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Může být Život Digitalizován? – Technologie
pro Politickou Kontrolu
Může být Život Digitalizován?
•
•
•
•

•
•

•
•

Digitální Kód a Genetický Kód se mohou pohybovat jako Elektromagnetické Vlny
DNA v každé živé (věci) bytosti má jedinečnou Frekvenci
Každá živá věc je anténa, která vysílá a přijímá - DNK jako fraktální anténa
Digitální kód, jak víte je binární kód, jsou to jedničky a nuly. váš genetický kód je
doslova čtyř-bázový kód (Adenine, Thymine, Cytosine, Guanine). Nyní můžeme snadno
převádět mezi těmito dvěma.
VLNOVÉ BIO POČÍTAČOVÉ FUNKCE DNA
Technický princip přijímačů pro elektromagnetické vlny je plně shodný s biologickým
informačním a komunikačním systémem. Proč se o těchto patentech veřejně neví? Kdy
to lidi zastaví?
TV byla digitalizována a co ještě bylo digitalizováno?
DNA je vysoce programovatelná, stejně jako počítač.

PŘEDĚLÁNÍ LIDSKÉHO GENOMU – Human Genome Project
•
•
•
•
•
•

Totalitní, Absolutní Kontrole od Kolébky až do Hrobu
Zabýval se experimentem, výzkumem a popisem kvantifikace a kvalifikace lidského
genomu … (Leuren Moret - )
Biologie se pohybuje rychlostí světla – Biofotony – Zavádět Pandemie, Potravní krize
rychlostí světla
Nové Biologické Zbraně jsou Frekvenčně Řízeny - Ani nezačnou dělat žádnou škodu,
do doby než jsou aktivovány
Projekt lidského Genomu (1990 začátek, 2003 - konečná verze) - www.lbl.gov, - Každé
DNA vyzařuje Unikátní Elektromagnetické Frekvence
Krom Lidí se zaměřoval se i na jiné živočišné druhy

Nové Formy Života - Craig Venter - Degenerace Přírody
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

„Vytvořit nové formy života“
Paralelně k vládnímu programu probíhal od roku 1998 soukromý projekt společnosti Celera,
kterou založil biolog a podnikatel Craig Venter.
Syntetický Genom - Zabíjení Přírody
Craig Venter - Time ho v letech 2007 a 2008 uvedl mezi 100 nejvlivnějších lidí světa
(wikipedie).
Klonování lidi a Genové Inženýrství
Navrhl svoji vlastní metodu sekvenování genomu, takzvanou "shotgun sequencing". Při
použití této metody se genom rozdělí na náhodně velké fragmenty, každý z nich se
osekvenuje a následně se tyto sekvence seřadí. Venter věřil, že jde o nejrychlejší a
nejefektivnější cestu, jak získat užitečné informace, nicméně genetici tuto metodu zamítli,
protože se domnívali, že u tak velkého genomu jako je lidský nebude metoda
dostatečně přesná … Jinými slovy je to šílená věda, která vede k velkému počtu
degenerativních jedinců
CIA, Vojenská Operace a Software Života
Frekvenčně řízeny Uměle vytvořené Viry
Syntetické Proteiny se Vzdáleným Ovládáním
Syntetický Ferritin, změna magnetických vlastností krve
DARPA, Biomarkery

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). DARPA mluví o programovatelné modulaci genové exprese.
DARPA – RadioBio: What role does electromagnetic signaling have in
biological systems?
DARPA si je velmi vědoma Elektromagnetické Komunikace mezi Buňkami –
Experimenty – Budoucí Věda – Vlnový Genom

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 (Fantom
DNA).

PCR Polymerový Enzym Postavil DNA Bakterie


Když se voda dostala do kontaktu s polymerázovým enzymem pro
polymerovou řetězovou reakci (PCR – polymer chain reaction). což je
technika rychlého vytváření kopií dané sekvence DNA - Byla znovu postavena
DNA bakterie. Znovu nebyla molekula materiálu původní DNA v kontejneru a
polymerázový enzym postavil repliku zdánlivě z ničeho. ( Gel electrophoresis
of Borrelia 16S DNA amplified bz PCR from a water tube having received the
DNA specific EMS – Transduction of DNA information throught water and
electromagnetic waves Luc Montagnier)

Elektromagnetický Signál Zrekonstruoval DNA





Enzym musel obdržet originální plán (blueprint) pro rekonstrukci DNA z
elektromagnetického signálu vizualizováno ve Fourierově analýze. (DNA
waves and water arxiv.org/pdf/1012.5166.pdf)
MP3 poslán do Itálie, kde z destilované vody a enzymu udělali DNA
Montagnier jako Gariaev zaznamenávali elektromagnetické signály mikrofonní
cívkou a uložili signály jako zvukové soubory. Soubory byly odeslány emailem do jiné laboratoře v Itálii, kde byl zvukový záznam emitován do
destilované vody po určitou dobu. Upravenou vodu vložili do polymerové
řetězové reakce. Opět došlo k reprodukování DNA. Jak je to možné, že ze
zvukového souboru radiačního spektra destilované vody s žádnou fyzikální
molekulou DNA detekovatelnou se DNA sekvence replikovala?

Experimenty Genových Chimér - Tsian Kanchzhen
•

Vědec Jury Vladimirovich Tszyan Kanchzhen byl diskutován v ISRICA 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.

DNA je jako Magnetofon
•

Kanchzhen dospěl k závěru, že DNA jako fyzická molekula je něco jako magnetofon
skutečného elektromagnetického biologického informačního pole nebo signálu.

Kanchzhen a Dvě formy DNA



První forma je pasivní molekulární struktura. Molekulární struktura je skutečný nosič
a zajišťuje stabilitu genetického materiálu.
Druhá forma je elektromagnetické pole informací, které jezdí po tomto nosiči.. Je
možné měnit a modulovat elektromagnetický signál.

Biotron pracuje s Mikrovlnnými Frekvencemi


Biotron pracuje s mikrovlnnými frekvencemi, kde čte informace z DNA nebo z oblasti
pole žijícího organismu směřujícího k jinému živému organismu. Pokud proces
přenosu pokračuje po určitou dobu v organismu receptoru dochází k určitým
genetickým změnám.

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.

DNA lze doslova Považovat za Novou Formu Internetu

Nano Rádio 2007 – Nanotube Radio K.sensen

Zkonstruovali jsme plně funkční, plně integrovaný rádiový přijímač, řádově menší než jakékoliv
předchozí rádio, z jediného uhlíku nanotrubice. Jediný Nanotube slouží, najednou, jako
všechny hlavní složky rádia: anténa, tuner, zesilovač a demodulátor. Kromě toho jsou anténa a
tuner realizovány radikálně jiným způsobem než tradiční rádia, přijímací signály přes
vysokofrekvenční mechanické vibrace nanotrubice (stejně jako Mikrotubule v lidském těle)
spíše než prostřednictvím tradičních elektrických prostředků. Už jsme používali rádio Nanotube pro
příjem a přehrávání hudby z FM rádiových přenosů, jako je Layla od Eric Clapton (Derek a
Dominos) a Good Vibrations od Beach Boys Extrémně malá velikost Nanotube Radio by mohla
umožnit radikální nové aplikace, jako jsou rádiová řízená zařízení, která jsou dostatečně
malá, aby existovala v lidském krevním řečišti, nebo jednoduše menší, levnější a efektivnější
bezdrátová zařízení, jako jsou mobilní telefony.
K. Jensen, J. Weldon, H. Garcia, and A. Zettl

Délka nanotube je menší než jeden mikron a její šířka je jen deset nanometrů nebo 10000 krát tenčí
než šířka jediného lidského vlasů.

Tato simulace ukazuje elektrické pole obklopující rádio Nanotube během rádiového provozu.
Všimněte si, jak je pole nejsilnější na špičce Nanotube a jak se pole liší když nanotube vibruje.
Tento efekt umožňuje Nanotube rádio demodulovat rádiové signály.

Kognitivní rádio – 5G Chytrá Síť

Vědomí v Mikrotubuly a DNA
•

DNA v jádře je elektromagneticky spojené s mikrotubuly v axonu

•

Je známo, že mikrotubuly obklopují jádro a mezi mikrotubuly a DNA existuje
ELEKTROMAGNETICKÉ rozhraní, nikoli mechanické nebo chemické.

•

Fröhlichovi oscilace uvnitř mikrotubulů stejně jako v jiných strukturách a molekulách
biologického významu jsou také součástí teorie Stuart Hameroff pro základ vědomí
(Center for Consciousness Studies – The University of Arizona , Quantum
consciousness).

Výzkumy Univerzit - Mikrotubuly mají na kraji Frekvence








Tyto výzkumy kolem vědomí byly podpořeny technologickým institutem
Univerzity v New Jersey (New Jersey Institute of Technology – Do cells have exotic
vibrational properties? - 2017) a univerzitou Yeshiva v Izraeli. Výzkumy ukazují, že
mikrotubuly mají na svých okrajích uložené určité frekvence.
Vědci se dívali na topologické okraje fononů mikrotubulů (Dynamical
Majorana edge modes in a broad class of topolocical mechanical systems),
které jsou kvantami zvukové energie nebo vibrací na samém okraji povrchu
materiálu.
Toto hraje roli v supravodivosti a souvisí to se speciální třídou subatomární
částice, tzv. Majoranské fermiony (Majorana Fermions). - Majorana Částice
vysvětluje Černou Hmotu
Supravodivost podél okrajů cytoskeletonu

Vědomí vzniká v Mikrotubulých, které komunikuje v Kilohertzích,
Megahertzích, Gigahertzích ...




Ve videu vidíte, že DNA tři různá frekvenční pásma, která se nacházejí podél
okrajů mikrotubulů.
Pásmá jsou dobře viditelná ve videu od Anirban Bandyopadhyay (Triplet
resonance bands of microtubule) - Tripletní rezonanční pásma mikrotubulů Bandyopadhyay je seniorní výzkumný pracovník v Národním ústavu pro
materiálové vědy v Japonsku.

Discovery kvantových vibrací v "mikrotubulech" uvnitř mozkových neuronů
potvrzuje kontroverzní 20letou teorii vědomí
◦ Discovery of Quantum Vibrations in “Microtubules” Inside Brain Neurons
Confirms Controversial 20-Year-Old Theory of Consciousness (2014)
Mikrotubuly (MT) jsou duté válce o průměru 25 nm. Stěny MT jsou hexagonální mřížky
proteinového tubulinu. Každý tubulin je 8nm dimer (Dimer v biologii a chemii označuje
molekulu složenou ze dvou menších podjednotek) ve tvaru „buráku“ sestávající z alfa a beta
monomerů. MT jsou hlavními složkami buněčného cytoskeletu a samy se sestavují, aby určily
tvar a funkci buňky.

Simulace Vnímavého Světa - Sentient World Simulation 2006
VIDEO: 5G nepotřebuje Čip - Biokódovaná DNA Rezonanční Frekvence k ovládání jedince v
Matrixu
VIDEO: "Eagle Eye" (2008)
•

Nepřetržitě běžící model skutečného světa, PRISM, Pentagon

•

Event 201 byla simulací pandemie koróny, kterou v říjnu 2019 provedla Nadace Bill &
Melinda Gates Foundation, Světové ekonomické fórum a Univerzita Johna Hopkinse.

•

Cílem Sentient World Simulation (SWS) je vybudovat syntetické zrcadlo skutečného
světa s automatickou kontinuální kalibrací s ohledem na aktuální informace z reálného
světa,

•

Syntetický svět nabízí jedinečné prostředí, ve kterém lze vyvíjet, testovat a dokazovat
nové perspektivy.

•

Kognitivní modely, Mysl Úlu, Bioroboti, Borgové

•

Každé DNA vyzařuje Unikátní Elektromagnetické Frekvence

•

Ovládání Frekvenci DNA

•

HAARP 5G a DNA jsou Propojené

•

Práce s daty v Yottabytech - 1,208,925,819,614,629,174,706,176 (280) bits, neno 1 000
000 000 000 000 000 000 000 000 (1024) bajtů a je největší uznávanou hodnotou
používanou s datovým úložištěm. (Yottabyte na Gigabyte – 0.000000000000001 )

•

Totalitní Vědecká Oligarchie

•

Projekt Debater dokáže přesvědčit Člověka

•

Umělá Inteligence založená na Dešifrování Jazyka – Kognitivní Modely a Neuromorfní
Čipy – Lidský Mozek byl Dekódován
◦ DNA má statistické Vlastnosti Přirozených Jazyků
◦ Lidské jazyky mají konkrétní Kmitočtové Rozdělení - Zipfův zákon frekvence a
pořadí, Ziphova distribuce je také v Hudbě, v Genomu
◦ Korelace mezi DNA a Prvočísly
◦ Zpravodajské agentury zachytávají Hlubokou Strukturu Jazyků
◦ Hyper-dimenzionální geometrické sítě v kombinaci neuromorfními čipy

•

Novy formalizmus založeny na Zjevení Celistvosti

Lidský Mozek byl Dekódován
•

DNA Rezonanční Kód a Mozkový Kód mluví stejným Jazykem

•

Technologicky Asistované Telepatii - Syntetická Telepatie

•

Jednoduchý Přepis Digitálního Kódu do DNA

•

Zatímco veškerý další výzkum je zakázán, omezený, nefinancován, rozhraní mozku a
počítače je v dnešní době opravdu dobře financováno.

•

Obranné agentury NIH, DARPA, IARPA, všechny mají otevřené programy k rozvinutí
rozhraní mezi mozkem a počítačem.

•

Fotonové počítače – Hologram – Biofotony – Strukturovaná EZ voda H3O2 – Patent
EPO351357B1 – Akustické a elektromagnetické vzory – Mechanická Biologie

VIDEA – s titulky na rumble.com nebo na bitchute.com
VIDEO: Technologie pro politickou kontrolu – Biozbraň aktivovaná
frekvencí viru – Mysl a Bioroboti
VIDEO: Chytrý prach, Nanotechnologie,
Vakcinace - Transformace Lidí
•

5G,

Wi-Fi,

Chemtrails,

Cílem je udělat z vás Syntetický způsob Života – Chytrý prach, Nanotechnologie, 5G,
Wi-Fi, Chemtrails, Vakcinace – Transformace lidské bytosti, aniž by jste si toho všimli

VIDEO: Klaus Schwab – 2015 – 4 Průmyslová Revoluce
Rozdíl 4 průmyslové revoluce je ten, že to nemění to co děláte, ale mění to Vás.
Jestliže vezmete genetické úpravy jenom jako příklad. Jste to Vy, kdo je změněný (Ptal
se Vás někdo?). A samozřejmě to má velký dopad na Vaši identitu.
Klaus Schwab, 2015
•

Dostaneme aktivitu od strojů.

VIDEO: Jakob Rothschild, Korona virus má zavádět pozornost někam
jinam …
Ano ... (Korona virus) je to rozptýlení, ale víc než rozptýlení (4 Průmyslová revoluce,
Transhumanismus, Digitální koncentrák ...). Je to tragédie, ale má to takový klepací
efekt ...
Jakob Rothschild

VIDEO: Budoucí Věda - Vlnový Genom - Kvantová Holografie DNA s
Ulrike Granogger
Experimenty Genových Chimér – Biotron a Mikrovlnný přenos Biologických Informací – DNA je
jako Magnetofon – Mikrovlny a 5G – Tsian Kanchzhen – Patent EP0872549A1 - Pouze z
Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci – PCR Polymerový Enzym Postavil DNA
Bakterie - DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Holografické Informace
lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy - Umělá Inteligence založená na Dešifrování
Jazyka – Kognitivní Modely a Neuromorfní Čipy – Lidský Mozek byl Dekódován
Peter Gariaev - Kvantové Vědomí Lingvisticko Vlnového Genomu - Teorie a Praxe - Institut
Kvantové Genetiky

VIDEO: Doslova se snaží proměnit vaši DNA v počítačový server

Lingvistická Vlnová Genetika



Každá buňka může být vrácena do základního stavu, nebo univerzální
pluripotence pro řízené diferenciace na jakýkoli jiný typ buňky.
Chemie a materiální struktura atomů je pouze nosič vlnového sledu informací

Buňka emituje Ultra Slabé Elektromagnetické Záření – Biologické
Fotony





Alexander Gurwitsch již před 100 navrhoval, že buňka emituje ultra slabé
elektromagnetické záření nebo biologické fotony (Das Problem der Zellteilung
physiologisch betrachtet – 1926).
Gurwitsch uvažoval o biofotonech jako o hlavním vodícím faktoru pro
samoorganizaci.
Biofotony potvrzeny Fritzem Poppem (Biophotonen – Meue Horizonte in der
Medizin), který zaznamenal koherentní světlo z buňky, ve viditelném a
ultrafialovém frekvenčním rozsahu primárně emitované chromozomy v jádru
buněk (Emission of Mitochondrial Biophotons and their Effect on Electrical Activity
of Membrane via Microtubules - 2011).

Systém lze popsat jako Funkci jedné Vlny








Fröhlichovi vlnové vzory (Herbert Fröhlich Coherent Excitations in
Biological Systems)
KOHERENCE a velikost buněk
Koherentní vlnění je vlnění o stejné frekvenci, stejného směru kmitání a o
stejné
fázi (nebo
fázovém
rozdílu).
Mezi
zdroje
koherentního
elektromagnetického vlnění patří lasery a masery (generující (mikrovlnné)
koherentní elektromagnetické záření).
Analogie je super rychlý VLAK S LIDMI, kde lidé jsou naladěni na tento vlak,
že jim potřebují prostě rychle jet, tudíž vše ve vlaku má stejnou frekvenci
(vlak co jede určitým směrem, v čase), stejný směr … SOLITON – koherentni
vlak
To není chemický akční potenciál neuronové signalizace, ale o hodně
rychlejší koherentní vlnový vlak, který využívá kvantové, mechanické
charakteristiky.

Nový model DNA a Teleportace DNA
•
•
•
•
•
•

Nový model DNA a Teleportace DNA - Ovládání Vás přes Vaši DNA
Rezonance mezi Vaši DNA a Umělým Signálem
Rezonanční DNA spojení vytváří Bulvár pro Komunikaci
Manipulace Myšlenek, Emoci, Chování
Manipulace Vašich Pěti Smyslů
Velký Objev – Radio Nanorozměrů na Dálkové Ovládání

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.

Programování Kmenových Buněk Elektromagnetickými Vlnami





Jeden z velmi fascinujících úspěchů byl přenos zdravé dárcovské vlny
přípravku (DNA Decipher Journal December 2015 , volume 5 , Issue 3, pp 155173 – A. A. Korneev, Gariaev P. P.) (Same Aspects of Wave Gene
Transmission) gliových buněk z mozkové kůry na to, čemu se říká
Mezenchymální kmenové buňky (Mesenchymal stem cells MSCs).
Mezenchymální kmenová buňka (MSC) je multipotentní buňka schopná
obnovovat poškozené mezenchymální a krvetvorné tkáně. Je schopná se
měnit (diferencovat) na široké spektrum buněčných typů.
Vlnové Programování pomohlo Obnovit Buňky u Pacienta s Ochrnutou
Míchou
Tyto MSC se pak diferencovaly na neurony, které byly umístěny do krevního
oběhu pacienta s ochrnutou míchou po zranění. Opakované injekce tohoto
druhu vedly k návratu devadesáti procent motorických funkcí pacienta.

Vysoká Rizika Prenatálního Ultrazvuku – Ultrazvuk přepisuje
DNA a vytváří Strach
•
•
•
•
•
•

TĚHOTNÉ ŽENY POZOR!!! – Vysoká Rizika Prenatálního Ultrazvuku
Bez Ultrazvuku se v DNA vytváří Komplexní Melodie Života
Ultrazvuk přepisuje DNA a vytváří Monotonií Tón Bolesti – ZAKÁZAT Ultrazvuky
během Těhotenství
Lékařská Ultrasonografie Degraduje DNA – Přejít na pasivní Metody Měření
DNA je Vlnový Počítač co se stane s Počítačem, když do něj udeříte Kladivem?
Ultrazvuk Způsobuje Těžký Šok DNA a Vlny Bolesti a Strachu

Zdravotní Výsledky Technologie Lingvisticko Vlnové Genetiky
1. Regenerace zubů.

2. Regenerace části konečníku. Pacientovi byl po jeho chirurgickém odstranění (rakovina)
regenerován distální konec konečníku.
3. Regenerace vlasů.

4. Čtyřletá dívka trpící „nevyléčitelnou“ cystickou fibrózou byla vyléčena podle spinorového
spektra fotografie jejího bratrance. Je charakteristické, že mutace #508 (příčina onemocnění) je

vymazání několika nukleotidů v jednom z chromozomů, po uzdravení byla znovu identifikována.
To znamená, že mutace zůstane, ale dítě je zdravé. Tento paradox je odstraněn, vezmeme-li v úvahu
fantomové funkce DNA.
5. Postupné zotavování se ze syndromu Charcot-Marie (syndrome behind-Marie) (Účinná
Léčba Downova Syndromu s Vlnovou Genetikou).
6. Současná normalizace stavu velké skupiny lidí (EXPERIMENTÁLNÍ DEMONSTRACE
VLNOVÉ IMUNITY).
7. Rychlé a úplné zotavení po mozkovém krvácení a paralýze. Pacientka s mozkovým krvácením
(cévní mozková příhoda, ochrnutí poloviny těla) byla pomocí spinálního spektra její dětské
fotografie vrácena do normálního zdravého stavu během 4–5 dnů.
8. Pacient ve stavu kachexie s „nevyléčitelnou“ ulcerózní kolitidou byl obnoven podobným
způsobem.
9. Obnova ztraceného vidění. Pacient, slepý v pravém oku, začal normálně vidět podobným
způsobem.
10. Zotavení z rakoviny kostí a rakoviny prsu.
11. U několika starších žen kolem 70 let v menopauze se vrátil jejich menstruační cyklus. Je to
jasný fyziologický znak pro návrat do mladšího stavu. Použili také své fotografie z dětství.

12. Antiabetické účinky (Anti diabetnye effects.).
13. Pacientovi byl během neúspěšného chirurgického zákroku podříznut regenerovaný lícní nerv.
Byla obnovena normální symetrie obličeje (DARPA a Programová Modulace Genové Exprese
Hostitele – Holografické Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy).
14. Primární příznaky k zpomalení stárnutí.
15. Zvláštním případem je situace, kdy klient si přál zlepšit zdraví, poskytl fotografii svého dítěte
pořízenou v době očkování proti neštovicím v době maximální reakce na vakcínu. Po týdnu
používání spinorového spektra byl pacient ze 60% pokryt vředy charakteristickými pro neštovice.
Spektrum bylo rychle získáno z fotografie jiného dítěte, kde bylo stejné dítě ve zdravém stavu.
Vývojové neštovice byly blokovány.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

https://vlnovagenetika.cz/ministerstvo-obrany-nedoporucuje-geneticke-testovani-kvulisledovani-jednotlivce-z-geneticke-urovne/
https://vlnovagenetika.cz/lze-prenaset-geneticke-a-metabolicke-informace-na-libovolnouvzdalenost/
https://vlnovagenetika.cz/vlnove-bio-pocitacove-funkce-dna/
https://stop5g.cz/psychotronicka-technologie-je-realita-jiz-dlouho-psychotronicka-valkakontrola-mysli-a-shumannova-rezonance-cteni-myslenek-je-vylepsenou-verzi-pocitacovehorozpoznavani-reci/
https://stop5g.cz/fotonove-pocitace-hologram-biofotony-strukturovana-ez-voda-h3o2patent-epo351357b1-akusticke-a-elektromagneticke-vzory-mechanicka-biologie/
https://stop5g.cz/seznam-patentu-kontrola-a-zmena-mysleni-chytra-sit-o-vas-bez-vas/
https://vlnovagenetika.cz/genomy-mnohobunecnych-organismu-jsou-kvantove-nelokalni/
https://vlnovagenetika.cz/holograficke-projekce-dna-asociativne-holograficka-pametgenomu-a-jeji-kvantova-nelokalita-vyvoj-a-vyzkum/
https://stop5g.cz/darpa-si-je-velmi-vedoma-elektromagneticke-komunikace-mezi-bunkamiexperimenty-budouci-veda-vlnovy-genom/
https://vlnovagenetika.cz/kdyz-se-bunka-nemuze-nadechnout-vznika-rakovina-primarniduvod-rakoviny-laureat-nobelovi-ceny-oto-heindrich-warberg-oscilace-mikrotubulu-prozaklad-vedomi/
https://stop5g.cz/magnetogeneticke-vakciny-umely-protein-vypinani-a-zapinani-neuronusmyslu-tela-a-svalu-darpa-biomarkery-ferritin/
https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenosbiologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patentep0872549a1/
https://stop5g.cz/rizeni-mysli-pomoci-kvantovych-skalarnich-vln-dna-rezonance-fraktalnimozek-k-rozhrani-pocitace/

Žaloba: Petice za přezkoumání proti FCC
„Historická Výhra“: Robert F. Kennedy a CHD vyhrává Soudní
Případ proti FCC ohledně Bezpečnostních Pokynů pro 5G a
Bezdrátové Připojení
Aneb kdy padne Český Telekomunikační Úřad a Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. z Národní
referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření ???

Dětská obrana zdraví (CHD – Children’s Health Defense – Robert F. Kennedy, Jr.) dne
13.8.2021 vyhrála svůj historický případ proti Federal Communications Commission (FCC).
Je to případ, který zpochybňuje rozhodnutí agentury FCC nepřezkoumávat její staré
směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví z roku 1996. Týkají se bezdrátových technologií,
mobilů, Wi-Fi, 3G, 4G včetně 5G. Podívejte se na tiskovou událost, která se konala v pondělí
16. srpna. Americký odvolací soud pro obvod DC zveřejnil rozsudek dne 13. srpna 2021.
•

Soud rozhodl, že FCC nezohlednila nerakovinné důkazy týkající se nepříznivých
účinků bezdrátové technologie na zdraví (11000 stránek).

•

Je to Historické Vítězství nad FCC, současné Směrnice nechrání dostatečně Zdraví a
Životní Prostředí – Soud Uznal Dopad na Přírodu !!!

•

Robert F. Kennedy Jr. – Rozhodnutí soudu odhaluje FCC a FDA jako zajaté Agentury,
které se vzdaly své Povinnosti Chránit Veřejné Zdraví

VIDEO: Lékaři požadují odložení nasazení 5G kvůli zdravotním rizikům
VIDEO: Dafna Tachover hovoří v RT America o 5G
•
•

Nejvyšší soud v Itálii v roce 2012 řekl, že Mobil způsobuje Rakovinu (od roku 2012 již
6 soud co potvrdil rakovinu z mobilu)
Studie Národního Toxikologického Programu za 30 milionu Dolarů potvrdila
Rakovinu z Bezdrátové Technologie

•
•
•
•
•

Trumpova administrace nezastavila Bezdrátovou Radiaci, která způsobuje Rakovinu a
poškození DNA
Mezinárodní Neionizační Komise ICNIRP nechrání Lidi - KORPORÁTNÍ
KONTROLA Mezinárodních Organizací
Světová Zdravotnická Organizace je financovaná Bezdrátovým Průmyslem
Mezinárodní Agentura pro Rakovinu má Epidemiologické Studie o spojení Nádorů a
používání Mobilů
Studie Ramazzini Institut za 6 milionů Euro prokázala Rakovinu a Poškození DNA Organizace, OSN nechrání Lidské Zdraví

FCC a ČTU Ignoruje podstatné důkazy o hlubokých škodách způsobených Pulzním a
Modulovaným Vysokofrekvenčním Zářením – FCC bude konečně muset uznat nesmírné
utrpení milionů Lidí
Žaloba na FCC, nazývaná Petice za přezkoumání – Odbornící, Rodiče se postavili proti FCC
Kdy přineseme každý z nás spravedlnost do Česka? Kontaktujte media, zastavme tuhle
plánovanou genocidu!!!

Připravujeme Žalobu: Petice za přezkoumání proti ČTU
Jsme radí za každou pomoc, prosím pomožte.
Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. dlouhá létá zodpovídá za to, že obyvatelé, naše děti České republiky
trpí. Pan Jelínek je velký IGNORANT, který se povyšuje a bagatelizuje stovky studií o vlivu
neionizujícího záření. Takový člověk má jít do vězení. Prosím začněte mu volat, psát ... ať se
od Vás dozví co je ...
Žalovaný: Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření
Vedoucí: Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.
Kontakt: Tel: 267 082 918 e-mail: elmag@szu.cz
….současné expoziční limity jsou nezávislé na tom, jestli je používáme pro 4G, 5G,
nebo třeba 20G sítě ...
Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., vedoucí Státního zdravotního ústavu
… Dlouhodobé účinky mobilních sítí na lidské zdraví se nikdy neprokázaly a díky
nastaveným limitům vysílačů i mobilních telefonů se nemusíme žádných potíží bát ...
Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D., vedoucí Státního zdravotního ústavu
Další podobná tvrzení jsou v dokumentu:
Informace č. 20/2019
NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření
Rizika expozice člověka elektromagnetickému poli v telekomunikační síti páté generace
https://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-astrategie/2020/2/NRL_20.pdf



NRL a dezinformace o 5G v ČR
Výhrady k nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 291/2015 Sb.

Otevřené Body a Všeobecná Pomoc







Najít děti, které onemocněly z Wi-Fi ve své škole, zdravotní podklady
Člověk u kterého se vyvinula mikrovlnnou nemoc, který by byl ochotný s námi podat
žalobu.
Právní pomoc
Kdo che podat s námi hromadnou žalobu
České Odborníky, Lékaře co se nebojí promluvit
Jsme otevřeni dalším návrhům a možnostem

Legislativní Cesta – Plán jak zastavit 5G a Škodlivé Sítě v
České republice – Odtajněné Dokumenty – Hledáme Právníky
se Srdcem

VÝZVA HEJTMANŮM – VÝZVA K OKAMŽITÉMU ODSTOUPENÍ
POLICEJNÍHO PREZIDENTA – DIGITÁLNÍ KONCENTRÁK 5G

Patenty
Seznam Patentů – Kontrola a Změna Myšlení – Chytrá Síť – O
Vás bez Vás
Časová osa více jak 108 patentů za posledních 100 let. Všechny uvedené patenty jsou s odkazem na
patents.google.com/ , kde ke každému patentu najdete, kde byl patent použít, na jaké patenty se
odkazuje, tím se odhalují stovky, tisíce dalších patentů …. Seznam patentů pro:
•
•
•
•
•
•
•
•

Směrovaná Energie
Kontrola vědomí – SYNTETICKÁ TELEPATIE – Syntetické Hlasy
Patenty Bio Hakování
Počítače, Chytrá Síť, Počítačová Telepatie
Patenty Nanotech – SYNTETICKÁ BIOLOGIE
Patenty – Hromadné ovládání mysli s tichým šířením zvukového spektra – (MASS
MIND CONTROL WITH SILENT SOUND SPREAD SPECTRUM (SSSS))
OFICIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ ELEKTRONICKÉ (PSYCHOTRONICKÉ)
PATENTY
Patenty Nemocí, Patenty Technologie ...

Počítače, Chytrá Síť, Počítačová Telepatie
2018 – US20190228287A1 – Neuromorfní čip pro aktualizaci synoptických hodnot
2017 – US20180082207A1 – Systém kognitivního modelování
2014 – CN106063203B – Softwarově definovaná síť (SDN)
2014 – US20200000338A1 – Cloudový fyziologický monitorovací systém
2013 – US9183351B2 – Mobilní systém se síťovým distribuovaným zpracováním dat
pro biomedicínské aplikace
• 1998 – US6011991A – Komunikační systém a metoda včetně analýzy mozkových vln a /
nebo využití mozkové činnosti – Počítačové rozhraní vzdáleného mozku – neurální
monitorování (US DoD Patent Remote Brain Computer Interface) – Systém a metoda
umožňující lidem komunikovat prostřednictvím jejich monitorované mozkové činnosti.
•
•
•
•
•

Voda a Čtvrté Skupenství Vody
Čtvrté Gelové Skupenství Vody – Dr. Gerald Pollack na TED –
Světlo, Voda a Elektromagnetismus
VIDEO: Čtvrté Skupenství Vody: Dr. Gerald Pollack

Pochopení toho, že voda má ČTVRTÉ GELOVÉ SKUPENSTVÍ, má zcela zásadní elektrický,
energetický vliv na lidské těla, fungovaní těla a na společnost jako takovou.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tato strukturovaná EZ voda má vzorec H3O2 a tvar šestiúhelníku, podobně jako grafén.
EZ Voda získává energii ze Slunce, elektromagnetického vlnění a tato energie je základ
fotosyntézy, pohybu krve, distribuce energie, tekutin v těle.
Ez voda přenáší vlnové genetické informace, DNA, je základ života.
Toto pochopení vede k předefinování toho jak funguje lidské tělo.
EZ voda se dá použít také k levné filtraci vody a tato EZ voda je základem všech
biologických procesů v těle.
Zároveň EZ voda se dá použít jako zdroj nekonečné energie ve spojení s hydrofilní
látkou, protože kolem nás je elektromagnetické pole.
Naše cévy, vlásečnice milují tuto vodu ...
Ze 2/3 hmotnosti jsme voda. Molekuly vody jsou malé a tvoří 99 procent všech molekul v
těle.
Mikrovlnné záření rozbijí strukturu vody (má vliv na celou biologii ...)
https://stop5g.cz/lidske-srdce-kosmicke-srdce-srdce-neni-pumpa-elektrina-vyvoj-humanityctvrte-skupenstvi-vody-ez-voda/

Strukturovaná Voda – Most – Hydrogel


Vědci z ústavu fyzikální a teoretické chemie ve Štýrském Hradci v Rakousku
reportovali plovoucí vodní most mezi dvěma skleněnými reproduktory, které
byly vytvořeny použitím vysokonapěťového stejnosměrného elektrického
pole.








Nebo-li do dvou skleněných nádob dáte elektrody a mezi elektrody dáte
vysoké napětí, a voda vytvoří most – jaktože, tomu nerozumíme
Jinými slovy, že Dr. Elmar Fuchs, Dr. Jakob Woisetschlager TU Graz, z
Rakouska dokázali, že strukturované EZ vody (H302) lze také dosáhnout
elektrickým polem vnějšího zdroje.
Voda může vylézt z nádoby a procházet vzduchem do druhé kádinky.
(www.ecfuchs.com – The Floating Water Bridge)
Délka plovoucího vodního mostu byla až tři centimetry.
Uvnitř vodního mostu Dr. Elmar C Fuchs a Jakob Woisetschläger pozorovali
vysoké frekvenční oscilace různých rychlosti než na povrchu vlny. Most
působí jako vlnovod.

Buněčná voda a Mechanická Biologie




Buněčná voda, cytoproteinové struktury a membrány získávají vlastnosti,
které jsou nyní studovány v oblastech, jako je Mechanická Biologie a Meta
Materiály.
Meta Materiály s neobvyklými elektromagnetickými vlastnostmi.

Rakovina, strukturovaná voda a nefunkční mitochondriál











Oto Heindrich Warberg poukázal na to, že nefunkční mitochondriál (The Prime
Cause and Prevention of Cancer Oto Warberg – 1966 - Nositel nobelovy ceny)
přejde na výrobu energie z fermentace, nikoli z oxidace, nebo z protonového
přenosu do nitra mitochondrií. Příjem energie z fermentace je primární důvod
vzniku rakoviny. Oto Heindrich Warberg
ATP výroba fermentací probíhá mimo mitochondrie v cytoplazmě, kde již není
buněčná strukturovaná voda a PH je kyselé. Tato obrácená forma ATP
produkce a cytoplazmatická kyselost je příčinou rakoviny.
Proč se už 50 let na medicíně neučí jak vzniká rakovina?
Doktoři přísahali na Hippokratova přísaha.
Proč Vám většina doktorů už víc jak 50 let není schopni říct jak vzniká
rakovina?
Bez elektřiny se nic v lidským těle nestane.
Proč šéf kuchař musí znát všechno co je v jídle a doktor co Vám dává
vakcínu, nezná co je ve vakcíně?
Co a kdo doktory učí na školách?

OptoGenetika a MagnetoGenetika
programové nástroje a techniky

jsou

Optogenetika a Magnetogenetika je podskupinou vlnové genetiky
https://rumble.com/embed/vjvsm4/?pub=4

•

Genetické inženýrství si klade za cíl manipulovat s periferními nervy a jejich
elektrickými signály pro zlepšení (zhoršení) léčby stavů, jako je srdeční selhání a
cukrovka... Proč se o tom veřejně nemluví ???

•

mRNA, cDNA, CRISPR jsou degenerační techniky, protože neberou DNA jako celek.
Toto genetické degenerativní inženýrství využívá světlo nebo magnetismus k modulaci
specifických typů buněk.

Optogenetika
Optogenetika umožňuje specifikovaným periferním nervovým buňkám detekovat a reagovat na
světlo. Mohou zapínat a vypínat geneticky modifikované buňky (člověka) pouhým blikáním
světla (pomocí LED světel u Vás doma). S pomocí Umělé inteligence v reálném čase mohou
posoudit, které buňky v nervu jsou zodpovědné za jakou funkci jejím jednotlivým zapnutím.

Magnetogenetika
Používají magnetogenetiku k vytváření nervových buněk, které reagují na magnetismus (na 4G, 5G,
WiFi ...). Tyto geneticky modifikované nervové buňky produkují specializované proteiny,
které jsou citlivé na magnetismus.

Mohou být zapnuty a vypnuty aplikováním magnetického pole (5G Chytrá Síť,
Transhumanismus) Prostřednictvím těchto a dalších přístupů. Také DARPA Program ElectRx
(biomarkers) může určit role specifických periferních nervových buněk nebo určit, na které se
zaměřit při léčbě (vytváření) nemocí…

Optogenetika – Mozková mřížka a Neuralink – Li-Fi –
Nebezpečí 5G LED Světel s Mikročipem – Fototoxicita

Neuralink od Elon Musk (Neuronová síť, Neural Mesh) je spojen se
Satelity Starlink
Implantační techniky Rozhraní mozek-stroj (BMI – Brain-Machine Interface), o kterých
Neuralink uvažuje, zahrnují:
• Mozkové rozhraní z „hedvábí“ (Brain Interfaces Made of Silk), které se roztaví v mozku,
jako folie na mozku
• Pole elektrod vytištěné přímo do mozku jako „dočasné“ tetování.
• Nano Neuronová síť, která může být injikována injekční stříkačkou, vakcínou (Amazing
injectable neuro-mesh covers the brain, can control individual neurons)…
• Přístup k mozku přes žíly a tepny.
• Neurální prach (Neural Dust: An Ultrasonic, Low Power Solution for Chronic BrainMachine Interfaces) nebo drobné silikonové senzory, které by mohly být “sypané” skrze
kortex.
• Optogenetika (Optogenetics: Controlling the Brain with Light) nebo ovládání mozku se
světlem.

Cirkadiánní změný pomocí Světla a Rakovina
Richard Stevens, profesor lékařské fakulty na univerzitě v Connecticutu, zkoumá účinky
elektrického světla na naše cirkadiánní rytmy.
Profesor Stevens v roce 1987 navrhl radikálně teorii, že použití elektrického osvětlení, které vytváří
osvětlenou noc může způsobit „cirkadiánní narušení“ způsobující změny hormonů souvisejících s
rizikem rakoviny. Hromadění důkazů tuto myšlenku obecně podporovalo a dostalo se jí široké

vědecké i veřejné pozornosti. Například jeho práce byla uvedena na obálkách populárního týdeníku
Science News (17. října 1998) a vědeckého časopisu Cancer Research (15. července 1996).

5G LED Světlo s Mikročipy
V nové LED žárovce je obvod, který obsahuje mikročip. Světlo je řízeno mikročipy a dává vám
falešné světlo. Máte žárovku, která dělá dvojí účel, ale může také vydávat zvuky nebo různé
frekvence …
Optogenetika – Profesor Ed Boyden – Selektivní ovládání Lidí, Neuronů pomocí Světla –
Optogenetics (2013) – Docent biologického inženýrství a mozkových a kognitivních věd Ed
Boyden vysvětluje optogenetiku a její využití v neurologickém výzkumu.

Skynet je 5G – Chytrá Síť
Skynet je 5G. Když 5G přejde do režimu online, bude připojeno vše, co lze připojit, to znamená
vaše žárovky, počítač, vaše telefony, nanotechnologie.

Li-Fi – 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 TED Global
2011 v Edinburghu.

Světlo jsou Data
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 (Optical wireless communications
(OWC)), která využívá světlo ze světelných diod (LED) jako médium k poskytování síťové,
mobilní a vysokorychlostní komunikace podobným způsobem jako Wi-Fi.

Videa
Eletromagneticky paprsek je stará (ne)smrtelná zbraň pro
armádu
https://rumble.com/embed/vk0s7x/?pub=4
Vlna extrémního tepla, která přichází odnikud. je to jedna z US starých vojenských (ne)smrtelných
zbraní. Bez-zápachový neviditelný a tichý závan velkého tepla s bodnutím od mé hrudní kosti po
krk. Instinktivně chcete vyskočit z paprsku. Paprsek Vás může sledovat ...

Dr. Dietrich Klinghardt, PhD. - Bezdrátová Technologie dělá z
lidí Bioroboty
https://rumble.com/embed/vk1mz5/?pub=4
3G byla naprostá katastrofa. Z fyziky je zcela jasné, že 5G bude katastrofa na druhou. Víme, že
používání mobilních telefonů u teenagerů a dětí ničí lidskou stránku, lidskost v mozku. Bezdrátová
technologie dělá z lidí bioroboty. Limituje vývoj mozku takovým způsobem, že určité aspekty
humanity, jako je soucit, uvažování o ostatních, citlivost jsou prvními částmi mozku, které se
deaktivují. A to je velmi děsivý vývoj …

Chytrý prach, Nanotechnologie, 5G, Wi-Fi, Chemtrails,
Vakcinace - Transformace Lidí
https://rumble.com/embed/vjpei7/?pub=4
Máme tu agendu, jak ovládat lidi, aniž by chápali, že jsou ovládáni. Protože jde o to, že nikdo by
neměl chápat, že jsou obětí … Hlavním cílem jsou děti, aby přijali v dospělosti myšlenku „bez
pohlaví“

Chytrý prach je napájen přes mobilní stanice GSM
Cílem je udělat z vás Syntetický způsob Života - Chytrý prach, Nanotechnologie, 5G, Wi-Fi,
Chemtrails, Vakcinace - Transformace lidské bytosti, aniž by jste si toho všiml - Chytrý prach je tu!
A je to zlo
Inteligentní prach mění planetu ve špionážní sledovací vesmír - Bílý dům a falešná vakcinace za
účelem shromáždění DNA - Chytrý prach je kombinací samo-skládajících se nanostrojů a
komponentů - Světlo z Buněk se přemění na vhodný elektromagnetický signál, který přenáší
pozemní stanice - Příjmový elektromagnetický signál vložíte do Chytrého prachu k ovládání lidí Můžete ovládat Sexuální Orientaci u Lidí

Barevná revoluce CIA a sociální inženýrství a technické inženýrství Vaší
mysli
Úřady nechrání a popírají nebezpečí Glyfosátu, Monsanta - Syntetická Biologie a Očkování Propojení zemědělství, chytrého prachu a zpravodajské agentury - Změna myšlení ke změně
genových struktur

Naše vědomí je největší zbraní
Jak se měníte v bezduchého robota - DARPA a neurální prach - Chytré všechno a Digitální
koncentrák - Nanoboti na stromech, skalách v přírodě - Konečná hra je syntetický člověk bez
pohlaví

Mravenci kroužící kolem Chytrých Hodinek - Jak záření vašeho
počítadla kroků vám může ublížit
https://rumble.com/embed/vk0sjl/?pub=4

Jak technologie 5G a chemtrails ovlivňují lidskou DNA - Vliv na
děti a plod
https://rumble.com/embed/vk0phl/?pub=4
Čtyři nejčastější rakoviny, nádory korelují s místem kde máme mobil - Jasné spojení mezi
zvýšeným Elektromagnetickým polem a Autismem - 5G Zavádění bez jediného Testu
Zodpovědnosti - Bezdrátová radiace vede k neplodnosti, Alzheimeru, poškození DNA - Lidi jako
Morčata v 5G Experimentu - Mobilní Telefony poškozují Množství a Kvalitu Spermií - Prvních 100
dní Těhotenství Vaše Dítě není chráněno od Radiace
Každý kdo dá Wi-Fi do škol by měl být Uvězněn - Francie zakázala Wi-Fi ve školách - Dafna
Tachover zrušila Wi-Fi v Izraeli
Většina DNA co mají Lidé v sobě je Mikrobiální DNA, 5G ničí tuto DNA 3x rychleji - 5G a
Chemtrails jsou propojené přes Metalizované Částice, které Vás Identifikují - 5G je schopno vidět
Částice ve Vašem Těle, Funguje jako Radar - Živá bytost je druh vysílače a přijímače – Biologická
Anténa - DNA funguje také Fraktální Anténa - Bezdrátový Průmysl popírá Zdravotní Důsledky

Reaganova Mimozemská řeč k OSN, 21 září 1987
https://rumble.com/embed/vhxlkk/?pub=4

Možná potřebujeme nějakou vnější univerzální hrozbu (COVID ???). Občas si říkám, jak rychle by
naše rozdíly po celém světě zmizely, kdybychom čelili mimozemské hrozbě, která je mimo tento
svět. A přesto se vás ptám, jestli už mezi námi není mimozemská síla. Co by mohlo být víc
mimozemské k univerzální aspirací našich lidí, než válka a hrozba války - Reaganova Mimozemská
řeč k OSN Projev prezidenta Reagana k OSN, 21 Září 1987
President Reagan's Address to the United Nations in New York City, New York, September 21,
1987 (https://www.youtube.com/watch?v=dJ-mf8agFP0&t=29m27s - Reagan Library)

Telekomunikační pracovníci strhávají 5G věže
https://rumble.com/embed/vjuej1/?pub=4
Seniorský vedoucí Telekomunikační pracovník John Patterson s 33 letou prací v telekomunikacích
zničil tankem 8 5G věží.
Lidé zevnitř telekomunikačního průmyslu se Vám snaží říct, jak nebezpečné jsou tyto smrtící věže.
Telekomunikační pracovníci strhávají tyto věže smrti. Říkají, že hoří jak vánoční stromeček. Víte
velké vodní pistole a římské svíce. Izolace se chová jako akcelerátor.

Vliv Wi-Fi na rostliny, stromy během 69 hodin …
https://rumble.com/embed/vjjjer/?pub=4
Vliv Wi-Fi na rostliny během 69 hodin … Frank Clegg – Prezident Microsoftu v Kanadě NIKDY
NEMĚL WI-FI doma!!! Necítil, že je to bezpečné ... Bezdrátové sítě oslabují a zabijí stromy, celý
potravinový řetězec …

