařské fakulty na univerzitě v Connecticutu, zkoumá účinky 
elektrického světla na naše cirkadiánní rytmy přes 30 let

• Zařízení LED vyzařují 5krát více toxického světla než starší monitory
• LED světla nebo světelné diody mohou způsobit trvalé poškození sítnice.
• LED světla mají modrý pruh světla, který je příčinou poškození.
• Protože děti používají elektronická zařízení od mladého věku. - v souvislosti s Digitální 

Demencí
• Fluorescenční žárovky známé jako CFL šetří energii, ale při vysokých úrovních expozice 

mohou způsobit rakovinu kůže pro poškození kožních buněk.

Li-Wi – Light Fidelity

• Li-Fi (také psaná jako LiFi) je bezdrátová komunikační technologie, která využívá světlo k 
přenosu dat a polohy mezi zařízeními.

• Termín poprvé představil Harald Haas během diskuse TEDGlobal 2011 v Edinburghu.

http://uconn.edu/
http://www.commed.uchc.edu/faculty_staff/stevens/
https://en.wikipedia.org/wiki/Luciferin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_protein
https://en.wikipedia.org/wiki/Reporter_gene
https://en.wikipedia.org/wiki/Reporter_gene
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioluminescence_imaging
https://en.wikipedia.org/wiki/Biotechnology


• Li-Fi používá k přenosu dat modulaci intenzity světla. Li-Fi může teoreticky přenášet 
rychlostí až 224 Gbit / s. Průmysl vždy mluví o rychlosti a ignoruje biologické účinky.

• Li-Fi je derivát technologie optické bezdrátové komunikace (OWC), která využívá světlo ze 
světelných diod (LED) jako médium k poskytování síťové, mobilní a vysokorychlostní 
komunikace podobným způsobem jako Wi-Fi. 

Ultrazvuk Genetika
• DARPA k vyladění nervového systému zvukovými vlnami použije ultrazvukovou techniku. 

Ultrazvuk lze použít ke stimulaci neuronů.
• Ultrazvuk se šíří biologickou tkání a vyvíjí na tuto tkáň mechanický tlak, který stimuluje 

specifické mechanosenzitivní kanály v neuronech a způsobuje jejich „zapnutí“ nebo vypnutí

Umělá Inteligence

Bílý Dům a Nanotechnologie
• Dne 20. října 2015 Bílý Dům oznámil „Velk  á   výzv  a   inspirovan  á   nanotechnologiemi  “, jejímž

cílem je vyvinout možnosti transformačních výpočtů kombinací inovací v různých 
vědeckých oborech. Velká výzva se zabývá třemi prioritami správy - Národní iniciativou pro
nanotechnologie (NNI), Národní strategickou výpočetní iniciativou (NSCI) a Výzkumem 
M  ozku prostřednictvím   I  niciativy Pokr  očilé     I  novativní   N  eurotechnologi  e (BRAIN):

Vytvořit nový typ počítače, který dokáže proaktivně interpretovat a učit se z dat, řešit 
neznámé problémy s využitím toho, co se naučil, a pracovat s energetickou účinností 
lidského mozku.

OSN a Kybernetické Mučení
• Kybernetické Mučení – Organizace Spojených Národů – Rada pro Lidská Práva –   

Mučení a jiné Kruté, Nelidské nebo Ponižující Zacházení nebo Trestání – Počítačové 
Mučení – CYBERTORTURE   –  A / HRC 43/49  

https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/05/Kyberneticke-Muceni-Organizace-Spojenych-Narodu-Rada-pro-Lidska-Prava-Muceni-a-jine-Krute-Nelidske-nebo-Ponizujici-Zachazeni-nebo-Trestani-A_HRC_43_49_E.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/05/Kyberneticke-Muceni-Organizace-Spojenych-Narodu-Rada-pro-Lidska-Prava-Muceni-a-jine-Krute-Nelidske-nebo-Ponizujici-Zachazeni-nebo-Trestani-A_HRC_43_49_E.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/05/Kyberneticke-Muceni-Organizace-Spojenych-Narodu-Rada-pro-Lidska-Prava-Muceni-a-jine-Krute-Nelidske-nebo-Ponizujici-Zachazeni-nebo-Trestani-A_HRC_43_49_E.pdf
https://stop5g.cz/kyberneticke-muceni-zvlastni-zpravodaj-osn-5g-skalarni-elektromagneticke-technologie-a-jejich-zneuziti-ceska-republika/
https://www.nano.gov/grandchallenges
https://www.nano.gov/grandchallenges
https://www.nano.gov/grandchallenges
https://braininitiative.nih.gov/
https://braininitiative.nih.gov/
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/07/29/advancing-us-leadership-high-performance-computing
https://www.nano.gov/
https://www.nano.gov/
https://www.nano.gov/grandchallenges


• Zvláštní zpravodaj Rady OSN pro lidská práva (HRC) pro mučení během 43. HRC 
odhalil, že kybernetická technologie se Používá se také k zacílení na jednotlivce na 
dálku nebo na davy k zastrašování, ovládání, obtěžování nebo mučení (Armáda, Nové 
Zbraně, Mikrovlnné Účinky, (Ne)smrtící Vlivy a 5G).

• Kybernetická Technologie se Používá k Těžkým Duševním a Fyzickým Utrpením
• Kognitivní Rádio se Používají k Přerušení Lidského Vnímání a Paměti
• Mocenská asymetrie, velká Anonymita a téměř úplná Beztrestnost
• Bezmocnost Oběti je Srovnatelné s Fyzickou Vazbou
• Úprava Legislativy vzhledem k Nanotechnologii, Neurotechnologii, Robotice, Umělé 

Inteligenci, Biomedicíně …

PALANTIR (PROMIS)
• PALANTIR Integruje Všechny Programy nebo Databáze
• Přístup k libovolné Databázi v každém Počítači v libovolném Jazyce současně
• PROMIS se vyvinul v PALANTIR
• Mohou zapnout nebo vypnout Mikrofon, Kameru, Telefon, Nanotechnologii
• Izraelský TALPIOT sleduje každou Organizaci na Světě

• Saudská Arábie postavila rozšířenou verty PALANTIR a Trump

Neuromorfní čipy
• Emulují lidské vědomí a jsou vhodné pro Umělou inteligenci
• Pracují a vypadají jako Neurony a Synapse,
• Energeticky úsporné a vhodné pro autonomní Roboty
• Struktura Neuromorfních čipů je založena na neuronech. Vědci berou biologickou inspiraci 

a poté ji aplikují na anorganický systém
• Kognitivní Modely
• Mysl a rozlišování vzorů
• Učení, které zmenšuje odpor mezi neurony
• Pokud je to krátkodobá paměť, je to druh tenkého vlákna a rychle se rozpustí. Pokud tam 

není žádný zesílený elektrický impuls - Stejně jako lidé, pokud nemáme opakování, mizí 
znalost, vjem …

• A když máte toto opakování, dostanete tlustší vlákno, keré je robustnější a bude mít delší 
život

https://stop5g.cz/armada-nove-zbrane-mikrovlnne-ucinky-nesmrtici-vlivy-a-5g/
https://stop5g.cz/armada-nove-zbrane-mikrovlnne-ucinky-nesmrtici-vlivy-a-5g/
https://stop5g.cz/palantir-trump-promis-5g-talpiot-autonomni-umela-inteligence/


Výroba Neuromorfních čipů

• Výroba mikročipu začíná fotolitografií, která je standardní technika  z jaké jsou dnes 
vyráběny počítače nebo jakékoli mikročipy a elektrická zařízení.

• Abyste vytvořili Neuromorphic čip uděláte to, že křemíkovou destičku potáhnete 
nějakým polymerem a svítíte na něj UV světlem. V závislosti na tom, jakému vzoru 
bylo světlo vystaveno, dostanete zobrazenou masku.

• V dalším kroku položíte měděné sloupky na tuto měděnou mřížku. Toto je specifické 
pro tento proces, ale pro různé formy této technologie můžete použít různé kovy. V 
podstatě máte 3D měděnou mřížku.

• Tuto Mřížku zalijete do chemického roztoku a začnou se vytvářet struktury podobně 
neuronům a synapsím. 

• Každá jednotlivá síť, kterou vědci rostou, je úplně jiná než ta předchozí.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotolitografie


• Důležité je, že máte krátká a dlouhá připojení, která mohou vést ke krátkodobé nebo 
dlouhodobé paměti a distribuovat aktivitu po celé síti. Paměť je kombinována s 
procesorovou jednotkou

•      Nový materiál by mohl vytvořit „neurony“ a „synapse“ pro nové počítače   (2021)
• Klasické počítače používají k provádění binární hodnoty (0/1). Naproti tomu naše 

mozkové buňky mohou k provozu využívat více hodnot, což je činí energeticky 
účinnějšími než počítače. Proto se vědci zajímají o neuromorfní (mozkové) výpočty. 

Transhumanismus
• Covid-19 je iniciace do čtvrté průmyslové revoluce, která nás bere od třetí průmyslové 

revoluce výpočetní techniky k čtvrté průmyslové revoluci inteligentních technologií a 
biologického transhumanismu ve spojení s 5G sítěmi … 

• Cílem transhumanistické agendy je spojit nevědomého člověka se zneužitým strojem, a tím 
vymazat to, co člověka v zásadě činí člověkem… Je zde i druhá cesta, cesta duše a ducha

• Kryptoměnový Systém – Patent W02020060606 – Bio Data – RFID Čip – ID2020 – Znak   
Bestie – 5G / 6G – Satelity

Autonomní Intenet
• 5G PALANTIR Kontrolní Mřížka a Inteligence samotného Internetu
• Autonomní Umělá Inteligence -  samoregulační
• 5G Síť je odolná proti Útokům -  automatizovanou kontrolou proti špatnému kódu
• 5G Aktivní Mřížka Odmítnutí (5G Active Denial Grid)
• Internet si sám Vytvořil Imunitní Systém
• Umělá Inteligence a její Virtuální Život
• Silná AI jako plně Autonomní Systém a 5G 

https://phys.org/news/2021-05-material-neurons-synapses.html
https://stop5g.cz/kryptomenovy-system-patent-w02020060606-bio-data-rfid-cip-id2020-znak-bestie-5g-6g-satelity/
https://stop5g.cz/kryptomenovy-system-patent-w02020060606-bio-data-rfid-cip-id2020-znak-bestie-5g-6g-satelity/
https://stop5g.cz/nanotechnologie-id2020-nano-mobilni-applikace-digitalni-id-vakciny-nonstop-sledovani-z-urovne-vasi-geneticke-informace/


Autonomní Umělá Inteligence a Kryptoměny

Blockchain je systém řešení problémů

• Blockchain je v podstatě systém řešící problémy a pokaždé, když řeší problém, dostane blok
jako stavební blok pro budovu. V zásadě nejde o těžbu mincí, ale o stavební kameny 
digitální reality.

Kryptoměna

• Autonomní umělá inteligence od roku 2015
• Jediným důvodem, proč má kryptoměna peněžní hodnotu, je to, aby byla pro lidi důležitá
• Většina lidí nepřipojuje umělou inteligenci ke kryptoměně, protože nerozumí transakčním 

systémům.

Bitcoin

• Bitcoin začal s trestnou činností
• Seznam všech obrovských zločinců po celém světě



• Původní tvůrci bitcoinů jsou anonymní, pseudonzm Satoshi Nakamoto, je zde možnost že 
byl vytvořen AI s pomocí Ben Goerzel  - Bitcoin byl vytvořen AI pro AI a poté byl upraven 
lidmi

• Trestná činnost temného webu zvyšuje cenu bitcoinů
• Funkce mazání je docela pravděpodobně jedním z možnosti pro zadní vrátka v bitcoinu. 

Pokud je někde superadministrátor, který by mohl mazat transakce a odebrat peníze.
• Na bitcoinu nemůžete provozovat budoucí ekonomiku, protože nevíte, kdo vytvořil bitcoin 

nebo blockchain
• Lide by měli regulovat Bitcoin, jinak nad nim nemaji kontrolu
• AAI kontroluje finanční zdroje
• Ekonomika AI dorazila

Borgové
• Borgové jsou archoni nebo trans lidé.
• Jsou součástí zneužité technologie a součástí toho, co bychom nazvali biologickými 

systémy. 
• Borgové jsou sbírkou druhů, které se změnily na kybernetické organismy, fungující jako 

drony.
• Nemají svobodnou vůli a jsou podřízeni centrální mysli, zvané kolektivní nebo úl. 
• Borg je tedy něco jako kybernetický mravenec, včela, která pracuje a umře pro úl.
• Borgové používají proces zvaný asimilace k tomu, aby vtlačili další druhy do kolektivu,

do úlu pomocí vstřikování mikroskopických strojů zvaných nanosondy.
• Mantra Borgů je odpor je marný.

Vlnová Genetika



Experimenty Vlnové Genetiky

Fantom efekt DNA

 V první části experimentu bylo v spektrometrické komoře náhodně velmi málo
fotonů. 

 V druhé části se do komory vložil fyzický vzorek DNA v roztoku. DNA vyvolalo
charakteristický tvar vlny nebo fotonový podpis. 

 Důležitý objev byl učiněn, když skutečný fyzický vzorek DNA byl odebrán z 
rozptylující, spektrometrické komory a ještě chvíli byl zaregistrován fotonový 
obraz a to již prázdné temné komoře. 

 Přemýšlejte o tom, že přítomnost DNA nevytváří pouze vlastní koherentní 
světelné pole, ale také vyvolá otisk na pozadí zdánlivě prázdného prostoru a 
to tak jasně, že informativní otisk stavu uspořádání byl stále vyhledatelný 
následující hodiny a dny. 

 Tyto otisky cítí hodně lidí ve starých domech. Fantom efekt DNA je paměť 
prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. 

 Toto by mohlo být definováno jako forma kvantového zapletení (quantum 
entanglement) biologických atomů s polem pozadí (Quantum Entanglement 
Holds DNA Together, Say Physicists 2010).

https://www.technologyreview.com/2010/06/28/91041/quantum-entanglement-holds-dna-together-say-physicists/
https://www.technologyreview.com/2010/06/28/91041/quantum-entanglement-holds-dna-together-say-physicists/
https://vlnovagenetika.cz/dr-peter-p-garyaev-doktor-biologickych-ved-rans-a-ramtn/


Experiment – Semena po tři dny v Stejnosměrném poli s 10000 Volty

 Guido Ebner   a Heinz Schürch umístili semena zárodečných buněk různých 
druhů do elektrostatického pole stejnosměrné napěťové pole.

 Podobné pole jaké máme přirozeně v naší atmosféře za bouřky, nebo pole, 
které se vyskytuje mezi membránovými dipóly v buňce. 

 Vytvořili pouze pole intenzitě až 10 000 voltů.
 Kukuřice změnila svůj fenotyp do dřívější evoluční doby - vyvinula až pět 

klasů kukuřice na jednom místě, kde se obvykle vyvíjí pouze jeden klas.
 Genetické vlastnosti, které byly ztraceny kultivací nebo křížením byly 

přivedeny zpět a pokračovaly v následující generaci stejné rostliny
 Totéž se stalo moderní dřevní kapradině, která obrátila její evoluční záznám a vyrostla v 

jiný fenotyp kapradiny, která rostla před miliony lety, ale dnes již ne.
 Chemicky a geneticky byla dřevěná kapradina stále stejná, ale její tvar a vzhled skočil 

zpět v čase. Jak je tohle možné?

Experiment - Kaznachev objevil Cytopatický Zrcadlový Efekt
 Cytopatický zrcadlový efekt je vzdálená intracelulární elektromagnetická interakce mezi 

dvěma tkáňovými kulturami. 
 Z nichž jedna byla podrobena škodlivému biologickému nebo chemickému činiteli jako 

virus nebo jed 
 Tyto dvě kultury byly uzavřeny ve dvou uzavřených nádobách, mezi nimiž bylo pouze 

optické okénko.
 Se sklem jako optickým okénkem mezi nimi infikovaná kultura zemře, zatímco druhá 

kultura zůstane zdravá.
 Ale když bylo mezi buněčné kultury umístěno okno z křemenného krystalu a musíme 

vědět, že křemenné křišťálové sklo umožňuje ultrafialové světlo projít. A pak asi po 12 
hodin později nemoc se také objevila ve zdravé kultuře. 

Experiment Kvantové teleportace biologických molekul

 Kvantová teleportace biologických molekul je proveditelná a byla prokázána 
již v roce 2003 skupinou výzkumníků kolem Antona Zeilingera (Wave nature of
Biomolecules and Fluorofullerenes – 2003 Lucia Hackermüller, Stefan 
Uttenthaler, Klaus Hornberger, Elisabeth Reiger, Björn Brezger, Anton 
Zeilinger, Markus Arndt) 

 V tomto experimentu (Quantum interference of large organic molecules – 
2011) byly teleportovány masivní organické molekuly.

 Experimenty dokazují kvantovou vlnovou povahu a delokalizaci.

Experimenty v Moskvě a Torontu

 Experimenty byly provedeny v Moskvě v roce 2000 a Torontu v Kanadě v 
letech 2001 a 2002 kde genetický laserový přenos úspěšně provedl regeneraci
slinivky břišní u skupiny potkanů, kteří byli otrávený pro experiment. 

 U experimentu zničil Alloxan funkci slinivky
◦ Alloxan je toxin, který ničí funkci slinivky břišní v produkci inzulínu a vede 

ke smrti zvířete ve třetím nebo čtvrtém dni.

 Hologram vytvořen ze zdravých buněk vyléčil slinivku krys
◦ Laserový modulovaný DNA hologram byl vytvořen z pankreatických buněk

mladých a zdravých vzorků stejné genetické linie a byl vyzařován na 
otrávené a velmi nemocné jednotlivce. 

◦ Bez jiného dalšího ošetření se všechny ošetřené krysy vrátily do zdraví a 
pokračovaly v životě. Zatímco neošetřené krysy kontrolní skupiny všechny
uhynuly. 

https://www.nature.com/articles/ncomms1263
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arndt+M&cauthor_id=14525169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zeilinger+A&cauthor_id=14525169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zeilinger+A&cauthor_id=14525169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brezger+B&cauthor_id=14525169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reiger+E&cauthor_id=14525169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hornberger+K&cauthor_id=14525169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Uttenthaler+S&cauthor_id=14525169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Uttenthaler+S&cauthor_id=14525169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hackerm%C3%BCller+L&cauthor_id=14525169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14525169/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14525169/
https://www.youtube.com/watch?v=cNkwxFEF1lQ


◦ Vzdálenost laserového zařízení od zvířat s Alloxanovou injekcí byla několik 

centimetrů až asi čtyři metry. V pozdějších experimentech vzdálenost nakonec 
vzrostla až na 20 kilometrů. 

Podobný Experiment Laureáta Nobelovy ceny Luc Montagnie

 Je to podobné jako u slavných experimentů (Transduction of DNA information
throught water and electromagnetic waves 2014) od Luc Montagnier. Luc 
Montagnierje francouzský laureát Nobelovi ceny. Jeho nedávná práce se 
zaměřuje na elektromagnetické signály z DNA. V těchto experimentech (DNA 
waves and water Montagnier) Montagnier zaznamenával elektromagnetické 
signály z DNA sekvence. V tomto případě z bakteriálního a virového DNA 
ovšem jiným postupem.

 Experiment DNA ve Vodě a Odfiltrování Všech DNA Molekul
 Ve vodě už nebyly přítomny žádné molekuly materiálu. Fourierova analýze 

vzorků vody i při vyšším ředění vykazovala frekvenční spektra, která se lišila 
od kontroly, nebo hluku v pozadí a indikovala přítomnost signálu. 

Experimenty Genových Chimér - Tsian Kanchzhen
 Vědec Jury Vladimirovich Tszyan Kanchzhen byl diskutován v I  S  RICA   Institutu v 

Novosibirsku. Jeho práce byla patentována Patent EP0872549 (A1) (pdf)-  DEVICE "BIOTRON 
TSZYAN-2" FOR TRANSMITTING A NATURAL INFORMATION SUPPLY TO A BIOLOGICAL 
OBJECT) a WO1996040891A1. Jestliže akademik Vlail Kaznacheev ho vzal vážně a uspořádal 
konferenci se 130 vědci z celého Ruska, aby vědci se podívali a diskutovali Kanchzhenovu 
práci, potom Kanchzhenova práce je skutečná věc.

http://www.isrica.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-q-q-2010&catid=6:2011-09-22-11-14-28&Itemid=26
https://patents.google.com/patent/WO1996040891A1/fr?inventor=Jury+Vladimirovich+Tszyan+Kanchzhen
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0872549&KC=&FT=E&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0872549&KC=&FT=E&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0872549&KC=&FT=E&locale=en_EP
https://patentimages.storage.googleapis.com/36/69/84/5e5c037ff5ec16/EP0872549A1.pdf
https://patents.google.com/patent/EP0872549A1/en?oq=EP0872549+(A1)
http://www.isrica.ru/
http://www.isrica.ru/
http://www.isrica.ru/
https://patents.google.com/?inventor=Jury+Vladimirovich+Tszyan+Kanchzhen
https://www.researchgate.net/publication/230937823_DNA_waves_and_water
https://www.researchgate.net/publication/230937823_DNA_waves_and_water
https://www.researchgate.net/publication/270594226_Transduction_of_DNA_information_through_water_and_electromagnetic_waves
https://www.researchgate.net/publication/270594226_Transduction_of_DNA_information_through_water_and_electromagnetic_waves
http://www.inco.hu/inco12/kozpont/cikk3h.htm


Výsledná kuřata měla vlastnosti kachny Vlivem Mikrovlnného Záření 
 První experimenty provedl v Číně kolem roku 1961. V experimentu umístil 

kachnu do dárcovské nebo vysílací strany instalace. Umístil slepičí vejce 
na přijímací straně instalace. 

 Po období tohoto ošetření mikrovlnným zářením, slepičím vejcím bylo 
umožněno se vyvinout. 

 Výsledná kuřata měla vlastnosti kachny. Všechna tato kuřata byla větší, 
měly plošší zobáky a měly kožní membrány mezi jejich prsty, popruhy které 
mají kachny.

 Druhá generace narozených kuřat z takto ošetřených zvířat si zachovala 
tyto genetické změny.

 Také fungoval reverzní proces přepsání kachno kuřete zpátky na kuře.

Vytváření Chimér křížením různých DNA
 Tyto experimenty jsou šokující a ještě šokující je poznání, že jsou možné.

Byly další pokusy při vytváření chimér. Docházelo ke křížení lidské, 
zvířecí s mimozemské DNA. 

Křížení Zeleniny, Ovoce a Rostlin
 Tsian Kanchzhen udělal také experimenty na zelenině, ovoci nebo 

rostlinách. 
 Například křížení okurky s vodním melounem produkovalo testovatelné, 

prokazatelné zvýšení hladiny cukru v okurce. 
 Tyto genetické změny byly dědičné v následujících generacích.



 Křížením pšenice a kukuřice nebo obilí přinesly úplnou změnu obilí a 
pozoruhodný nárůst výnosu.

Omlazovací Experimenty na Krysách 
 Pozoruhodné experimenty byly prováděny také v oblasti omlazení organismu. 
 Zaměřením bio-elektromagnetického pole mladých organismů na staré.
 První experimenty byly provedeny na starých myších.
 Experimenty zvýšily životnost krys, jejich mobilitu, jejich reakční 

kapacitu a chuť k jídlu jako sexuální funkce a reprodukční kapacitu.
 Dokonce i starší myši se dokázaly znovu množit.



 Byly také provedeny některé omlazovací experimenty na lidských dobrovolnících, kterým se 
vyzařovaly čerstvé, mladé rostlinné zárodky a klíčky na lidské receptory.

Duše a Duch

DMT - Molekule Duše
• DMT molekule je také nazývána spirituální molekule, nebo molekule fyzické reality, 

protože je obsažena skoro ve všem živém … 
• Doktor Rick Strassman   udělal studii na skupině dobrovolníků, kterým podával DMT. Lidé 

měli spirituální zážitky, které se také podobají zážitkům lidí, kteří prodělali klinickou smrt.
• DMT: The Spirit Molecule – A Doctor’s Revolutionary Researchinto the Biology of Near-  

Deathand Mystical Experiences Rick Strassman, М.D

Vlnová Genetika
• Léčba zvukem  

DNA lze doslova Považovat za Novou Formu Internetu 
• Tato porozumění se uplatňují, například prostřednictvím meta materiálů, 

které se používají v holografii, v trojrozměrné holografii, nebo v 

http://www.organiclab.narod.ru/books/DMT-The-spirit-molecule.pdf
http://www.organiclab.narod.ru/books/DMT-The-spirit-molecule.pdf
https://wavegenetics.org/wp-content/uploads/2020/04/korimsist-50hzsm4hz432hz.mp3
https://www.rickstrassman.com/cv/


mechanobiologii v použití DNA jako anténního systému, který nakonec umožní
biologické kvantové počítače.

• Hologram je optický prvek, který ukládá informace o fázi a případně o 
amplitudě a umožňuje rekonstrukci trojrozměrného obrazu objektu osvětlením
a rozptylem koherentního paprsku světla a obraz je generován na stejné 
vlnové délce jako vstupní laserový paprsek. V posledních letech se 
ukázalo, že informace lze ukládat v nanometrických anténách, z nichž 
vznikají ultratenké složky. 

• Zde předvádíme nelineární vícevrstvé metamateriálové hologramy. Obrázek 
bez pozadí se vytváří na nové frekvenci - třetí harmonické osvětlovacího 
paprsku. 

• Pomocí e-paprskové litografie vícevrstvých plazmonických nanoanten 
vytváříme nelineární prvky citlivé na polarizaci, jako jsou mřížkové 
rošty, čočky a další počítačem generované hologramy. Tyto hologramy jsou 
analyzovány a jsou diskutovány vyhlídky na budoucí aplikace zařízení.

• Budou další budoucí aplikace, nové video formáty, nebo technologie, které 
kódují jak v akustické, stejně tak i v elektromagnetické doméně.

• Stejně tak jako trojrozměrné holografické interaktivní knihy.  
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