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Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem
Jedním z nejdůležitějších konceptů staronového vědeckého paradigmatu je pochopení éteru. 

• Éter má dynamiku Vortex Torusu
• Torus jsou dva tlaky, které jsou v symetricky opačných směrech

◦ Gravitační tlak – Dovnitř -  Stlačený stav je Gravitace
◦ Radiační tlak – Ven – Roztažitelnost Vesmíru

• Hmota je Důsledkem Stability Dvou Protichůdných Tlaků
• Každý bod vesmíru má svůj potenciál.
• Každý bod vesmíru může vytvářet Torus uvnitř Torusu
• Stlačitelnost Éteru Způsobuje Tvorbu Elektromagnetických Vln
• Big Bang se děje každé TEĎ, černá a bílá díra.
• Planeta a Ionosféra jako Vodič, Atmosféra jako Izolant a Planetární systém jako 

Kondenzátor

Stlačitelnost Etéru má Vliv na Gravitaci, Elektromagnetismus a
Hmotu
Říci,  že  látka  je  stlačitelná,  mimo  jiné  znamená,  že  může  uchovávat  hybnost. Hybnost
(momentum) je definována jako „množství pohybu pohybujícího se tělesa, měřené jako součin
jeho hmotnosti a rychlosti“ a „impulz získaný pohybujícím se objektem“. Hybnost (Radiační
tlak) má ‚spěch k růstu‘. Stlačitelnost éteru zahrnuje pohyb v symetricky opačných směrech.
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Tyto dvě opačné elektrické podmínky, které tvoří základ konstituce hmoty, jsou stlačený stav
gravitačního tlaku a rozšířený stav radiačního tlaku. Tyto dvě elektrické podmínky jsou stejné
a opačné tlaky, které činí pohyb nezbytným a bez nichž je pohyb nemožný.

Hmota je Důsledkem Stability Dvou Protichůdných Tlaků

Veškerá Hmota je pouze Tlakem Podmíněný Pohyb

„Veškerá hmota je pouze tlakem podmíněný pohyb. Měnící se tlakové podmínky způsobují
různé stavy pohybu. Proměnlivé stavy pohybu jsou to, co věda nesprávně vykládá jako prvky
hmoty.“

• Zvuk je název pro uložený tlak.
• Napětí je název pro uložený tlak.
• Láska je název pro uložený tlak.

Stlačitelnost Éteru Způsobuje Tvorbu Vln

Vzorec toho, jak vlny procházejí setrvačností v éteru, má pouze jeden tvar: sinusovou vlnu. 
Harmonické vlny, spojení na posvátnou geometrii a devítkovou geometrii (Zvláštní Dodatky –
Devět je číslo Vesmírů) je všude kolem nás a má vliv na naše zdraví. 
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Co je Éter
• Fraktálně-holografický  ve  svém  ukládání  informací  (napojeni  na  holografické

vlastnosti DNK (DNA))

• Biokrystalický – působí jako tekuté krystaly

• Měřitelný a aktivní – expanduje a smršťuje se

• Proudí radiálně,  pak „klesá“ [teče  dovnitř  do středu hmoty].  Tento  radiální  proud
éteru  je  spirálovitý  vířivý  proud. Jde o  dostředivý  pohyb.  Toto  je  zdroj  rotace od
nejmenšího měřítka po největší měřítko.

• Je důležité poznamenat, že  éter není oddělený od ostatní hmoty, ale za substrát, ve
kterém se tvoří všechny částice a skrze který jsou zprostředkovány fyzické síly.

Proč potřebujeme Éter

• Všechny Vlny Potřebují Médium

Torus a 7 Hermetických Principů, Kybalion
Sedm  hermetických  principů“  byl  poprvé  použit  v  roce  1908  v  malé  knize  s  názvem
„Kybalion“  Jinými slovy mluví o Torusu a Éteru. Éter byl v roce 1905 odmítnut díky Albertu
Einsteinu a  jeho Teorii  Relativity.   Nikola  Tesla  prohlásil:  „Pouze  existence  silového pole
(éteru) může vysvětlit pozorované pohyby těles a  tento předpoklad se obejde bez zakřivení
prostoru. Veškerá literatura na toto téma je marná a odsouzená k zapomnění.

1. Princip mentalismu  Vše je mysl. Mysl více entit (rostlin,  zvířat,  kamenů, bytostí) tvoří
vědomí. Vesmír je mentální.

2. Princip souladu Jak nahoře, tak dole. Jak dole, tak nahoře.

3. Princip vibrace - Nic neodpočívá. Vše je v pohybu, vše vibruje.

4. Princip polarity  Vše je  podvojné,  vše má póly,  vše má svůj  pár protikladů.  Podobné i
nepodobné je totéž. Opaky jsou identické povahou, ale odlišné mírou. 

5. Princip rytmu Všechno proudí, vně i dovnitř. Vše má odliv i příliv. Všechny věci stoupají i
padají. 

6. Princip příčiny a následku -  Každá příčina má svůj následek. Každý následek má svou
příčinu.  Existuje mnoho rovin (torusu) příčinné souvislosti, ale nic neunikne konu.

7. Princip pohlaví  - Pohlaví je všude. Všechno má svůj mužský a ženský princip. Pohlaví se
projevuje ve všech rovinách.
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Vortex Založená Matematika a Fibonacci
• VIDEO: Proč má kruh 360 stupňů?  
• Devět je číslo Vesmíru  
• VIDEO: RODIN FRACTAL EIGHT ABHA TORI MATRIX
• VIDEO: Izotropní vektorová matice – Nassim Haramein

Ciferace

Ciferace je  pojem z  oblasti  aritmetiky označující  zobrazení,  které  každému  přirozenému číslu
přiřazuje jednociferné číslo vzniklé opakováním ciferného sčítání původního čísla. Je-li výsledek
jednociferný,  jedná  se  o  ciferaci  původního  čísla.  V opačném případě  se  opakuje  sčítání  cifer
výsledku, dokud nedostaneme jednociferné číslo – ciferaci původního čísla. 

př. 369 = 3 + 6 + 9 = 18 = 1+ 8 = 9

Fibonacciho poslopnost

Fibonacciho posloupnost je sekvence, kde každé číslo je součtem dvou předchozích.
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Devět je Číslo Vesmíru a Fibonacci

Fibonacciho  sekvence  je  růst  spirály  všudypřítomný  v  přírodě.  Fibonacciho  devítková
sekvence se opakuje po 24 číslech. Opakuje se do nekonečna. Pomocí  ciferace vám všude, v
každém kroku začne padat 9. Devět je číslo vesmíru (1+8 =9, 2+7=9, 4+5=9, 3+6=9). Každá
řada má digitální kořen 9. 9+9 = 18 =9 …

Vesmír je Hologram
• Prace N.  Koryreva,  N.  Tesli  a  mnohých dalších dokazují  spojení  hvězd se

zemí. Toto spojení dokazuje, že vesmír je hologram, ve kterém jsou všechny
body propojeny.  Tím je okamžitá rychlost a komunikace ve vesmíru normou
prostřednictvím skalárního energetického spektra (Teleforce   a Nikola Tesla  ). 

• Pro představu, máte tyč a na jednu stranu tyče zatlačíte tak okamžitě se sila
projeví na druhém konci tyče, něco podobného platí pro celý vesmír. 
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• A  informace  může  být  extrahována  v  místě,  kde  se  setká  se  svou
"signaturou", nebo jinými slovy, pokud má tato informace vztah k danému
místu či objektu! To je něco jako teleportace - nebo ne?!?

• Signál  torzního  pole  (TP) "necestuje"  z  Tx  (transiver,  vysílač) do  Rx  (receiver,
příjemce) jako v rádiové komunikaci, ale signál TP se při splnění určitých podmínek
"objeví" okamžitě v cílovém bodě umístění RX!

Pokud z  jednoho objektu vytvoříme dvě identické kopie,  pak jsou tyto kopie  ve
vzájemném  vztahu  a  mohou  se  "cítit"  bez  ohledu  na  vzdálenost  mezi  nimi!  V
psychologii  je  již  dobře známo,  že lidé,  kteří  jsou ve vzájemném vztahu,  mohou
telepaticky  komunikovat  okamžitě  bez  ohledu  na  to,  jak  daleko  jsou  od  sebe
vzdáleni.  Předpokládá  se,  že  na  této  komunikaci  se  podílí  epifýza  umístěná
uprostřed lidské hlavy.

Černá a Bílá Díra
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Dvojitý Torus
VIDEO:  Geometrie Života - Torus

• Torus je ve základní vzor ve vesmíru, který vesmír používá k vývoji.  Tok energie času 

• (Vortex)  a  vektorová  rovnováha  je  základní  strukturou  vesmíru. Torus  je  všude
primárně od malých molekul až po obrovské galaxie.

• Vektorová  rovnováha  nebo  Izotropní  Vektorová  Matice.  Vzor  seskupení  odpovídá
vektorové  rovnováze  nebo  izotropní  vektorové  matici,  kterou  nastínil  Buckminster
Fuller.

• Atom  jako  Torus.  Každý  atom  je  Torus  nebo  spojení  několika  Torů.  Vodík  jako
základní Torus. Dalším prvkem Helium jako dvojitý torus, jako samotné Slunce. 

• Zbytek zkomplexněl, jak byl na drobné struktury přidán tlak hvězd a supernov, které
se v nich vaří.

• Elektron a Proton jako dva Spojené Torusy. Přičemž každý elektron jako torus na
vnější straně a každý proton jako torus v jádře, oba spojené vírem energie podobným
tornádu. Identifikace atomové struktury pochází od Patricka Flanagana, M.D., Ph.D.

• Torusy  se  točily  takovým  způsobem,  že  energie  vycházela  na  rovníku  a  energie
přicházela přes  póly.  Protony byly přesný opak. Neutron je  kombinací  elektronu a
protonu spojených dohromady. 

• Čtyřstěn jako nejjednodušší 3D Těleso. 
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https://rumble.com/vrt7dr-geometrie-ivota-torus.html


Fraktál, Mandelbrotova množina
Mandelbrotova množina je jeden z nejznámějších fraktálů, přesněji řečeno fraktálem je její
okraj.  K jejímu určení se používá  zobrazení,  které každému komplexnímu číslu přiřazuje
určitou posloupnost komplexních čísel  . Tato posloupnost je určena následujícím rekurzivním
předpisem: 

DNK je Fraktální Antén  a   a Bezdrátová Technologie   
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https://stop5g.cz/biologicky-zivot-a-umele-neharmonicke-emp-fraktalni-anteny-v-bezdratove-technologii-zabijeji-cely-biologicky-zivot-rychle-smerovane-vyzarovani-paprsku-v-inteligentnich-antenach-je-5g-smrtici-mrizk/
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Posloupnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zobrazen%C3%AD_(matematika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frakt%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandelbrotova_mno%C5%BEina


Věže, Satelity jsou Matrix
PADAJÍCÍ 4G A 5G VĚŽE PO CELÉM SVĚTĚ 

Seniorský  vedoucí  Telekomunikační  pracovník  John  Patterson s  33  letou  prací  v
telekomunikacích zničil tankem 8 5G věží.  (VIDEO)
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https://rumble.com/embed/vjuej1/?pub=4
https://stop5g.cz/john-patterson-seniorni-telekomunikacni-pracovnik/


ZAPALUJÍCÍ SE GRAFÉN

Jak hoří grafén vlivem elektromagnetického pole?

5G Startlink Satelity – Srdeční problémy – SpaceX – Země v nebezpečí – Genocida celého 
Biologického Života 
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https://stop5g.cz/5g-startlink-satelity-srdecni-problemy-spacex-zeme-v-nebezpeci-genocida-celeho-biologickeho-zivota/
https://stop5g.cz/5g-startlink-satelity-srdecni-problemy-spacex-zeme-v-nebezpeci-genocida-celeho-biologickeho-zivota/
https://rumble.com/vrn7ct-teslaforzy-teslaphoresis-samosestavujc-se-nanotechnologie-uvnit-vaeho-tla.html


5G Pouliční Veřejné Osvětlení  
Pouliční lampy a autobusové přístřešky, které pomohou zvýšit zavádění 5G ve zkušební verzi
ve  výši  4  milionů  liber  -  Operátoři  mobilních  sítí  získají  snadnější  přístup  ke  sloupům
veřejného osvětlení, autobusovým přístřeškům a dalšímu městskému mobiliáři, aby urychlili
zavádění ultra rychlé technologie 5G nové generace v rámci nové vládní zkoušky.

• Street lamps and bus shelters to help boost 5G roll out in £4 million trial   

5g  -  Zneužitá  Technologie  –  Skynet   -  Mobilní  společnost    AT&T   má 167  metrů  vysokou
budovu bez oken Weird Designs: The 167.5 m Tall Building with No Windows

Od ledna 2021 mají zvyšovat výkon 5G? Už ho cítíte?  Cítíte Vibrace, teplo, slyšíte vibrace,
zvuky ? 

5G a Chemtrails
• Chemtrails  odráží  zpátky  mikrovlny,  které  jsou  vyzařovány  mobilní  bezdrátovou

technologií
• 5G je spojeno přes Chemtrails, těžké kovy a chytrý prach. 
• 5G a metalické částice uvnitř chemtrails k vytváření 3D map   
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https://stop5g.cz/5g-vysilace-chemicke-nano-vstrikovani-vysoce-prevodova-dielektricka-cockova-antena-3d-mapy-868-mhz-chemtrails-vybaveni-pro-bojiste/
https://news.softpedia.com/news/Weird-Designs-The-167-5-m-Tall-Building-With-No-Windows-60905.shtml
https://news.softpedia.com/news/Weird-Designs-The-167-5-m-Tall-Building-With-No-Windows-60905.shtml
https://news.softpedia.com/news/Weird-Designs-The-167-5-m-Tall-Building-With-No-Windows-60905.shtml
https://www.gov.uk/government/news/street-lamps-and-bus-shelters-to-help-boost-5g-roll-out-in-4-million-trial


Digitalizace  je  Slabé  Silné  Místo  Umělé
Inteligence

Digitalizace je Omezení
• Silné a zároveň slabé místo Umělé Inteligence (UI / Artificial Intelligence - AI)

je digitalizace.  
• Digitalizace  je  omezení,  které  vzniká  vzorkováním  signálu při

digitalizaci. Je to dvousečný meč. 
• Digitální a Genetický Kód se mohou pohybovat jako Elektromagnetické Vlny
• Technický princip přijímačů pro elektromagnetické vlny je plně shodný s 

biologickým informačním a komunikačním systémem. 
• DNA je vysoce programovatelná, stejně jako počítač.

DOKUMENT - Může být Život Digitalizován – Technologie pro Politickou Kontrolu – 4 
Průmyslová RevoluceVlnová Genetika
VIDEO. Může být život digitalizován?
WWW: Může být Život Digitalizován? – Technologie pro Politickou Kontrolu

Jak to, že na některé lidi Digitalizace méně funguje?

• Naše  DNA je  anténa,  která  má fraktální  vlastnosti  a  je  postavena dle  zlatého
středu a tím je nekonečná. 

• DNA je dle posvátná geometrie.
• Lidská  DNA se  dá  digitalizovat  jen  do  určité  míry.  Když  člověk  pochopí,  že

digitalizace je omezení a dostane se vědomě za toto omezení.
• DNA má v sobe dynamiku vesmíru, která vychází z jednotného informačního pole,

které je u tisíciletí známo jako etér. Vše je etér.
• Etér není oddělen od hmoty, hmotou prochází. Dynamika éteru je Torus. 
• Hmota je  výsledek dvou protichůdných tlaků ve  vesmíru. Tlak odstředivý a  tlak

středový, poměr těchto tlaků tvoří hmotu. 
• Vědomí, duše, duch (více později)
• Umělá inteligence byla zneužita.
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https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-2-zlaty-rez-dna-torus-osciluje-v-casoprostoru/
https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-2-zlaty-rez-dna-torus-osciluje-v-casoprostoru/
https://stop5g.cz/dna-deti-je-nejvice-ohrozena-dna-je-zkonstruovana-tak-ze-prijima-emf-radiozareni-a-5g/
https://stop5g.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-technologie-pro-politickou-kontrolu/
https://rumble.com/vn85ar-dvuj-ale-provuj-21.-dl-me-bt-ivot-digitalizovn.html
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/09/Muze-byt-Zivot-Digitalizovan-Technologie-pro-Politickou-Kontrolu-4-Prumyslova-RevoluceVlnova-Genetika-ver-3.690.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/09/Muze-byt-Zivot-Digitalizovan-Technologie-pro-Politickou-Kontrolu-4-Prumyslova-RevoluceVlnova-Genetika-ver-3.690.pdf


• Genetika – Geometrie DNA – část 1  
• Genetika – Geometrie DNA – část 2 – Zlatý Řez – DNA Torus Osciluje v Časoprostoru  
• Genetika – Geometrie DNA – část 3 – Symetrie DNA Šroubovice – Genetický Kód se   

Organizuje do Tvaru Čtyřstěnů jako Foton
• DNA Experimenty Zpochybňují Současné Zažité Systémy – Fantom DNA –   

Experiment Kvantová Teleportace – Nová Genetika

Nevědomý Člověk a Digitalizace

• Nevědomému  člověku  digitalizace  ve  spojení  se  zneužitou,  nebo  (neprobuzenou)  UI  dá
možnosti, že může najednou umět 9 jazyků a jiné další možnosti … 

• Přijde o svoji nekonečnou podstatu ... 
• DNA je  schopna  přijímat  nebo  vysílat,  komunikovat  instantně  s  omnivesmírem  (všechny

vesmíry), která jde do nekonečna (DOKUMENT: Torzní pole a mezihvězdná komunikace). 
• Digitalizaci DNA omezuje sebe-léčení, sebe-poznání ...
• Přijde o možnost  DNA se pomocí  vyšších frekvenci  samo-uspořádat do složitějších struktur

DNA.  Tedy třeba změnit z Dvou-Šroubovicové DNA na Čtyřšroubovicou DNA, nebo i vyšší …
4 Šroubovicová DNA – G-Kvartet DNA – 4G DNA – Přepsání Biologických Učebnic –
Vliv Frekvence – Kymatika

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

Internet Těl (Internet of Bodies / IoB)

• Lidské těla se dá nabourat také pomocí „elektrogenetiky, optogenetiky, magnetogenetiky ...
Elektrogenetika je také částí vlnové genetiky.

• Covid-19  mDNA vakcíny  pracují  s  elektropor  aci   v  lidském těle.   Elektroporace  –  na
buňku je aplikované elektrické pole, za účelem zvýšení propustnosti buněčné membrány,
což umožňuje průnik chemikálií, léků ...

• Do lidských buněk jsou vloženy elektro-genetické  promotorové obvody, aby se otevřela
nová modalita bioelektronické signalizace
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Promotor_(genetika)
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroporation
https://vlnovagenetika.cz/covid-21-objevovani-a-mizeni-viru-vlnove-a-holograficke-vlastnosti-dna-digitalni-sekvence-v-koronaviru-nepochopeni-v-zapadni-vede/
https://stop5g.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-technologie-pro-politickou-kontrolu/
https://vlnovagenetika.cz/4-sroubovicova-dna-g-kvartet-dna-4g-dna-prepsani-biologickych-ucebnic-vliv-frekvence-kymatika/
https://vlnovagenetika.cz/4-sroubovicova-dna-g-kvartet-dna-4g-dna-prepsani-biologickych-ucebnic-vliv-frekvence-kymatika/
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/01/Torzni-pole-a-mezihvezdna-komunikace.pdf
https://vlnovagenetika.cz/dna-experimenty-zpochybnuji-soucasne-zazite-systemy-fantom-dna-experiment-kvantova-teleportace-nova-genetika/
https://vlnovagenetika.cz/dna-experimenty-zpochybnuji-soucasne-zazite-systemy-fantom-dna-experiment-kvantova-teleportace-nova-genetika/
https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-3-symetrie-dna-sroubovice-geneticky-kod-se-organizuje-do-tvaru-ctyrstenu-jako-foton/
https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-3-symetrie-dna-sroubovice-geneticky-kod-se-organizuje-do-tvaru-ctyrstenu-jako-foton/
https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-2-zlaty-rez-dna-torus-osciluje-v-casoprostoru/
https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-1/


• 5G a Elektroporační DNA Vakcíny a Testy – Transhumanismus – Pirbright Institute – Bill  
Gates – Innovate UK – COVID-19 Genocida

• CRISPR lze použít k elektrickému spojení s DNA (STUDIE: A redox-based electrogenetic
CRISPR system to connect with and control biological information networks)

Covid-19 je Začátek 4 Průmyslové Revoluce

VIDEO:  Klaus Schwab - Rozdíl 4 průmyslové revoluce je ten, že to nemění to co děláte, ale
mění to Vás.

Internet Věcí 
• Internet věcí (IoT), jak je uváděn na trh a prodáván veřejnosti, je vizí připojení každé

„věci“ k internetu – 

• Připojení  všech  strojů,  spotřebičů,  předmětů,  zařízení,  zvířat,  hmyzu  a  dokonce  i
našich mozků, virů, bakterií (syntetická biologie, syntetická telepatie)

• IoT zahrnuje 

◦ připojení všech strojů, spotřebičů, předmětů, zařízení,
◦ zvířat, hmyzu, virů, bakterií (syntetická biologie, syntetická telepatie)
◦ umělou inteligenci (AI),
◦ rozšířenou realitu (Augmented Reality  - AR),
◦ virtuální realitu (VR), 
◦ roboty,
◦ Borgové – trans lidé, kybernetický mravenec, používají proces asimilace, aby 

nalákali další druhy do kolektivu ... využívají také nanosondy.
◦ lidi s mikročipy a augmentované lidi (lidé s nějakou formou technologie 

implantované nebo integrované do jejich biologie za účelem „vylepšení“ lidské 
vlastnosti nebo schopnosti). 

◦ Iot Senzory - všechny objekty, kameny, každý centimetr země chtějí. aby se stal tzv.
„chytrým“

◦ Připojení lidského mozku (Neuralink, Starlink)

• Hive  mind,  připojené ke  cloudu (kubernetes,  Kubeflow,  DeepMind)  -  Řízení  Mysli
Pomocí Kvantových Skalárních Vln – DNA rezonance – Fraktální Mozek k Rozhraní
Počítače

• Komunikaci mezi stroji (machine-to-machine – M2M)

• Rozhraní člověk-počítač Human-Machine Interface (HMI)  a masivní sběr dat. 

• Lidské tělo nemá firewaly, jak se budete bránit proti kybernetickým útokům?

Neuralink
• Mozkové rozhraní  z  „hedvábí“ (Brain  Interfaces  Made of  Silk),  které  se  roztaví  v

mozku, jako folie na mozku
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https://www.technologyreview.com/2010/04/19/204716/brain-interfaces-made-of-silk/
https://stop5g.cz/rizeni-mysli-pomoci-kvantovych-skalarnich-vln-dna-rezonance-fraktalni-mozek-k-rozhrani-pocitace/
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https://deepmind.com/
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https://stop5g.cz/5g-a-elektroporacni-dna-vakciny-a-testy-transhumanismus-pirbright-institute-bill-gates-innovate-uk-covid-19-genocida/
https://stop5g.cz/5g-a-elektroporacni-dna-vakciny-a-testy-transhumanismus-pirbright-institute-bill-gates-innovate-uk-covid-19-genocida/


• 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  Brain-

Machine Interfaces) nebo drobné silikonové senzory,  které by mohly být “sypané” skrze
kortex (VIDEO:  ).

• Optogenetika (Optogenetics: Controlling the Brain with Light) nebo ovládání mozku se 
světlem. (VIDEO: Optogenetika – Profesor Ed Boyden – Selektivní ovládání Lidí, Neuronů 
pomocí Světla)

Simulace Vnímajícího Světa
VSTUPTE DO MATRIXU – SIMULACE VNÍMAJÍCÍHO SVĚTA – REALITA JE NYNÍ 
VIDEOHRA – CHCETE TO?

DOKUMENT: Sentient World Simulation (SWS): A Continuously Running Model of 
the Real World

• Modelování  a  simulace  se  rychle  přestanou  synchronizovat  s  novými  událostmi,
vznikem nových sil, proto nepřetržité sledování (SigInt)

• Syntetické Zrcadlo Skutečného Světa s automatickou kontinuální kalibrací s ohledem
na aktuální informace z reálného světa.

• Google and NASA launch quantum computing AI lab  , D-Wave Enterprise, PALANTIR
• Zrcadlové Světy Testují Celé Série Možných Realit
• Nanotechnologie je součástí Simulací
• SWS se dokáže Zaměřit na určitou oblast a na všechny signály z této oblasti
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https://www.dwavesys.com/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Signals_intelligence
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https://www.extremetech.com/extreme/207848-injectable-neuro-mesh-covers-the-brain-can-control-individual-neurons


SWS se skládá z následujících Komponent

• Syntetické prostředí, které podporuje Přístup Založený na Efektech

• Komplexní  reprezentace reálného  světa na  všech  úrovních  granularity  z  hlediska
politického, vojenského, ekonomického, sociálního, informačního a infrastrukturního
rámce (PMESII).

• Škálovatelný prostředek pro integraci komponent v rámci časových a prostorových
granularit.

• Mechanismy,  které  objevují,  shromažďují  a  začleňují  nové  znalosti  do  nepřetržitě
běžícího syntetického prostředí.

• Jednotná fasáda uživatelských rozhraní 

• Integrovaná vývojová prostředí (IDE) pro konstrukci  a konfiguraci  nových modelů
nebo úpravu stávajících modelů a následné začlenění.

• Exkurze z libovolného bodu v čase v syntetickém světě a zaměřit se na vybrané regiony

Testování

• SWS poskytuje prostředí pro testování činností psychologických operací (PSYOP) a
občanských záležitostí, které je schopné ilustrovat dopad těchto činností na populaci.

• Komerční  uživatelé mohou  konstruovat  experimenty  s  využitím  proprietárních  dat  v
kontrolovaném prostředí.

Simulex Incorporated

• (Simulex,  Inc.)  – Vládní  organizace,  která  od  roku  2001  vytváří  grafické  syntetické
prostředí celého světa. Tedy Avatary všeho a všech na zemi Gaia. 

• Simuluex spolupracuje s řadou dalších vládních a nevládních organizaci

Utah DATA Center

Jedno z prvních center, které pracuje  yottabytech (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000

(1024) bajtů)

VIDEO: Bývalý Námořní Důstojník David Voigts Odhaluje Cílený Individuální Program 
Kontroly Mysli

• PRISM   (krycí jméno,  anglicky doslova  hranol) nebo také US-984XN (oficiální název
operace)  je  tajný  bezpečnostní  program  Národní  bezpečnostní  agentury Spojených
států  amerických fungující  od  roku  2007  a  zaměřený  na  sledování  elektronické
komunikace.
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Rozšířená Realita
• Hyper-realita = předávkování rozšířené reality

• VIDEO:  Smíchání Reality do Video Hry v bežném Životě 

• Člověk se občas podívá do mobilu a může z toho být velká nehoda. S 
rozšířenou realitou se můžete dostat i do většího problému než s mobilem …

• Jsou lidé, kteří již mají umělou čočku v oku (What Is an Artificial Lens?)
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https://visionaware.org/your-eye-condition/cataracts/types-of-artificial-lenses/
https://player.vimeo.com/video/166807261?h=983519e532&dnt=1&app_id=122963


Co Když Vás někdo podobá nožem, vezmete si virtuální lékárníku? 

KATEGORIE: UMĚLÁ INTELIGENCE, DIGITALIZACE
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https://stop5g.cz/kategorie/umela-inteligence-digitalizace/


NSA - Shromáždit vše: Doktrína dozoru NSA
Collect It All: The NSA Surveillance Doctrine. Na tuto sledovací doktrínu shromáždit 
a analyzovat se dá říct „Pokud nemáte co Skrývat, nemáte se čeho bát“ … – 
Domestic surveillance directorate - Ředitelství domácího dozoru.

• Globální mozek ( www.globalbrain.is) a Bill Gates
• Seznam Patentů – Kontrola a Změna Myšlení – Chytrá Síť – O Vás bez Vás  
• PALANTIR – Trump – PROMIS – 5G – TALPIOT – Autonomní Umělá Inteligence  
• Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí   

Globální Sítě, např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický 
Monitorovací Systém

• 5G nepotřebuje Čip – Biokodovaná DNA Rezonanční Frekvence k Ovládání   
Jedince v Matrixu – Amazon – BlackOps – Kontrola Mysli – Google Kvantový 
Superpočítač – Paralelní Vesmíry – Kopírování Duše
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Nanotechnologie
• Co existuje ve viditelném rozměru je i v nanorozměru.
• Nanoboty, nano pomůcky, nano stroje, nano sítě, mikro stroje, nano aids ...

Vakcíny Obsahují Nanotechnologie, které Bezdrátově Komunikují – Technokratické Otroctví
VIDEO: Vakcíny Obsahují Nanotechnologie - Technokratické Otroctv  í  

• LA  QUINTA  COLUMNA    na  telegramu    -  všechny  testované  vakcíny  (Pfizer,
AstraZeneca, Janssen and Moderna) obsahují nanotechnologii.

• Ve vakcínách  jsou  nano-routry,  které  také  vysílají  MAC  adresy,  které  mohou  být
registrovány Bluetooth bezdrátovou aplikací  ve  vašem mobilu

• Nano a Plasmonické Antény
• Samo sestavování Oxidu Grafenu, Kvantových teček pomocí TeslaForézy – frekvenční

rozsahy pro povely.
• Oxid Grafénu po kontaktu s Vodíkem Získává Magnetické Vlastnosti
• Oxid Grafenu se Váže na Nervový Systém kvůli jeho vyšší elektrické vodivosti. 
• Translokace z nosu do mozku a mozková biodegradace tenkými nano vrstvami oxidu

grafenu – testování, špejlování …
• Způsobuje Imobilizaci Končetin, Modifikuje Nervový Systém, Vytváří Tromby
• Oxid Grafenu Generuje Umělou Neuronovou Síť
• Očkovaní Lidé Posílají Data na Vzdálený Server
• Oxid Grafénu lze Stimulovat pomoci 4G a 5G Technologií
• Grafén Zesiluje Mikrovlnnou Nemoc, vyšší míra toxicity
• Jakmile Oxid Grafénu Zmizí nutno Přeočkovat Lidi, přeočkovat po 3 měsících.
• Tento oxid  grafenu, který je vstřikován jako primární materiál ve „vakcínách“, je z

těla  vylučován našimi plícemi.  Pokud je  však ozářen,  zatímco se nachází  v  plicích,
vznikne následný zánět plicní tkáně,

• Je extrémně Toxický a způsobuje Cytokinovou Smršť
• Způsobuje výpadky Vědomí, náhlou Smrt
• Oxid grafenu má navíc schopnost pohlcovat elektromagnetické záření z našeho okolí a 

násobit ho tranzistorovým efektem. Vytváří tak malé výboje
• Způsobuje výpadky Vědomí, náhlou Smrt
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Samosestavující se Nano Uhlíkové Trubičky
Tesla Foréza (TeslaPhoresis) – Samosestavující se Nano Uhlíkové Trubičky, Nanotechnologie 
uvnitř Vašeho Těla – Nano, Fraktální a Plazmonické Antény pro Ovládání

• RICE Institut v roce 2016 použil Tesla Foréza (Phoresis) pro samosestavování obvodů.
• Tesla Foréza je efekt, kdy pomocí elektromagnetických silových poli dochází ke 

spojování tzv. kvantových teček. To vede k vytváření vodivých sítí od nano rozměrů až 
po struktury, které mohou prorůstat celým tělem.

• 5G, směrované výkonné antény, chytrá sít, mobil mohou vytvářet silové pole, na které
reaguje nanotechnologie.

• Mobil je komunikační brána v chytré síti.
• Ve  videu je vidět,  jak lze pomocí silového pole zapálit  nanočástice,  aneb může tato

technologie zapálit Váš mozek zevnitř 
• Nano-antény na bázi Grafenu umožňují Spolupráci Inteligentních Rojů Prachu

Nano-Implantát roste na Neuronech a Spojuje Mozek s Internetem

VIDEO: Nano-Implantát roste na Neuronech a Spojuje Mozek s Internetem
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• Mozkové Buňky Se Signálně Propojují k Počítačovým Čipům
• Syntetické Neuronové Sítě, fúze digitálního a biologického světa
• Mozkové buňky se  automaticky připojují  k počítačovým čipům,  nepotřebují  žádné

učení, prostě to udělají.
• Neuromorfní Čipy

• Krysy a Myši a jejich Mozková Činnost je již Dávno na Internetu - Myš říká, že má
žízeň.  Tento  signál  jde  elektronicky k  další  myši  v  jiné  laboratoři.  A říká,  prosím,
můžete mi dát napít. Pokud druhá myš souhlasí s tím, že dá první myši napít, dostane
trochu jídla.

• Publikace Quantum Optics and Spectroscopy 2021  

Ricardo Delgado představil neznámý objekt, který se po několika dnech sám sestavil, Prvním
krokem je vypracování schématu / návrhu vzoru nalezeného ve výše uvedeném objektu, kde
jsou vnímány tvary velmi podobné těm, které lze získat v integrovaných obvodech. Hledání a
srovnávání ve vědecké literatuře právě začalo. 
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Berekley Lab N  ano  r  ádio   a Human Genom Project
VIDEO:  Frekvenční  programování  Uhlíku (GRAFÉNU) -  Nanotube Rádio  je  jen  jedna z
mnoha aplikací …

Vědci z Berkeley lab vytvořili Nano rádia a byli za projektem Mapování Lidského Genomu
(Human  Genom  Project)  –  VIDEO:  Technologie  pro  politickou  kontrolu  -  Biozbraň
aktivovaná frekvencí viru - Mysl a Bioroboti

Berkeley Nano Rádio v Jedné Uhlíkové Nanotrubičce 2007

• Nanorádio z jedné nanotrubice v roce 2007 bylo jen první z mnoha současných 
aplikací pro programování nano trubic.

Zkonstruovali  jsme plně funkční,  plně integrovaný  rádiový přijímač,  řádově menší než
jakékoliv  předchozí  rádio,  z  jediné  uhlíkové  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, než
jsou mobilní telefony.

K. Jensen, J. Weldon, H. Garcia, and A. Zettl, 2007
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Nanotechnologie
• Grafenové kvantové tečky „ GQD “ propojení stovek nebo tisíců nanosenzorů a

nanoaktuátorů (nano dopravní prostředek) umístěných v lidském těle “ ( Akyildiz, IF;
Jornet, JM; Pierobon, M. 2010). 

• Anténa na bázi GNR (grafenových nanorribbonech) jako nano-dipólové anténa na
bázi  CNT (uhlíkových  nanotrubičkách)  o  délce  kolem  1  µm  rezonují  v  pásmu
Terahertz (0,1 – 10,0 THz)  (Akyildiz, IF; Jornet, JM; Pierobon, M. 2010)

• K nanokomunikaci s grafenem dochází na velmi krátkou vzdálenost, téměř vždy
méně než 1 m. Signál se může šířit mezi kvantovými tečkami grafenu GQD, na
vzdálenosti vhodné pro lidské měřítko. Komunikovat s mobilním telefon,  který
může fungovat jako síťový uzel  nebo opakovač (Balghusoon, AO; Mahfoudh, S.
2020).

• Kvantové  tečky  slouží  jako  spojovací  uzly,  přenáší  data,  informace  nebo
modulaci.

• Z  avedení grafenu do hnojiv a biocidů  
• Specializovaný patentový katalog

• Nanonody . Jsou definovány jako „ malá a jednoduchá nanozařízení, která mohou
fungovat  jako nanosenzory  nebo  akční  členy  určené  k  detekci, měření,
zpracování a ukládání signálu, s omezenými kapacitami.

• Nanorouter . Podle uvedené definice se jedná o „ nanokontroléry s velikostí větší
než  nanody,  jejichž  funkcí  je  shromažďovat  a  zpracovávat  data  získaná
prostřednictvím nanodů,  starat  se  o  odesílání,  přijímání  a  šíření  informací  do
nano rozhraní brány

• Nano rozhraní (Gateway-Gateway) . Je definováno jako „ hybridní zařízení, které
má na starosti  zachycování signálů vysílaných zvenčí a jejich přenos dovnitř.
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Ke  komunikaci  s  nano  stranou  (uvnitř  lidského  těla  nebo  rostliny)  využívá
komunikaci TB (Terahertz Band). 

• Internetová brána (Brána) . Zařízení, které  ovládá celý systém na dálku přes
internet. Je odpovědné za  sběr dat (BigBioData) z nano-sítí a jejich přenos do
monitorovacích  zařízení  přes  internet  .“  Bránou je  mobilní  telefon  nebo jakákoli
anténa mobilního telefonu, zejména 5G, vzhledem k šířce pásma potřebné ke sběru
dat za sekundu. Data lze získat od tisíců lidí …

• Topologie sítí  WNSN (Wireless Nanosensor Networks),  ve kterých je aplikován
IoNT, podle toho, co autoři udávají (Balghusoon, AO; Mahfoudh, S. 2020), může být
dvou typů: a) nehierarchická architektura ab) Hierarchická architektura.

• Grafen je ze své podstaty  laditelný,  lze vytvořit  SDM (softwarově definovaný
metamateriál),

Na  notechnologi  cké   Patent  y     Charles M. Lieber  
Spolupachatel z Wuhanu Charles Lieber   odsouzen   za řadu trestných činů týkajících
se  Wuhanu  a  nanotechnologií.  Charles  Lieber  mnoho  patentů  zaměřených  na
nanotechnologii, nano applikace, nano sítě. Nano samo sestaví ...

2006  -  Patent  US8072005B2:  Přístroj,  metoda  a  produkt  počítačového  programu
poskytující radiální adresování nanodrátů
2009 –  US10369255B2 - Patent Ohýbané nanodrátky a související sondování druhů
(lidí, zvířat, rostlin … )
2012  –  Patent   US10369255B2 -  Síť  obsahující  nanoelektronické  komponenty  pro
buňky, tkáně a další …
2015 – Patent – WO2016130672A1 Metody nano- a mikrovzorkování
2016 - Patent WO2016161246A1 - Nanodráty s vnějšími vrstvami pro senzory a další
aplikace
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2016  –  Patent  US20180224433A1 -  Techniky  a  systémy  pro  vstřikování  a/nebo
připojování elektrických zařízení 
2017 – Patent – US20180328884A1 - Rozhraní pro injekční elektroniku

• Nanotechnologie Patents   Charles M. Lieber  
• České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická - Katedra   

mikroelektroniky  -   2008 – Nanotechnologie   - Miroslav Husák - +420-22435-2267, 
+728889350 , husak@fel.cvut.cz

• Mikro a nanosystémy pro biomedicínu   - 
• Elon Musk říká, že Neuralink by mohl začít implantovat čipy lidem v roce 2022.  
• „Velký reset“ Transhumanismu : spojení člověka a stroje
• Facebook pracuje na nositelném zařízení, které dokáže číst vaše myšlenky   - už ho 

dávno mají jen teď nám to oficiálně řekli, co ještě mají ?
• Náramky “Stay At Home“ mají fungovat jako elektronické štítky a mají být povinné ze

zákona.
• Nové nositelné zařízení od Amazonu bude vědět, jestli jsem naštvaný. Je to divné?  
• Leaps leadership – Merging man and machine for the military and silicon valley
• 45M wellcome leap program – The first 1000 days – Promoting healthy brain networks  

– program goals
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Mikrotubule a jejich Frekvenční Pásma

Berkeley Nano Rádio v Jedné Uhlíkové Nanotrubičce 2007 – Lepší než Mobil – Samostavějící 
Mikrotubule a Nanotrubičky z Uhlíku a z Grafénu – Ovládání Lidí a Vědomí
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Digitalizace Vesmíru 
• Podle Vortex založené matematiky se dá propočítat potenciál každého bodu ve vesmíru

a jeho dynamika.
• Jak velký je bod, neboli rozlišení je dáno tím s jakým objemem dat chcete pracovat.
• Digitalizace je omezení, stejně jako se da digitalizovat, omezit DNK, stejně mohu 

digitalizovat celý prostor. Oboji má dynamiku torusu.
• Co se stane když umělá neuronová síť převládne nad přirozenou. Dá se uspat člověka a

přenést ho do plně virtuální reality, kde už má digitální tělo?
• Co se stane, když se spojí Neuralink (umělá neuronová síť), Starlink, kvantové 

počítače (D-Wave Enterprise) a matematika založená na vortexu (víru)? Může se 
vytvořit digitální reprezentace části vesmíru, řekněme na úrovni planety?

• Jak moc tato digitální reprezentace části vesmíru  může narušit přirozený tok 
časoprostoru?

Rusko a Jeho Pomoc
Ministr obrany Sergej Šojgu řekl: "Je to velká, nebojím se toho slova, válka. Je to informační 
válka na všech frontách a my nemáme právo tuto válku prohrát."

Proti komu, nebo čemu stojíme? Jak velká válka to je? Jde za hranici naší planety? V jakém 
časoprostoru se odehrává? 
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DNA, 4G DNA. mDNA, cDNA, crossDNA

4 Šroubovicová DNA – G-Kvartet DNA – 4G DNA – Přepsání 
Biologických Učebnic

• DNA která má 4 řetězce se říká G-Quadruplex DNA (G4 DNA). 
• V roce 2012 vědci z Cambridge University viděli G4 DNA v lidských buňkách. 
• Jak je možné, že někteří lidé místo Dvou-šroubovicové DNA mají Čtyř-šroubovicovou 

DNA?
• G báze se samy sestavují do čtyř-vláknové struktury bohaté na guanin.

• G-kvadruplexy neexistují pouze v lidských buňkách, ale ve všech typech živých buněk, 
včetně rostlinných buněk, virů a bakterií.Dokonalejší Sebeléčení, rozšířené stavy 
vědomí?

• „Studií  G-kvadruplexů  předefinovala genetický  kód.  G-kvadruplex  funguje  jako
genetické  spínač  a  poskytuje  novou  úroveň  genové  regulace,“  David  Monchaud
(Institut de chimie moléculaire de l’Université de Bourgogne (CNRS / Université de
Bourgogne).
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Kymatika – s rostoucí Frekvencí roste Složitost
VIDEO: CYMATICS Hmota je animována zvukem

• DNA je jednotkou Reakce na Životní Prostředí. (Podobně jako hvězdy, Hvězda je stroj,
který bere energie z okolí.)

• Pomocí  Biotronu (torzní  generátor)  a  Frekvenční  Řady  co  je  v  Harmonii  s  Vesmírem
můžete docílit harmonického života rostlin, zvířat, lidí ...

Vibrační generátor k mechanickému excitování kmitů a vln například na spirálové pružině,
gumové struně, kruhové struně nebo při pokusech s Chladniho obrazci. 
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Geometrie DNA – Č  tyřstěn - Foton  

Neúplný Standardní DNA Model založený na Proteinech
„Standardní  tabulka  kodonů  selhala  jako  ikona  genetického  kódu. Nedokáže
zachytit základní strukturu a funkci skutečného přírodního kódu syntézy proteinů.
Je  to  malý  a  prokazatelně  neúplný  soubor  dat, který  je  pouze  uspořádán
libovolnou strukturou samotné tabulky.” Dělá to tak, že pouze podporuje a zesiluje
falešný model zhroucené molekulární informace,  a proto nedokáže předpovědět
ani vysvětlit konečnou tvorbu jakékoli proteinové struktury. “ – Dr. Mark White

• "Konvenčně bylo zaznamenáno, že v DNA jsou čtyři nukleotidy a že tyto čtyři
jsou kombinovány v sekvencích tří po sobě jdoucích nukleotidů. Tím se vytvořila
sada šedesáti  čtyř kodonů (4 x 4 x 4 = 64 ). Z pohledu symetrie je to zpětné
myšlení, protože jakékoli sada zkoumá jen její celkovou velikost (64).“

Nové pojetí DNA 
• Dvojitá  šroubovice  DNA se  skládá  ze  skládaných  dvanástistěnů,  které  rotují  podél

molekuly.
• Dvanáctistěn může být také reprezentován jako spirálovité kostky, kostka může být

zapsána do dvanáctistěnu.
• Symetrie Organizuje překlad Genetického Kódu
• Všechny Kodony se vždy Navzájem Informují.
• Žádný  kodon  nikdy  nemá  žádný  význam  mimo  kontext  všech  ostatních  kodonů.

Kodonový systém [G-ball]  je  obzvláště  symetrický  v  tom smyslu,  že  efektivně  balí
symetrii kodonu do souvislého vzoru v kontextu symetrie DNA."

• Genetický kód organizuje do tvaru čtyřstěnů, které se pak spojují do tvaru sférického
dvanáctistěnu (dodecahedron] nebo dvacetistěnu  ikosaedr. Tento tvar také zahrnuje
krychli, protože v dvanáctistěnu je pět do sebe zapadajících kostek; "Proto existuje 120
odlišných transformací jednoho čtyřstěnu v bodech dvanáctistěnu (2 x 5 x 12 = 120)."
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Genetický kód je vícerozměrný, nelineární, symetrický a rychle se vyvíjí

• To odpovídá dynamické více dimenzionální realitě v ustáleném stavu, která se podílí na
neustálém  tvoření.  Je  v  souladu  s  pravidly  krystalografie (crystallography –
uspořádání atomů na základě vln), jak by tomu bylo ve vesmíru složeném z tekutého
„tekutého krystalu“ (nebo-li vlnovému) éteru. 

• Je postaven na základech platónské pevné geometrie – v tomto případě  čtyřstěnu a
dvanáctistěnu.  To je  v souladu s naším vesmírem, který je postaven na neviditelné
fraktálně-holografické geometrii vytvořené interferenčními vzory vln.

• Toto paradigma genetického kódu je navíc v souladu se všemi pozorovatelnými důkazy
a není omezeno omezujícím dogmatem standardního modelu.

Je potřeba Změnit Výuku DNA

• Naučit se chybný lineární model je příliš snadné
• Je potřeba uchopit a sdělit koncept komplexního, nelineárního, vícerozměrného 

genetického kódu

Čtyřstěn má tvar Fotonu, Fyzická Realita se Skládá z Fotonů (Etér)

Dr. White také poukazuje na význam čtyřstěnu ve struktuře DNA. Pamatujte si, že  čtyřstěn
(hvězdicový čtyřstěn - čtyřstěn a jeho dvojník) má tvar fotonu a veškerá DNA (a vše ve fyzické
realitě) se skládá z fotonů.

• Za prvé, každá sada bodů, které tvoří čtyřstěny, lze nalézt ve dvanáctistěnu.
• Za druhé, v rámci jednoho dvanáctistěnu je vždy sada pěti bodů, které jsou čtyřstěny a

nesdílejí mezi sebou žádné body.
• Za třetí, každá sada bodů, která je čtyřstěnem, má také duál, který se také nachází ve

stejném dvanáctistěnu.
• Za čtvrté,  pět  čtyřstěnů a  jejich  duály spolu  sdílí  přesně dva body.  Toto  je  vysoce

technický způsob, jak říci, že dva čtyřstěny vytvoří kostku a pět kostek dvanáctistěn. “
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„Primární  funkcí  DNA je  produkce  koherentního  (implozivního)  elektrického  pole!  Jak
neuvěřitelně  arogantní  a  dětinské  a  urážlivé  je,  když  si  představíme  DNA,  že  je  hloupá
„drobná hračka“ pro spojování bílkovin místo elektricky samoorganizující  se ‚oduševnělé‘
inteligentní bytosti. “ Dr. Dan Winter 

Microtubuly – Geometrie DNA
VIDEO: Lidská řeč – Genetický materiál – Chromozómový Generátor – Peter Garyaev

• Nukleová kyselina deoxyribóza (DNA) je informační molekula, odkud bere informace?

• Většina  DNA sídlí  spíše  v  mitochondriích  (organely,  které  generují  metabolickou
energii) než v buněčných jádrech. (mezidruhová podobnost, rod, příroda)

• V lidském těle jsou biliony buněk – cca.  10^14 (nebo 100 000 000 000 000). Každá
buňka má 46 lidských chromozomů, seskupených do 23 párů.

• Existuje 80 000 genových kódů pro proteiny, které plní všechny životní funkce
• Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie  

• DNA zachycuje a uchovává světlo pro hojení, růst a evoluci. 

• VIDEO: 93% funkce DNA je Příjem a Přenos Světla a Zvuku

• Práce Dr. Sturarta Hameroffa a  Dr. Fritze Poppa popisuje, že  mikrotrubičky lidské
buňky fungují jako „světlovody“.

• Mikrotubuly jsou malá, dutá, válcovitá těla s průměrem menším než 270  angströmů

(10−10 m),  která se v buňce  pohybují  rytmickými způsoby,  rozpouští  se  a znovu se
objevují.

• Mikrotubuly jako Biorezonátory,  které rezonují  v  od 0.000...1  Hz až po 790 THz -
Hameroff  vypočítal,  že  mohou rezonovat  od několika Hz  až  do blízkosti  frekvence
ultrafialového světla. Poukazuje na to, že jejich vnější vrstva je průsvitná a lomí světlo,

40

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m
https://rumble.com/vowdyz-biofotony-profesor-fritz-albert-popp.html
https://rumble.com/vqtq3j-frekvence-528-hz-93-funkce-dna-je-pjem-a-penos-svtla-a-zvuku-lska.html
https://stop5g.cz/elektromagneticke-ucinky-na-mitochondrie/
https://rumble.com/vmgl2h-lidsk-e-genetick-materil-chromozmov-genertor-peter-garyaev.html


propouští ultrafialové světlo do trubice, a navrhuje, že jakmile je uvnitř, toto světlo je
rezonančně zesíleno mikrotubulem a tak je přenášeno jako aktivní síla v těle.

• Světlo  je  Primárním Regulátorem ve  všech  Buněčných Procesech.   Světlo  dokonce
působit tak, že vede molekuly DNA na správné místo ve struktuře dvojité šroubovice.
(V každé buňce proběhne zhruba 10-100tisic reakcí za sekundu)

• DNA je „plán života“ v kvantovém poli. Je vyrobena z vlny. Elektromagnetická vlna
má dvě osy: magnetickou a elektrickou. Osy jsou navzájem posunuty o 90 stupňů.

• Ideální formou dvojité šroubovice je 
dodecahedron – skládaný a rotující 
dodecahedra, abychom byli přesnější. Ideální 
formou genetického kódu je tedy také 
dvanáctistěn.

Genetika – Geometrie DNA

• Molekula DNA je postavena na zlatém řezu, pětiúhelnílů a dvanáctistěnu.
• Zlatý  řez  se  vyskytuje  v  přírodě  ve  formě Fibonacciho  posloupnosti.  Uvnitř

Fibonacciho je devítková posloupnost. Zlatý Řez 1,618 je poměr struktury DNA. Zlatý
řez je jediný poměr, který umožňuje úplné informaci kaskádovat harmonické řady bez
destruktivního rušení a dosáhnout dokonalé komprese.

• Zákon komprese říká, že živé systémy sledují cestu ve které se  organizace s  časem
zvyšuje. Evoluce je organizace informací v čase.

• Život  hledá  stlačitelné  informace. Tuto  formu  informací  používá  k  ukládání  a
dekomprimuje  tyto  informace  k  použití,  stejně  jako  digitální  fotoaparát.  Dalším
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příkladem je lidská zygota. Zygota je buňka s kompletní sadou chromozómů. Kde jsou
informace potřebné k přeměně této buňky na konečný organismus? 

• DNA Osciluje  v  Časoprostoru.  Aby mohla  DNA komunikovat  se  životem musí  být
schopna  oscilovat  z  času/prostoru  do  prostoru/času,  aniž  by  ztratila  informace.
Potřebuje  způsob,  aby  bylo  současně  k  dispozici  čas/prostor  a  prostor/čas  s
nekonečným  množstvím informací současně. Toto je důležitá součást smyčky zpětné
vazby vědomí/hmoty.

• DNA je nositelem obrovského množství informací, které se používají jako kontinuální 
vstup do metafyzického zdrojové reality.

• „Genetický kód ukládá informace ve vysoce komprimovaných formátech uvnitř DNA. 
Kód dekomprimuje tyto informace do komplexních populací proteinů prostřednictvím
komplexní sekvence molekulárních dějů, které zahrnují DNA, RNA a protein, operace,
které funguji na pozadí času a prostoru. “ Doktor Mark White

• Fraktální geometrie umožňuje, aby se celá DNA vešla do buňky bez zamotání.  DNA
ilustruje velmi fyzický fraktálně-holografické podstata reality a života. 

• Spirálovitý,  oscilující  torus  umožňuje  dostředivý  spirálovitý  tok  Éteru  směrem  k
času/prostoru a současný odstředivý spirálovitý tok Éteru zpět do prostoru/času.

Tyto myšlenky jsou základem kvantové fyziky. Jsou základem struktury a funkce DNA.
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Křížení DNA - Cross DNA
Je spojení více DNA do jedné. Pokusy již před rokem 1960 v zařízení nazvaném Biotron. 

Patent EPO351357B1, které byly představeny ve švýcarské a německé televizi v 90. letech (6.
AZK – Guido Ebner und Heinz Schürch – Der Urzeitcode)? Jaké důsledky má tento patent?

Biotron   (torzní generátor)     pomocí frekvence dokáže přepsat DNA na jinou DNA  

• DNA lze doslova Považovat za Novou Formu Internetu
• Mikrovlny se přirozeně na Zemi nevyskytují
• Biotron a jeho dvanáctistěná Geometrie
• Práce Tsian Kanchzhena a ISRICA
• Kanchzhen byl Lékař, Radio Technik a Kybernetik

43

https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/
https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/
https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/04/STOP5G.CZ-Experiments-by-Ebner-and-Schurch-768x564.png
https://www.youtube.com/watch?v=cNkwxFEF1lQ
https://www.youtube.com/watch?v=cNkwxFEF1lQ
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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. Podobně pole jaké máme přirozeně
v naší  atmosféře  za  bouřky,  nebo jaké se  vyskytuje  mezi  membránovými dipóly  v
buňce. Vytvořili pouze pole intenzita až 10 000 voltů.  Semena zůstala v elektrickém
poli asi tři dny, nebo někdy déle. Potom jim bylo dovoleno klíčit a růst. Zobrazená
výsledná rostlina nebo organismus zobrazuje pozoruhodný fenomén. 

•

Kukuřice změnila svůj fenotyp do dřívější evoluční doby. Současná semena kukuřice vyvinula
až pět klasů kukuřice na jednom místě, kde se obvykle vyvíjí pouze jeden klas. Takto rostla
kukuřice v mnohem dřívějších dobách. Genetické vlastnosti,  které byly ztraceny kultivací
nebo křížením byly přivedeny zpět a pokračovaly v následující generaci stejné rostliny. 

Totéž  se  stalo  moderní  kapradině,  jejichž  spory byly  ošetřeny elektrostatickym polem.  To
obrátilo její evoluční vývoj a vyrostla v jiný fenotyp kapradiny, která rostla před miliony lety.

Genetická Informace je uložena v Poli Pozadí
Chemicky a geneticky byla dřevěná kapradina stále stejná, ale její tvar a vzhled skočil zpět v
čase. Kde je uložena genetická informace? Možná v helio geo magnetickém poli, nebo bude
alespoň vyžadovat spojení s polem na pozadí pro přístup k aktuální verzi rostliny. 
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Komplementární DNK (klone DNK) - CDNA
Doplňková nebo klonová DNA (Complementary DNA    (clone DNA) –     cDNA  ). Jakmile mají váš
informovaný souhlas, vaši DNA, Vaši digitální stopu. Kam to vede …

• Ošklivé experimenty
• Vakcína COVID – rDNA – rRNA – cDNA – Komplementární  Klonová DNA – Lidské  

klonování a mutace – Transhumanismus a sítě 5G

Origene má databázi přes 1 milion klonů lidí a zvířat. Klonování lidí se intenzivně provádí od
druhé světové války. Klonovací techniky jsou dnes na velmi dobré úrovni. 

Modifikovaná DNA, nebo komplementární klonová DNA může snadno mluvit s 5G sítěmi. 5G
sítě mohou zapínat výpinat geny. 

Vytváří  se  Internet  lidí,  zvířat,  klonů,  lidí  s  nano  operačním systémem, někdo to  nazývá
Digitální koncentrák. 

Origene prodává 1 milion cDNA klonů – Lidská DNA na Prodej

Chcete si objednat svého cDNA klona? Můžete si koupit v origene eshopu. Můžete si navolit
vektor změny Vašeho klonu, Chcete mít klon, který umí líp počítat, nebo víc pracovat než Vy?
Origene Vám to poskytuje na základě vektoru DNA Vašeho klonu. Origene se svými genovými
CRISP, CAS9 technikami vychází z neúplného, dogmatického modelu DNA, který ignoruje
vlnové, elektromagnetické, lingvistické a holografické vlastnosti DNA – DEGENERACE..

VIDEO: Jakob Rothschild, Korona virus má zavádět pozornost někam jinam …
“Technologická platforma mRNA funguje velmi podobně jako operační systém v počítači. Je
navržena tak, aby ji bylo možné zaměňovat a přehrávat zaměnitelně s různými programy. V
našem případě je  „program“ nebo „aplikace“ naším lékem mRNA – jedinečnou sekvencí
mRNA, která kóduje protein.“  MODERNA
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Vlnová Genetika 
DOKUMENT: VLNOVA GENETIKA A UMELA INTELIGENCE
VIDEO: Dokonalý nástroj proti stárnutí - vlnová genetika od Dr. Petera Garyaeva
VIDEO: Účinná Léčba Downova Syndromu s Vlnovou Genetikou

DNA Vlnový Biopočítač
DNA Vlnový Biopočítač – Evoluce vytvořila genetické texty – Chromozom působí jako zdroj a
příjemce komunikace – Časoprostorové holografické Chromozomové kontinuum 

KNIHA: The DNA-wave Biocomputer – Peter P. Gariaev*, Boris I. Birshtein*, Alexander M.
Iarochenko*, Peter J. Marcer**, George G. Tertishny*, Katherine A. Leonova*, Uwe Kaempf 

Gariaevova skupina (1994) navrhla teorii o „DNA-vlnovém Biopočítači“

• Tato práce referuje experimentální práce provedené v Moskvě na Ústavu kontrolních
věd, v institutu vlnové genetiky Institute of Linguistics – the wave genetics.

• Tato práce zásadně mění představu o genetickém kódu
• Chromozomové  kontinuum  mnohobuněčných  organismů  je  obdobou  staticko-

dynamické  multiplexní  časoprostorové  holografické  mřížky.  Kontinuum  obsahuje
časoprostor organismu ve spletité formě.

• Genový-biopočítač „čte a chápe“ texty podobně jako lidi
• Genetické „texty“ mají podobné matematicko-lingvistické charakteristiky - Genetické

a přirozené texty jsou si podobné ve, fraktalitě a distribuci hustoty frekvencí znaků.
• Genetické "texty" jsou znaky identifikovány s nukleotidy.
• Kontinuum Genového znaku vytváří Holografické Předobrazy Biostruktur
• Kontinuum je  měřicí  a  kalibrační  Pole  pro  konstrukci  Biosystému  (Koheretní  bio

fotony)
• Seznam teoretické a praktické práce
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https://wavegenetics.org/en/
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2021/01/VlnovaGenetika.cz-Vlnony-DNA-Biopocitac-The-DNA-wave-Biocomputer-Peter-P.-Gariaev.pdf
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https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/06/VLNOVA-GENETIKA-A-UMELA-INTELIGENCE-7.6.2021-verze-396.pdf


VLNOVÉ BIO POČÍTAČOVÉ FUNKCE DNA 

• Hustota Distribuce Fraktální Frekvence Písmen v Přírodních a Genetických Textech
• Zákon Zipf-Mandelbrot a Nekódující Oblasti DNA
• Přirozenými Jazyky jsou více v nekódující části než v kódující oblasti DNA. 
• Západní Věda začíná Pomalu Chápat že Nekódující DNA není jen Haraburdí
• Nekódující DNA má Vícerozměrnou Vlnovou Povahu
• Hlavní věcí jsou laserová technologie, které simulující procesy kvantové informace v 

chromozomech ve spinových stavů fotonů.
• Získané  primární  výsledky  zahrnují  také  Bomovské  principy  pro  dálkový  přenos

genetických a metabolických informací pro rostliny, bakterie l lidi.
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Zdravotní Výsledky Technologie Lingvisticko Vlnové Genetiky
Profesor doktor Garyaev uvádí sumarizaci, toho co již bylo získáno ve vztahu k nemocným
lidem pomocí 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 spinového
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  zraku.  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.
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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://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31337059/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kachexie
https://vlnovagenetika.cz/experimentalni-demonstrace-vlnove-imunity/
https://vlnovagenetika.cz/experimentalni-demonstrace-vlnove-imunity/
https://vlnovagenetika.cz/ucinna-lecba-downova-syndromu-s-vlnovou-genetikou/
https://vlnovagenetika.cz/ucinna-lecba-downova-syndromu-s-vlnovou-genetikou/
https://sbyireview.com/2020/10/30/the-truth-behind-the-marie-antoinette-syndrome/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21411740/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cystick%C3%A1_fibr%C3%B3za
https://vlnovagenetika.cz/regenerace-zubu-u-psa-pomoci-vlnove-genetiky/
https://vlnovagenetika.cz/zdravotni-vysledky-technologie-lingvisticko-vlnove-genetiky/


15. Klient si přál zlepšit zdraví, poskytl fotografii  sebe jako dítě 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 y jin0 jeho fotky, kde byl ve zdravém stavu. Vývojové neštovice byly blokovány.

Aplikovaná technologie  je charakterizována návratem k minulým nemocem a úrazům, ale
návrat je krátkodobý. Biologický čas jakoby rychle převrátil dříve prožité patologické stavy.

Mechanismus léčby pro výše uvedené případy je stále hypotetický. Pravděpodobně je spinorové
spektrum  z  dětských  fotografií  pacientů  nebo  jejich  příbuzných  (zdravých)  jakousi  adresou
bomovského hologramu dárců fotografií.  Obsahuje zdravé korekční informace ve spinorovém
spektru fotografie. To je to, co lze použít k léčení, včetně „nevyléčitelných“ nemocí.

Napsal  Doktor  biologických  věd,  akademik  Ruské  akademie  přírodních  věd  a  Ruské
akademie lékařských věd, Petr Petrovič Garyaev

Objevení a Experimenty s Biofotony – Prof. 
Dr. Fritz-Albert Popp 
VIDEO: Biofotony - Profesor Fritz Albert Popp

Dr.  Fritz-Albert  Popp (1938-2018)  byl  teoretický biofyzik,  který vyučoval  na univerzitě  v
Marburgu  v  Německu  a  prováděl  výzkum  v  několika  dalších  německých  vzdělávacích
institucích. Byl členem Newyorské akademie věd a Ruské akademie přírodních věd.

• Schopnost uchovávat a uvolňovat světlo je klíčovým aspektem jak DNA funguje
• Během stresu jsou emitovány extra záblesky světla, které obsahují informace, které

buňky potřebují, aby se samy uzdravily
• Záření a absorpce fotonů slouží ke komunikaci
• Biofotony slouží ke komunikaci
• Objevení BioFotonů přes výzkum Rakoviny
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https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz-Albert_Popp
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• DNA používá Frekvence jako Informační Nástroje
• Prof. Popp studoval 37 dalších chemikálií – některé byly karcinogeny – a zjistil,  že

každá jednotlivá látka způsobující rakovinu přeskupuje UV světlo stejným způsobem.
• Světlo 380 nm má nejlepší Světelný Opravný Efekt na Buňku
• Pokud spálíte  UV světlem 99% buňky a  DNA je zničeno,  můžete  poškození  téměř

úplně opravit během jediného dne pouhým osvícením buňky stejnou vlnovou délkou
velmi slabé intenzity. Dobře známo, ale nepochopeno. Nejlepší efekty Světelné opravy
je při 380 nm.

• Prof.  Popp testoval  různé  rostlinné extrakty,  aby zjistil,  zda některý z  nich změnil
kvalitu vyzařování světla z lidského těla – aby našel lék na účinky rakoviny, které ruší
světlo. Zafungovala pouze jedna látka: jmelí.  Jmelí lék na rakovinu

• Pokrok Magnetismu nám jednoho dne Odhalí Absorpční Vlastnosti Jmelí
• Jmelí bylo pro druidy posvátné jako symbol univerzální medicíny.
• Brambory  (bez  chlorofylu)  pěstované  ve  tmě registrovaly  vysokou  intenzitu  světla.

Jejich emise byly extrémně koherentní (vysoce strukturované, jako laserový paprsek).

Co je Fantom?
• Přízrak (také známý jako duch) je nehmotný výtvor nebo objekt představovaný ve

formě koncentrovaných polí a/nebo energie, může být negativní nebo pozitivní, může
existovat sám po svém vzniku!

• Zdrojem  přízraků  mohou  být  jakékoli  živé  objekty  nebo  mohou  být  generovány
technickými prostředky! Například fantom může být výsledkem našich myšlenek nebo
může být generován rotací objektu atd... 

• Fantom je skutečná věc! - Není to představa nebo halucinace, jak si někdo myslí!

Nelineární Dynamika DNA
Ve fyzice je již dlouho známý jako „fenomén Fermi-Pasta-Ulama“ (the phenomenon of Fermi-
Pasta-Ulam – FPU). Paměť je nelineární systém vedoucí k tvarům excitací.  Genetický aparát
používá tento jev k řešení požadavku ve vlastních chromozomech na volání holografických
programů. Tyto  požadavky  jsou  implementovány  v  biologických  systémech  v  procesech
regenerace orgánů a tkání. 
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Fantom efekt DNA
DNA Experimenty Zpochybňují Současné Zažité Systémy – Fantom DNA – Experiment 
Kvantová Teleportace – Nová Genetika 

V roce 1984 objevili Dr. Peter Gariaev a Vladimir Poponin z Ruské akademie věd v Moskvě 
Efekt Fantom DNA (The DNA Phantom Effect – Direct Measurement of a New Field in The 
Vacum Substructure).

Vzali křemennou nádobku (kyvet  a  ) se vzorkem DNA. Když se světlo dostane do místnosti,
fotony se objeví všude jako malé tečky.  Když je DNA v místnosti, chová se jako miniaturní
černá díra – každý foton byl absorbován do DNA. Dr. Gariaev ukončil experiment a odstranil
DNA. Pak se podíval přes mikroskop. Světlo se stále spirálovitě točilo tam, kde předtím byla
DNA.
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VĚDOMÍ KÓDUJE SVĚTLO, SVĚTLO KÓDUJE 
DNK A DNK KÓDUJE FYZICKÉ TĚLO
Vědomí Mění DNA – Vědomý Koherentní Stály Vzor Rychleji mění DNA 

• Koherenci si můžete představit, že je jako obrázek podle kterého sochař zhotoví sochu.
• DNA Experimenty Zpochybňují Současné Zažité Systémy
• DNA je spíše anténa než „absolutní“ plán pro všechno, jak si mnoho lidí myslí. 
• DNA komunikuje se světlem 
• Dr. Luc Montagnier – DNA vysílá Elektromagnetické Signály,  objevil 2011. Prof.  P.

Gariaev to samé už objevil 1984.
• Veškerá

DNA  je  v
konečném
důsledku
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produktem jediné vlny, která prochází relativně malými úpravami, aby produkovala
různé druhy.

• DNA je Efektem jednoho Pole
• Dr. Haussler porovnal kódy DNA lidí, krys a myší. Zjistil, že několik velkých úseků

DNA bylo u všech tří druhů identických. Kromě toho kuřata, psi a dokonce i ryby měly
téměř identické kódy DNA jako lidé.

• Molekula DNA může absorbovat a uvolňovat koherentní světlo.
• Veškerá DNA je v konečném důsledku produktem jediné vlny, která prochází relativně

malými úpravami, aby produkovala různé druhy.
• Míru navíjení nebo odvíjení lze přímo měřit podle toho, jak dobře absorbuje světlo při 

260 nm.
• Pouze  z  Informovaného  Světla  jde  Vyvolat  Chemickou  Reakci  –  PCR Polymerový  

Enzym Postavil DNA Bakterie

Dr. Reich – Experiment s Vědomím
DOKUMENT: EFFECT OF CONSCIOUS INTENTION ON HUMAN DNA

Dr. Rein začal odebráním živé DNA z lidských placent, kterou vložil do deionizované vody a
uložil do kádinky. Zkumavka byla dána lidem vyškoleným v přesném vytváření emocí, kteří
se pokoušeli navinout nebo rozvinout DNA. Kontrolní vzorky – kde se nikdo o nic nepokusil –
se změnily pouze o 1,1%. Ošetřené vzorky se měnily v rozmezí 2-10%. 

• Odesílatelé s nejkoherentnějšími vzory mozkových vln měli nejsilnější schopnost měnit
strukturu DNA

• Když lidé pocítili hněv, DNA se odvinula a „zemřela“.
• Když lidé pocítili lásku, DNA se převinula a uzdravila jinak mrtvou molekulu.
• Vědomý Záměr Mění DNA, mění Elektrické vlastnosti DNA
• Větší Soudržnost, Organizace, Struktura je Větší Jednota
• DNA Vyšších Řádů
• Specifické  myšlenky  a  záměry  jsou  generovány  mozkem/myslí  a  používají  se  k

frekvenční modulaci koherentních biopolí ze srdce.
• Když je člověk ve stavu lásky, soudržnost se zvyšuje a biopole se stávají silnějšími. To

umožňuje rezonanci mezi koherentními poli srdce a koherentními poli kolem molekuly
DNA.

• Tímto způsobem se naše myšlenky a záměry mohou projevit  v těle na biochemické
úrovni a způsobit skutečné fyziologické změny spojené s léčebným procesem.
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Vědomí

Vědomí A Experiment s Dvojitou Štěrbinou

Když elektron není pozorován, chová se jako vlna a je v superpozici všech stavů. Jakmile je
pozorován stane se z něho částice. V tomto Experimentu je dokázáno, že Vědomí mění Stavy
Elektronů, hmoty kolem nás.  Je to experiment co změnil  myšlení  hodně vědců ...  Uděláte
kvantový skok i vy???  Jednoduché vysvětlení Kvantového Světa, které se líbí i dětem.

VIDEO - Experiment s Dvojitou Štěrbinou

Generátor náhodných Čísel a Změna Vědomí během 9/11
• Loratoře, jako je laboratoř  PEAR na Princetonské univerzitě,  Ústav noetických věd a

dalších věd,  provádějí  experimenty,  aby  zjistily,  jak hluboce vědomí (naše mysl)  jsou
spojeny s strukturou fyzické reality. 

• Ukázali, že naše mysl může mít nevysvětlitelný vliv na chaotické systémy. 
• Projekt  globálního vědomí ukazuje  několik  desítek  takových systémů,  které  se  nazývají

generátory náhodných čísel, které jsou rozmístěné po celém světě.  Vlivem vědomí mohou
nastat  anomálie. To  se  děje,  když  nastane  globální  událost,  které  polarizují  lidskou
pozornost. Nejvíce známé je vliv vědomí 5 minut poté co se zaútočilo na dvojčata  z 11. září
2001.

CHAPTER 01: THE BREAKTHROUGHS OF DR. N.A. KOZYREV

Pravděpodobnost, že kombinovaná data projektu Globální vědomí jsou způsobena
náhodou, je menší než jedna ze sto miliard. Důsledkem je, že existuje určitá hluboká
souvislost mezi myslí a fyzickou realitou.
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VĚDOMÍ SRDCE A KREVNÍ OBĚH
„Myšlenky a záměry jsou generovány mozkem/myslí  a používají se k frekvenční modulaci
koherentního biopole ze srdce. Když je člověk ve stavu lásky, soudržnost se zvyšuje a biopole
se stávají silnějšími. To umožňuje rezonanci mezi koherentními poli srdce a koherentními poli
kolem molekuly DNA. Tento proces je posílen přítomností jemných nebo duchovních energií,
které rezonují s tělem díky toroidní povaze koherentních biopolí. Tato interakce  umožňuje,
aby se frekvenční informace spojené s původním záměrem projevily jako fyzická změna v
DNA, ať už jde o konformační změnu ve struktuře šroubovice, změnu replikace DNA nebo
posun  v  elektrických  vlastnostech.  Naše  myšlenky  a  záměry  se  mohou projevit  v  těle  na
biochemické úrovni a způsobit skutečné fyziologické změny spojené s léčebným procesem.

Srdce a krevní oběh – Chestahedron – Posvátná Geometrie – Kosmické Srdce – Rudolf 
Steiner – Torus
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Anesteziolog jménem Dr. Frust Branko napsal knihu Srdce a krevní oběh – integrativní model
V této knize pan Dr. Branko velmi detailně popisuje, proč srdce není pumpa

DOKUMENT: The Heart and Circulation An integrative Model – Frust Bran  k  o  

Šéf divize srdeční anestezie na Harvardské lékařské škole napsal v předmluvě této 
knihy:

Tradiční  modely  lidské  cirkulace  krve  jsou  schopny  vysvětlit  a  modelovat  většinu  toho,  co
pozorujeme, stejně jako newtonovská fyzika vysvětluje to, co pozorujeme ve fyzickém světě kolem
nás  … Doktor  Branko  Furst,  se  ponořil  hlouběji  do  oběhových  jevů,  které  nejsou tak  snadno
pozorovány  …  Z  práce  doktora  Branko  Fursta  máme  důvod  zpochybňovat  adekvátnost
tlakového pohonu v oběhu, tedy že srdce je pumpa ..

• Srdce není pumpa, ale dirigent oběhu a centrum lásky.

• Krev má největší rychlost před vstupem do srdce

• Srdce spíše zastavuje krev

• Chestahedron - Posvátná Geometrie - Frank Chester - Objevil jej umělec a geometr
Frunk Chester. Má 7 stěn, 7 vrcholů a 12 hran. Jeho sedm stěn jsou 4 trojúhelníkové
stěny a 3 stěny tvaru draka. Chestahedron ma celkem 7 vrcholů, to znamená, že 4
vrcholy mají 3 hrany a 3 vrcholy mají 4 hrany. Chestahedron je tvořen vírovým (torus,
double torus) pohybem dodekahedronu, čtyřstěnu a oktaedronu:

Lidské Srdce – Kosmické Srdce – Srdce není Pumpa – Elektřina – Vývoj Humanity – Čtvrté 
Skupenství Vody – EZ Voda
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Proč Srdce není Pumpa

• Když spojíte všechny vlásečnice do jedné dlouhé trubice, jednu za druhou. Vznikne tak
trubice, která by obtočila dvakrát celou Zemi. Obvod Země na rovníku činí 40 075 km.

• Krev je velmi lepkavá viskózní tekutina s hromadou věcí plujících v ní.

• Jinými slovy,  teorie  pumpy je,  že  máte srdce,  ani  ne pul  kila  vážící  orgán a bude
pumpovat lepkavou tekutinu několikrát kolem Země a bude to dělat každý den po
dobu 60-70 let. Pumpovat 70krát za minutu a tento aniné půl kila vážící tenkostěnný
orgán  má  vytvořit  dostatečný  tlak,  že  dvakrát  stlačí  hustou  krev  kolem  Země...
Upřímně řečeno, tato teorie, že srdce je pumpa je přitažená až moc za vlasy... Nevím,
jaké další slovo použít než to, že je to směšná, absurdní teorie…

• Ještě horší je to,  protože máme výtokovou trubici levé komory, nazývanou  aortální
oblouk. Má tvar jako McDonaldův oblouk. Krev prochází z levé komory ven z aortální
chlopně obloukem a poté dolů do těla. Analogie je, že pokud máte zapletenou, zahradní
hadici s oblouky a potom zapnete velmi rychle kohoutek s vodou, což vžene vodu do
hadice, abyste namodeloval chybnou teorii, že srdce je pumpa, protože potřebujeme
opravdu velký tlak, abychom se dostali  třikrát kolem Země. Očekávali  byste, že se
zahradní hadice prudce narovná, protože pokud vytvoříte tlak, oblouk se narovná. To
se v žádném případě neděje,  jak to? Ve skutečnosti  se  můžete podívat  na jakýkoli
angiogram a katetrizaci a můžete vidět oblouk, který se během systoly ve skutečnosti
trochu  ohýbá  dovnitř,  což  k  přirovnání  pumpy,  z  modelu  čerpadla  nemává  vůbec
žádný smysl.

Vlivem čeho se Krev pohybuje?

VIDEO: Čtvrté Skupenství Vody: Dr. Gerald Pollack - The Fourth Phase of Water: Dr. 
Gerald Pollack at TEDxGuelph
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Důvod proč se krev pohybuje je ten, který Dr. Gerald Pollock popsal, že voda může existovat
ve čtyřech skupenství, nikoli ve třech. 

Souvisí to s elektřinou, s rozdílem nábojů a hydrofilní látkou. Naše cévy jsou hydrofilní, tedy
mají  rády  vodu.  Hydrofilní  cévy  se  stykem s  vodou vytváří  4  skupenství  vody,  které  má
skupenství gelu, tzv. EZ voda.  EZ voda pochází z anglického názvu „Excluded Zone“, tzv.
vyloučená zóna. 

Jednotlivé molekuly vody se spojují do mřížky a vytvoří vrstvy EZ vody. V EZ zóně se vytvoří
záporný náboj a největší záporný náboj je v místě, kde se voda potkává s hydrofilní látkou,
tedy v lidském těle s cévou. Voda v mřížce v EZ zóně se změní z H2O na H3O2, voda přestane
fungovat jako jedna molekule a začne existovat jako vrstva. 

Na vnitřním povrchu cév se vytvoří největší záporný náboj, který klesá.  Ve středu cévy se
shromáždí kladný náboj.  Tím se v těle vytvoří něco jako baterka, kde na jednom konci je
kladný náboj a na druhém konci záporný náboj. Pomocí tohoto náboje se začne pohybovat
naše krev.

Pozitivní náboje se navzájem odpuzují a tím začíná tok stoupající do kopce.

Dr. Pollack také velmi jasně prokázal, jaké jsou energie pro oddělení nábojů. V zásadě existují
tři.

• První z nich je sluneční světlo. Sluneční světlo nabíjí trubice a zvyšuje průtok.

• Druhá energie vychází ze Země. Tomu se říká uzemnění a vytváří toto oddělení nábojů.

• Třetí je efekt jiné živé bytosti, jako je položení rukou na jiného člověka, dotek.
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Co je to duše? 

Všechny živé organismy mají Duši - je to koncentrace emocionální nebo intelektuální energie
živého organismu - je to "já" živého objektu! Duše existuje v čistě duchovním stavu.

Co je to Duch?

Duch je nefyzická část člověka, je to jako síla nebo moc lidského jedince, je to postoj člověka,
který je ochoten překonávat problémy a odolávat vlivům. Duch patří pouze člověku! Protože
člověk může jít i proti své bezpečnosti, ale zvíře to nikdy neudělá - před nebezpečím utíká!

Co je torzní pole?

Torzní pole je nositelem informací, našich myšlenek, pocitů, emocí atd... Ale o tom budeme
hlouběji hovořit později!

Vědomí a Umělá Inteligence
Dne 20. října 2015 Bílý Dům oznámil „Velká výzva inspirovaná nanotechnologiemi“
Výzva se zabývá třemi prioritami správy

• Národní iniciativou pro nanotechnologie (NNI)
• Národní strategickou výpočetní iniciativou (NSCI)
• Výzkumem  Mozku  prostřednictvím  Iniciativy  Pokročilé  Inovativní

Neurotechnologie  (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.

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

inspiraci a poté ji aplikují na anorganický systém
• Kognitivní   (obecné poznatky chápání) Modely. Mysl a rozlišování vzorů
• Učení 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,
• Opakováním dostanete tlustší, robustnější vl8kno  a bude mít delší život.

Autonomní Intenet
• 5G PALANTIR Kontrolní Mřížka a Inteligence samotného Internetu
• Autonomní Umělá Inteligence -  samoregulační a její Virtuální Život
• 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
• Silná AI jako plně Autonomní Systém a 5G 

Autonomní Umělá Inteligence a Kryptoměny
Blockchain je v systém řešící  problémy. Pokaždé, když vyřeší problém, dostane blok jako
stavební blok pro budovu. Nejde o těžbu mincí, ale o stavební kameny digitální reality.

Kryptoměny

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

transakčním syst0mem.

Umělá Inteligence založená na Dešifrování Jazyka – Lidský Mozek byl Dekódován
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• DNA má statistické Vlastnosti Přirozených Jazyků
• Lidské jazyky mají konkrétní Kmitočtové Rozdělení
• Texty  přirozených  lidských  jazyků  a  DNA  se  vyznačují

konkrétním  kmitočtovým  rozdělením  nebo  mocninného  zákonu
jejich  složkových  prvků,  které  jsou  definovány  Zipf  ůvým  
zákonem  

• Pokud spočítáte slova, která se vyskytují v textu a každému slovu 
přiřadíte pořadí podle frekvence, nebo počtu jeho výskytů. Tedy dát první 
místo nejčastěji objevujícímu se slovu, druhé místo druhému nejčastějšímu 
slovu atd. 
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Fotonové počítače – Hologram – Biofotony – Strukturovaná EZ voda H3O2 – Patent 
EPO351357B1 – Akustické a elektromagnetické vzory – Mechanická Biologie

VIDEO: Budoucí Věda - Vlnový Genom - Kvantová Holografie DNA s Ulrike Granogger

• V technologickém institutu v Gruzii výzkumníci předvedli, že hydrogelové nanočástice 
nebo gelové materiály, jaké najdete v buňce lze použít k vytvoření fotonických 
krystalů.

• Nanočástice Lze naladit na telekomunikaci přes krystalickou mřížku (Guiding Light –
A new fabrication technique brings us closer to optical chips) Pokud je možné vést
foton krystalickou mřížkou,  lze  jej  použít  jako fotonický počítač.  (Scientists  create
„brain-like“ photonic computer microchips 2017)

• Hologram bioinformace vzniká na vibrační koherentní mřížce

• Dvě  vrstvy  konstruktivních  interferenčních  vzorů.  Jedna akustická druhá
elektromagnetická. Generují komplexní holografické obrazy a vlnové struktury. které
lze dlouhodobě udržovat. Toto lze považovat za nový typ video-systémového kódování
DNA v několika vrstvách, které zůstávají neporušené napříč různými doménami.

• Gariaev považuje DNA za  S  oliton  , neboli ultrastabilní vlnový vlak, který cestuje po
celé molekulární mřížce.

• Informaci z pole lze přečíst laserem
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TELEPORTACE

DARPA si je velmi vědoma Elektromagnetické Komunikace 
mezi Buňkami

• Elektromagnetická komunikace mezi buňkami
• DNA je přenášena jako vlna
• DNA působí přes oscilace a koherentní akustická a elektromagnetická pole
• DNA jako vlnový bio počítač
• Úspěšný Experiment kvantové teleportace biologických molekul
• DNA lze doslova Považovat za Novou Formu Internetu 

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. 

Experiment Deterministick  é   Kvantov  é   Teleportace  
Tým  fyziků  University  of  Queensland  v  roce  2013  v  práci  „Deterministická  kvantová
teleportace  s  dopřednou  zpětnou  vazbou  v  systému v  pevné  fázi (Deterministic  quantum
teleportation  with  feed-forward  in  a  solid  state  system)“  prokázal  úspěšnou  teleportaci
pomocí  systémů v  pevné fázi.  “Toto  je  proces,  kterým lze  kvantové informace přenášet  z
jednoho místa na druhé bez odeslání fyzického nosiče informací.”
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Prezentace Eukatherine Gariaev,   Nominace na   Nobelově ceně   
za Medicínu

Preventivní  Indukovaná  Vlnová  Imunita může  ošetřit  velkou  část  neznámých  problémů
kolem NANO COVID 5G a COVID vakcín … Peter a Eukatherine Gariaev jsou rodiče vlnové
genetiky.  Můžete  se  Vlnově Chránit  před toxinami.  Pomocí  Laserová Modulace  přenesete
Zdravé Informace do Poškozené Buňky

DARPA používá Preventivní Ladění Genů a Vlnovou Selektivní Ochranu Organismu.

Jak možná víte, Peter Gariaev byl nominován na Nobelovu cenu 20. října 2020, ale nečekaně
„zemřel“ 17. listopadu 2020. Kolem jeho smrti vyvstalo několik otázek … Nyní bychom chtěli
získat  Nobelovu cenu pro jeho manželku Eukatherine Gariaev. Budeme velmi rádi, pokud
podepíšete a pomůžete sdílet petici a šířit  informace. Práce Petera a Eukatherine Gariaev
nesmí zůstat bez povšimnutí.

PETITION – Presentation of Eukatherine Gariaev to Nobel Prize on Medicine of 2021

• Eukatherine Gariaev je členka NY Akademie Vědy
• Experimenty  s  He-Ne-laserem potvrdily  tak  odvážnou  hypotézu.  Konkrétně  jsou

zmíněné  vlnové  vlastnosti  indukovány  v  podsvětelných  rychlostech  v  toku  záření.
Takový  jev  plně  potvrzuje  stále  fantastické  předpoklady  o  teleportačnímu  efektu,
ignorující jakékoli dočasné intervaly (Experiment Kvantové Teleportace).

• DARPA a Časové Cesty od roku 1970
• Genom lze popsat Kvantovou Statistikou
• Cestující Vlna je Agregát Elementárních Vln
• Svět je Superpozice Metrik Složením s Polí (Torusy uvnitř torusu)
• Svět jako Smyslový Komplex
• Gariaevova teorie dokazuje „Boha“ a Matematickou Krásu Přírody
• Mysl Tvoří Vše
• Naše svoboda je hlavní součástí našeho bytí
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Kvantová Fyzika pro Radikální Revizi – DNA je Biologický Internet – Chromozomy jako 
Holografické Počítače – 5G a Destrukce DNA 

DNA A DARPA
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

Prof.  Gariaev  byl  také  schopen  reaktivovat  poškozená  semena  z  černobylské  jaderné
katastrofy ozářením světelnými a rádiovými vlnami. 

DARPA vyvinula Hydrogel z Polymerního Řetězce a Elektroniky
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Zdraví

Hybridní Technologie Garyaev-Mishin pro Obnovení Zdraví
MP3 : M  atric  e   „Korekce imunitního systému“   na poslech  

• Vlnové antibiotika.
• Torzní Bioinformační Pole Gariaev Modulatoru a Mishinovi Cívky.
• Mishinovi cívky vytvářejí statické pole podle posvátné geometrie.
• Gariaevova Matrice   – informativní Medicína. Jsou individuální a skupinové programy.
• Modulátor Garyaev je kombinací Cívek a Matrice.
• Důležité  regulační funkce v lidském těle provádějí torzní neboli vírové efekty. Přímo

souvisejí s principy lingvistiko-vlnové genetiky a cívkami Mishina. 
• Vlnová genetika je  hlavní  genetikou v  Rusku,  garant  je  Институт лингвистико -

волновой генетики. Zde můžete požádat o individuální program.
• Principem činnosti  tohoto unikátního nástroje  je  schopnost  proniknout  hluboko do

buněk statického pole se změnou jeho struktury. 
• Je  dobrou  alternativou  antibiotik  a  šancí  na  uzdravení  pacientů  trpících  různými

nemoci, včetně těch závažných.
• Dodávaný maticový modulátor Garyaev s cívkami Mishina obsahuje kromě cívek i

některé univerzální programy pro všeobecné použití – čistění buněk, imunita.
• Modulátor lze použít pro obnovu lidského, nebo zvířecího zdraví. Pro lepší růst rostlin.

Pro lepší kvalitu kovů.  Harmonizuje hmotu. 

VIDEO - Léčba pomocí Gariaevova Modulátoru - Můžete Koupit na Wavegenetics.org ( dá se
koupit i na Ukrajině, samotné Mishinovi cívky i na Slovensku)

Většina  zdravotních  problémů  vzniká  v  důsledku  nesprávné  syntézy  bílkovin,  vlivem
neharmonického  pole.   To  má  za  následek  narušený  metabolismus  a  sníženou  imunitu
člověka. Výsledkem takových porušení je pomalé hojení po zranění, snížená schopnost těla
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bojovat  s  infekcemi,  existující  problémy  se  srdcem  a  krevními  cévami,  zvýšené  riziko
rakoviny.

Účinná a Rychlá Léčba pomocí PEMF – Pulzní 
Elektromagnetické Pole
VIDEO: PEMF – Terapie Pulzního Elektromagnetického Pole

VIDEO: Terapie PEMF Podporuje Léčení a Ničí Rakovinu

PEMF je Buněčné Cvičení

• Podle údajů zveřejněných Institutem medicíny (Institute of Medicine) trpí více než 100
milionů Američanů chronickou bolestí. To stojí americkou ekonomiku ročně zhruba
600 miliard dolarů (2016) 

• Škodlivá Elektromagnetická, Skalární Pole Způsobují Chronické Nemoci a Bolesti
• Buňka funguje jako Kondenzátor 
• Pokud Napětí v Těle Začne Klesat Projevuje se Nemoc
• Membránový potenciál a progrese rakoviny - 

PUBMED: Membrane potential and cancer progression
• DOKUMENT: The Electrical Properties of Cancer Cells By: Steve Haltiwanger M.D., 
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• V roce 1979 FDA schválila PEMF pro použití při stimulaci růstu kostí. V roce 1987 pro
doplňkovou terapii k léčbě pooperačního otoku a bolesti. V roce 2004 byl PEMF použit
jako doplněk k operaci cervikální fúze. V roce 2011 k léčbě deprese pro pacienty 
nereagující na léky.

• Zlomenina Nohy se Vyléčila za šest Dní
• PEMF Zlepšil Mozkovou Činnost

Jak si udělat PEMF

Přesnost kmitočtu pro PEMF je 2%  PEMF dostačuje.  Komerční zařízení mají několik 
programů, kde to prohazuje kmitočty, plynule přelaďuje, dělá pauzy, to by samozřejmě tento 
neuměl. 

Kde a jaké koupit Součástky

• Napájecí zdroj síťový 12V 5000mA 5,5/2,1mm T3 GST60A12-P1J
◦ https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-12v-5000ma-5-5-2-1mm-t3-vi-mean-  

well  a  https://www.gme.cz/napajeci-sitovy-kabel-euro-jt003-jt-st3-uhlova-prima-
2m 

◦ nebo https://hadex.cz/g715-napajec-sitovy-adapter-hlf-001-3-12v5a-spinany-
regulovatelny/ 299 Kč

• DC  konektor  5,5/2,5mm  zásuvka  do  panelu  DS-032A  https://www.gme.cz/napajeci-
souosy-konektor-ds-032a  (Upozorňuji na napájecí konektor, podle datasheetu by mohl být
plusový vývod delší, ale je to tam divně popsané. Bude lepší, když si zjistíte, kde je reálně
plus a mínus multimetrem.)
◦ nebo https://hadex.cz/d767-napajeci-dc-zdirka-25mm-na-panel-s-matkou/ 6Kc

• PWM regulátor s LCD displejem https://www.gme.cz/pwm-regulator-s-lcd-displejem 
◦ https://hadex.cz/m471-pwm-generator-1hz---150khz-s-lcd-displejem/    130Kč

• Modul se spínacím mosfet tranzistorem, 5A https://www.gme.cz/modul-se-spinacim-
mosfet-tranzistorem-5a  
◦ nebo https://hadex.cz/m369b-vykonovy-spinac-mosfet-pwm-modul-s-irf530/?

ok=Zbo%C5%BE%C3%AD+V%C3%BDkonov%C3%BD+sp%C3%ADna
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%C4%8D+MOSFET+PWM%2C+modul+s+IRF530+bylo+p%C5%99id
%C3%A1no+do+ko%C5%A1%C3%ADku+v+po%C4%8Dtu+2+ks. Výkonový 
spínač MOSFET PWM, modul s IRF530     52 Kč

◦ popřípadě Časovač - programovatelný časový spínač s tranzistory MOSFET
https://hadex.cz/m482f-casovac---programovatelny-casovy-spinac-s-tranzistory-mosfet/ 

• Dioda, THT, 1000V, 3A, DO201AD 1N5408 https://www.gme.cz/1n5408
◦ nebo https://hadex.cz/a046-uf5408-dioda-ultrafast-1000v3a-75ns-do27--ammo-

pack-her308-sf310/ 4 Kč
• Krabička - https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?

onpage=80&search_keyword=krabi%C4%8Dka#products 
◦ nebo https://hadex.cz/hledat/?search=krabicka 

• Cívka je z měděného lakovaného drátu 0,85mm, délka cca 80m, navinutý na kýblu, hmotnost 
cca 400g, navinout na kýblu (viz původní amatérská konstrukce) průměr cca 25cm, tj bude tam 
asi 100 závitů, snažte se aby to bylo co nejkompaktnější. https://cuprum.cz/lakovane.php 
nebo https://www.gme.cz/lakovany-drat-0-8mm-cu-22m 

• Volmetr https://www.gme.cz/digitalni-multimetr-proskit-mt-1210 

Jde-li vám o přesnější frekvence třeba 14,4 a ne 14 Hz (14,4*30=432),  jestli je odchylku dvě
procenta tak je to 0,288 …Tak je lépe asi si pořídit komerční přístroj. NASA doporučovala 10
Hz,  ale  lepší  je  použít  9,6  Hz  (9,6  x45  =  432  Hz)  Tato  frekvence  je  použita  v
https://earthpulse.net/10hz-pulsed-electromagnetic-field-database/  
Celkový návrh nepřetěžuje zdroj, ale vytáhne z něj téměř maximum co je možné. Vytížení zdroje
však je asi poloviční, což je dáno požadovaným způsobem generování magnetického pole.  Průřez
a váhu drátu můžete spočítat zde http://www.danyk.cz/vypocty.html
  
Na  cívce  s  délkou  1cm  bude  B=  1,26e-6  x  závitů  x  proud  /  délka=63mT
http://elektross.gjn.cz/magn_pole/magn_pole_civky.html  Indukčnost vícevrstvé cívky je cca 5,2mH
(výpočet je ale i tak vždy velmi nepřesný)  https://panda.p8k.net/elektronika/civka.htm Pokud by
bylo  potřeba  mít  jiné  hodnoty,  je  možné  změnit  průměr  drátu  a  počet  závitů  tak,  aby  zůstal
zachován odpor cívky 2,5 Ohmu (to je dáno schopnostmi zdroje). Indukce roste s počtem závitů
lineárně, indukčnost ale roste kvadraticky. Všeho s mírou. Sledujte jaký to na Vás má vliv …

Ochrana před Wi-Fi 
• Vernada Geo is a protection against the negative impact of Wi-Fi   and   geopathic zones   
• Rezotone   

Oblečení proti WiFi

Je to  poloviční  ochrana.  Je  to iluze  ochrany,  aby lidé  seděli  spokojeně  doma,  PsyOps …
Směrované antény a detekce lidi Vám zacílí nechráněná msta. Sledují Vás 24 hodin … 

• https://www.aliexpress.com/item/32971510173.html   
• http://cz.emfshieldfabric.com/radiation-shielding-fabrics/   
• https://www.aliexpress.com/item/4000839764437.html   
• https://www.aliexpress.com/item/4000580461550.html   

Lidé byli  chráněni uvnitř  farada  y  ovi  klece,   třeba o hustotě 2,5 mm a tloušťce drátu 0.25
přesto umřeli. Čest jejich památce.
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Faradayova_klec
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http://spinor.kiev.ua/eng/prod.php?p=100
http://spinor.kiev.ua/eng/prod.php?p=100
https://panda.p8k.net/elektronika/civka.htm
http://elektross.gjn.cz/magn_pole/magn_pole_civky.html
http://www.danyk.cz/vypocty.html
https://earthpulse.net/10hz-pulsed-electromagnetic-field-database/
https://www.gme.cz/digitalni-multimetr-proskit-mt-1210
https://www.gme.cz/lakovany-drat-0-8mm-cu-22m
https://cuprum.cz/lakovane.php
https://hadex.cz/hledat/?search=krabicka
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?onpage=80&search_keyword=krabi%C4%8Dka#products
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?onpage=80&search_keyword=krabi%C4%8Dka#products
https://hadex.cz/a046-uf5408-dioda-ultrafast-1000v3a-75ns-do27--ammo-pack-her308-sf310/
https://hadex.cz/a046-uf5408-dioda-ultrafast-1000v3a-75ns-do27--ammo-pack-her308-sf310/
https://www.gme.cz/1n5408
https://hadex.cz/m482f-casovac---programovatelny-casovy-spinac-s-tranzistory-mosfet/
https://hadex.cz/m369b-vykonovy-spinac-mosfet-pwm-modul-s-irf530/?ok=Zbo%C5%BE%C3%AD+V%C3%BDkonov%C3%BD+sp%C3%ADna%C4%8D+MOSFET+PWM%2C+modul+s+IRF530+bylo+p%C5%99id%C3%A1no+do+ko%C5%A1%C3%ADku+v+po%C4%8Dtu+2+ks
https://hadex.cz/m369b-vykonovy-spinac-mosfet-pwm-modul-s-irf530/?ok=Zbo%C5%BE%C3%AD+V%C3%BDkonov%C3%BD+sp%C3%ADna%C4%8D+MOSFET+PWM%2C+modul+s+IRF530+bylo+p%C5%99id%C3%A1no+do+ko%C5%A1%C3%ADku+v+po%C4%8Dtu+2+ks
https://hadex.cz/m369b-vykonovy-spinac-mosfet-pwm-modul-s-irf530/?ok=Zbo%C5%BE%C3%AD+V%C3%BDkonov%C3%BD+sp%C3%ADna%C4%8D+MOSFET+PWM%2C+modul+s+IRF530+bylo+p%C5%99id%C3%A1no+do+ko%C5%A1%C3%ADku+v+po%C4%8Dtu+2+ks


Ivermectin a DARPA Hydrogel
DARPA Hydrogel z Polymerního Řetězce a Elektroniky – Replikující se NanoTechnologie a 
Hemoglobin – Ovládání Biosenzorů přes 5G Sítě

Ivermectin chemicky způsobuje, že grafen se v těle naváže namísto tkáně na hydrát soli, který
zůstane  po  chemické  reakci  Ivermectinu  a  vznikne  solný  grafen-hydrát,  který  se  začne
molekulárně rozpadat. Tím se z lidských plic uvolní grafen a člověk se vyléčí ze zápalu plic.

Pulzní Magnetismus ničí Morgellony a Nanotechnologii – EMP – PEMF – Elektromagnetický 
Puls

• Morgelon Absorboval borax s vodou, vyschl, ztvrdl a zemřel
• Po aplikaci Oregánového oleje morgelon zemřel.
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https://stop5g.cz/pulzni-magnetismus-nici-morgellony-a-nanotechnologii-emp-pemf-elektromagneticky-puls/
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Čas je Zdroj Energie – N. A. Kozyrev
Zákon komprese říká, že živé systémy sledují cestu ve které se  organizace s časem zvyšuje.
Evoluce  je  organizace  informací  v čase.  Život  je  evoluce. Život  v čase  zvyšuje  organizaci
informací.  Existence  informací  vede  k  tvorbě  dalších  informací,  a  tím  zvyšuje  celkovou
informovanost systému. Je to pozitivní zpětná smyčka.

REXRESEARCH: Nikolai A.KOZYREV Time

Hvězda je Stroj,  který Přeměňuje přicházející Energii na 
Tepelné Záření

• Nikolai Kozyrev ve své disertační práci dokázal že  hvězdy čerpají svůj zdroj energie
zvenku.

• Závěr z astronomických pozorování je učiněn o hvězdné energetice: jakákoli  hvězda je
stroj, který přeměňuje přicházející energii na tepelné záření.

• Uvnitř hvězdy není žádný vnitřní zdroj energie. (Jinak by Slunce už dávno vyhaslo.)
• Možnost využití příchozího toku energie existuje v celém časoprostoru. 
• Prostřednictvím síly některých svých aktivních vlastností může čas ovlivnit hmotu-

energii, aby byla zdrojem života v našem vesmíru. 
• Výpočty hustoty a dalších parametrů hvězdné hmoty v režimu přeměny (čas toku energie na

tepelnou energii). 
• Výstupní energie závisí na objemu hmoty. 
• Čas se jednoduše nešíří, ale vytváří se po celém vesmíru v každém daném okamžiku. Z 

tohoto důvodu telekomunikace prostřednictvím časových vlastností je okamžitá.
• Pokud se skalární vlny (nebo skalární energie) používají k vysvětlení stejných věcí jako

torzní  pole,  pak  bychom měli  používat  běžný  vědecký  termín  "torzní  pole"  (nebo
"torzní vlny") k popisu spirálovitého toku "časové energie", který použil N. Kozyrev.

• Časové války, časová anomálie, dilatace času ...

DOKUMENT - Torzní pole a mezihvězdná komunikace
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https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/01/Torzni-pole-a-mezihvezdna-komunikace.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dilatace_%C4%8Dasu
http://www.rexresearch.com/kozyrev2/kozyrev2.htm
https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-2-zlaty-rez-dna-torus-osciluje-v-casoprostoru/


Možnost experimentálního studia vlastností času

Possibility of Experimental Study of the Properties of Time -   N. A. Kozyrev  ,    
(September 1967) 

Gyroskopický Experiment – N. Kozyrev

• N.  Kozyrev  prostřednictvím  gyroskopických experimentů  mnohokrát  demonstroval
skutečnost, že časová energie může být přenesena do experimentálního systému. 

• Energie systému může být převedena na časovou energii. 

• Časový  tok  lze  zrychlit  nebo  zpomalit pomocí  výměny  energie  se  speciálním
asymetrickým mechanickým nebo elektrodynamickým systémem.

• Během rotace ve směru hodinových ručiček za stejných podmínek zůstaly hodnoty vah
prakticky  nezměněny.  Měření  prováděná  gyroskopy  různé  hmotnosti  a  poloměru
rotoru při různých úhlových rychlostech ukázala, že snížení hmotnosti v souladu s Eq, 

(6)            ^ F      =      F      -      F  o = +   j   u / C  2| Fo |             } ^R = R – R  o = -   j   u / C  2 | Fo | 

je ve skutečnosti úměrná hmotnosti a lineární rychlosti otáčení.  Například při rotaci
gyroskopu (D = 4,6 cm, Q = 90 gr, u = 25 m/s) jsme získali hmotnostní rozdíl -8 mg.

• Při rotaci ve směru hodinových ručiček se vždy ukázalo, že [rozdíl hmotnosti] = 0. P

• ři vodorovném uspořádání osy v azimutu jsme však zjistili průměrnou hodnotu = -4
mg. 
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• Z  toho  můžeme  usoudit,  že  jakékoli  vibrující  těleso  by  za  podmínek  tohoto
experimentu mělo indikovat snížení hmotnosti. 

• Další studie ukázaly, že tento efekt je způsoben rotací Země, o čemž bude podrobněji
pojednáno později. V současné době je pro nás důležitý pouze fakt, že během vibrací je
vyvinut nový nulový údaj, vůči kterému při otáčení  proti směru hodinových ručiček
dosáhneme  snížení  hmotnosti, zatímco  při  otáčení  ve  směru  hodinových  ručiček
získáme zcela rovnoměrné zvýšení hmotnosti ( + 4 mg).

Nikolai A. Kozyrev objevil, že příčinou Času je Skalární Energie
• Torzní spirálovitý tok "časové energie"
• Vesmír využívá životní sílu k okamžité komunikaci se sebou samým. 
• Spirální Energie je Skalární Energie
• Energie a Čas jsou dvě Stany jedné Mince.  Kdybychom zvládli  čas,  mohli bychom

získat nekonečný zdroj energie.
•

VIDEO (rusky, anglické titulky) Secrets of Time - Nikolai Kozyrev (2008) TV "Star"

• Řešení – Skalární energie – Kvantová věda – Nikolai A. Kozyrev – Nikola Tesla –   
Každý atom je torzním generátorem – Úžasné výhody pro naše zdraví nebo smrtící 
zařízení HAARP a 5G?

• Psychoenergetika – Skalární Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové   
Války

• Zařízení MEG – Podélná Skalární Energie vyplňuje vakuum prostoru – Patent   
US6362718B1

A. Akimov Statické a Dynamické Torzní Pole
Podle A. Akimova existují statická a dynamická torzní pole. Statické torzní pole je vytvářeno
rotujícím  objektem  s  konstantní  úhlovou  rychlostí  a  nevyzařuje  energii. Pokud  má  však
rotující  objekt více než jednu formu pohybu, pak uvolňuje energii  ve formě dynamických
torzních vln. Dynamické torzní vlny mají schopnost šířit se prostorem, místo aby jednoduše
zůstávaly  na  jednom  statickém  místě.  Na  základě  toho  A.  Akimov  vytvořil  koncept
komunikace pomocí torzního pole. G. Šipov vzal v úvahu Cartanovu koncepci a výzkumnou
práci A. Akimova a nakonec v roce 1998 vypracoval  Teorii  fyzikálního vakua. Tato práce
vysvětluje, co je to torzní pole a vakuum, a je podložena matematickými rovnicemi – [2].

• KONVERGENCE  dvou  elektromagnetických  frekvencí  (EMF)  ze  dvou  opačných
směrů produkuje skalární energii. ZRUŠENÍ volných pohybů těchto EMF je udržuje
na jednom místě: Skalární energie je stacionární energie. KONCENTRACE skalární
energie poskytuje zdravotní výhody, když se k němu člověk přiblíží.

• Vědci z Institutu Maxe Plancka v Německu zjistili, že skalární energie aktivuje živé
buňky (Stargate sarkofág?).

Axion (Spin) field -   Generators of Axion (Spin) Field  
Kozyrev Mirrors_Breakthrough into the Future - (english subtitles)
V. KAZNACHEEV   -   Kozyrev Mirrors  
CHAPTER 01: THE BREAKTHROUGHS OF DR. N.A. KOZYREV

73
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https://stop5g.cz/reseni-skalarni-energie-kvantova-veda-nikolai-a-kozyrev-nikola-tesla-kazdy-atom-je-torznim-generatorem-uzasne-vyhody-pro-nase-zdravi-nebo-smrtici-zarizeni-haarp-a-5g/
https://www.youtube.com/watch?v=7d_1ZYSMGLM


Čtvrté Gelové Skupenství Vody
• Strukturální voda šíří vlnění tělem. 

• ČTVRTÉ SKUPENSTVÍ, má zásadní elektrický, energetický vliv na  fungovaní těla. 

• Tato  strukturovaná  EZ voda  má vzorec  H3O2 a  tvar  šestiúhelníku,  podobně  jako
grafén (Davidova hvězda v 2D, 2 čtyřstěny proti sobě v 3D).

• EZ Voda získává energii  ze Slunce,  elektromagnetického a skalárního vlnění  a tato
energie je základ fotosyntézy, pohybu krve, distribuce energie, tekutin v těle. 

• Ez voda přenáší vlnové genetické informace.  Buněčná voda se také podílí na vytváření
soudržnosti mezi sousedními mitochondriemi a dalšími organely. 

• Molekuly vody tvoří 99 procent všech molekul v těle. 

• EZ voda se dá použít také k levné filtraci vody.

• 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 … Předefinovat jak funguje lidské tělo.

VIDEO: Čtvrté Skupenství Vody: Dr. Gerald Pollack

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

• Naše tělo je ze 70% voda a náš mozek je z 90% voda! 

• Jsme lidská bytost,  ale  také VODNÍ BYTOST! Proto je  kvalita VODY přítomné v
našem těle  velmi  důležitá  pro naše  zdraví.   Kvalita  vody v našem těle  je  skutečně
KRITICKÁ! 
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STOP 5G

Kontaktujte Hasiče
• Mezinárodní Asociace Hasičů (International association of fire fighters) se staví proti 

telekomunikacím. 

• Asociace  se  staví  proti  mobilním  věžím  na  hasičských  stanicích  poté,  co  si  hasiči
stěžovali na zdravotní problémy. U hasičů se vyvinuli symptomy. Dr Gunnar Heuser,
MD  provedl  pilotní  studii  na  hasičích  na  stanici  s  mobilními  věžemi.  Symptomy
zahrnovaly problém s pamětí,  problém s občasnou zmateností,  problém se slabostí.
Heuser říká, že jejich mozkové skeny naznačují, že i nízkoúrovňová RF může způsobit
poškození buněk. 

• Budeme rádi za spolupráci s československými HASIČI. Děkujeme za Vaši práci a za 
nasazení vašich životů při vaší práci. Co vytvořit deklaraci Československých hasičů?

VIDEO: Hasiči se staví proti Mobilním Věžím

DOKUMENT: Resolution_15_IAFF

5G a 4G Věže padají k Zemi
Ke kompletní informaci je potřeba říci, co se děje ve světě a jak to dělají.  

Velká Dětská Vodní Pistole a Římská Svíce

• Průzkum terénu 
• Pistole se naplní benzínem
• Postříká se od spodní části až po kam dostřelí pistole (možné v kombinaci s napalm)
• Může se  postříkat  asfalt,  beton,  k  místu  odkud se  zapaluje  (možné  v  kombinaci  s

napalm) 
• Zapálí se římska svíce (sirka), svíce se může také házet 

75

https://pyrotechnika.heureka.cz/f:21311:2496306/
https://www.heureka.cz/?h[fraze]=vodni%20pistol&o=4
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/12/Resolution_15_IAFF.pdf
https://rumble.com/vq12xl-hasii-se-stav-proti-mobilnm-vm.html
https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2017/01/Resolution_15_IAFF.pdf


• Práce v bezpečné vzdálenosti

Jak udělat NAPALM      

Napalm 1

• Nalit trochu benzínu do staré misky co už není potřeba nebo nějaké nádoby.

• Vzít polystyrén a dát jej do benzínu, do doby než už nebude možno rozpouštět. Měla
by být forma lepícího sirupu …

• Dát do něčeho pro přenos, transport, použití (nedotýkat). Těžké se to čistí, lepkavé …  

Napalm 2

• napalm je jedna část benzínu a jedná část mýdla. Mýdlo jsou buď mýdlové vločky
nebo strouhané mýdlo. Čisticí prostředky nebudou stačit

• Zahřát benzín, aby se mýdlo vstřebalo.

• Obvykle pomoci dvou kastrolu, ve spodním je voda a v hornin je benzín, aby se benzín
ohříval od vody a tím nebyl přímo na ohni … nebo vřelou vodu do vany, kde se dá
použít větší miska …

• až je z toho lepkavý sirup, přelít do vhodné nádoby pro přenos, transport, použití …

Věže padají za použití Dynamitu, Traktoru nebo Úhlové Brusky

• Francie https://winteroak.org.uk/2021/12/28/the-acorn-70/#1 

• Rusko - 5G věž povalena traktorem   - Абзелиловский район, pomocí traktoru místní 
lidé zbourali anténu

• Anglie, Indie, Amerika ...

• https://t.me/Skupina_Stop5g_cz/1973    - padající věž 5G
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https://t.me/Skupina_Stop5g_cz/1973
https://t.me/Skupina_Stop5g_cz/1236
https://winteroak.org.uk/2021/12/28/the-acorn-70/#1


• https://t.me/Skupina_Stop5g_cz/1899    - Brusky akumulátorové, úhlové odřezávají 5G 
(4G) systém.

Děkujeme za vánoční fotky.

VIDEO: Telekomunikační pracovníci strhávají 5G věže

• Seniorský vedoucí Telekomunikační pracovník John Patterson s 33 letou prací zničil
tankem 8 5G věží.

• Telekomunikační pracovníci strhávají tyto věže smrti. 

• Říkají, že hoří jak vánoční stromeček. Víte velké vodní pistole a římské svíce. Izolace se 
chová jako akcelerátor.
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https://rumble.com/vmgko1-telekomunikan-pracovnci-strhvaj-5g-ve.html
https://brusky.heureka.cz/f:3777:341525;26474:41154680/
https://t.me/Skupina_Stop5g_cz/1899


Kontaktujte Policii
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5G Zabijí Rod, Národ, Přírodu, Úrodu

Tabulka – Hlášené biologické účinky radiofrekvenčního záření 
při nízké intenzitě expozice
Intenzita rádiových vln mobilních věží,  Wi-Fi,  bezdrátových notebooků a chytrých měřičů
(bioinitiative.org,  originál)  Seznam  studií  a  účinky  na  zdraví  při  hodnotách,  které  jsou
hluboce pod tzv. bezpečnostními limity. Jinými slovy limity nás nechrání a dávají falešný pocit
bezpečí. O Vás bez Vás …

DOKUMENT - Hlašené biologické účinky radiofrekvenčního záření o nízké intenzitě

Studie
• Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na Zdraví  

• Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie  )   

Telekomunikace Zraňují Pracovníky
VIDEO: Mobilní Antény Zraňují Pracovníky, Malíře, Kominíky, Pokrývače, Stavební Dělníky

• Anténa Fyzicky Popálila Ruku
• Deprese, bolesti Hlavy a Další Úrazy z Mobilních Antén
• V USA podle Pojišťovny 250000 Pracovníků Ročně Zraněno
• Antény Způsobují Sterilitu 
• Antény ohrožují Malíře, Kominíky, Pokrývače, Stavební Dělníky
• Nedostatečná Ochrana Obyvatel. Mobilní Společnosti Neřeší Nebezpečí
• Databáze Nebezpečí a Antén
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https://rumble.com/vptorn-mobiln-antny-zrauj-pracovnky-male-kominky-pokrvae-stavebn-dlnky.html
https://stop5g.cz/emf-a-5g-zabiji-cely-biologicky-zivot/
https://stop5g.cz/elektromagneticke-ucinky-na-mitochondrie/
https://stop5g.cz/studie-ucinky-neionizujiciho-elektromagnetickeho-zareni-a-mikrovln-na-zdravi/
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/01/Hlasene-biologicke-ucinky-radiofrekvencniho-zareni-o-nizke-intenzite-stop5g-.cz_.pdf
https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/BioInitiativeReport-RF-Color-Charts.pdf%20%20https://bioinitiative.org/


Bezdrátová Technologie Zabijí Stromy, Ptáky, Žáby, Celý 
biologický Život
VIDEO: Č  eská Televize - N  ebezpečí mobilních telefonů a elektromagnetického záření  

Mikrovlny, bezdrátové zařízení zabijí, včely, biologický život

Elektromagnetické Znečištění z Telefonních Stožárů – Účinky na Volně 
Žijící Zvířata

VIDEO: Během testu 5G v Nizozemsku padlo z nebe stovky ptáků
VIDEO: Bezdrátová Technologie Zabijí Stromy, Ptáky, Žáby, Celý biologický Život
VIDEO: Mrtví Ptáci
VIDEO: Mravenci kroužící kolem Chytrých Hodinek – Jak záření vašeho počítadla kroků 
vám může ublížit
VIDEO: Tichý Holocaust
VIDEO: CNN – Zpráva o kolapsu včelích kolonií a mobilní telefony – 30. června 2010

STUDIE: Elektromagnetické znečištění z telefonních stožárů. Účinky na divokou zvěř – 
Alfonso Balmori - Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife – Alfonso 
Balmori 

Americký Vojenský Výzkum – Vědí, že Lidé trpí – Bagatelizace Zdravotních Následků – 
Pandemie
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https://stop5g.cz/americky-vojensky-vyzkum-vedi-ze-lide-trpi-bagatelizace-zdravotnich-nasledku-pandemie/
https://stop5g.cz/americky-vojensky-vyzkum-vedi-ze-lide-trpi-bagatelizace-zdravotnich-nasledku-pandemie/
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2019/05/stop5g.cz-electromagnetic-pollution-from-phone-masts-effects-on-wildlife-Alfonso-Balmori.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2019/05/stop5g.cz-electromagnetic-pollution-from-phone-masts-effects-on-wildlife-Alfonso-Balmori.pdf
https://rumble.com/vk4juo-cnn-zprva-o-kolapsu-velch-koloni-a-mobiln-telefony-30.-ervna-2010.html
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/01/silent-holocoust.mp4
https://rumble.com/vmmyol-mravenci-krouc-kolem-chytrch-hodinek-jak-zen-vaeho-potadla-krok-vm-me-ublit.html
https://rumble.com/vmmyol-mravenci-krouc-kolem-chytrch-hodinek-jak-zen-vaeho-potadla-krok-vm-me-ublit.html
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/01/Stop5G.cz-mrtvi-ptaci.mp4
https://rumble.com/vq2rpn-bezdrtov-technologie-zabij-stromy-ptky-by-cel-biologick-ivot.html
https://rumble.com/vmmvb7-bhem-testu-5g-v-nizozemsku-padlo-z-nebe-stovky-ptk.html
https://stop5g.cz/elektromagneticke-znecisteni-z-telefonnich-stozaru-ucinky-na-volne-zijici-zvirata/
https://stop5g.cz/elektromagneticke-znecisteni-z-telefonnich-stozaru-ucinky-na-volne-zijici-zvirata/
https://stop5g.cz/emf-a-5g-zabiji-cely-biologicky-zivot/
https://rumble.com/vopbxp-nebezpe-mobilnch-telefon-a-elektromagnetickho-zen-dokument-cz-dabing.html
https://rumble.com/vopbxp-nebezpe-mobilnch-telefon-a-elektromagnetickho-zen-dokument-cz-dabing.html
https://rumble.com/vopbxp-nebezpe-mobilnch-telefon-a-elektromagnetickho-zen-dokument-cz-dabing.html
https://rumble.com/vq2rpn-bezdrtov-technologie-zabij-stromy-ptky-by-cel-biologick-ivot.html
https://rumble.com/vq2rpn-bezdrtov-technologie-zabij-stromy-ptky-by-cel-biologick-ivot.html


Účinky na Děti
Jak radiace z mobilu proniká do hlavy, u pětiletého dítěte, desetiletého a u dospělého. Mobil 
nepatří do rukou dítěte.

Vysoká Rizika Prenatálního Ultrazvuku – Ultrazvuk přepisuje 
DNA a vytváří Strach
VIDEO: Diagnostika Ultrazvukem poškozuje DNA -   Dr. Peter Gar  i  ae  v  
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https://t.me/vlnovagenetika_cz/51
https://t.me/vlnovagenetika_cz/51
https://t.me/vlnovagenetika_cz/51
https://t.me/vlnovagenetika_cz/51
https://t.me/vlnovagenetika_cz/51
https://vlnovagenetika.cz/vysoka-rizika-prenatalniho-ultrazvuku-ultrazvuk-prepisuje-dna-a-vytvari-strach/
https://vlnovagenetika.cz/vysoka-rizika-prenatalniho-ultrazvuku-ultrazvuk-prepisuje-dna-a-vytvari-strach/
https://stop5g.cz/deti-a-bezdratove-rizika/
https://stop5g.cz/deti-a-bezdratove-rizika/
https://stop5g.cz/5g-nepriznive-zdravotni-ucinky-na-deti/


• Odmítněte ultrazvukové vyšetření během těhotenství. Dřív jsme neměli žádné 
vyšetření a rodily se zdravé děti. Zpátky k tradiční rodině.

• Bez Ultrazvuku se v DNA vytváří Komplexní Melodie Života.

• Pomocí ultrazvuku jsme vymazali obrovské množství informací z molekuly DNA, které
se nemohly zhmotnit vlivem zvuku.

• Je možné přejít na pasivní metody, které jen naslouchají tělu miminka a těhotné ženy
rodičky. Opatrujte svoje děti po celou dobu.

• DNA je Vlnový Počítač co se stane s Počítačem, když do něj udeříte Kladivem?

• Ultrazvuk Způsobuje Těžký Šok DNA a Vlny Bolesti a Strachu

Proč některé Země odstraňují Wi-Fi ze Škol?
VIDEO: Vliv Wi-Fi na rostliny, stromy během 69 hodin …

VIDEO: Americká pediatrická akademie doporučuje dětem snížit expozici záření mobilního 
telefonu

VIDEO: Chraňme náš Rod, Děti a Přírodu

VIDEO: CHRAŇME NAŠE DĚTI – Neexistuje žádná bezpečná úroveň mikrovln pro děti

VIDEO: WHO podvod, který nás stojí Zemi. Jste připraveni se rozloučit?

VIDEO: Účinná Léčba Downova Syndromu s Vlnovou Genetikou

Francie [1] a  Rusko [2] mají současné zákony, které  minimalizují vystavení dětí ve školách
Wi-Fi. Tyto  dvě  země  mají  nejdelší  výzkumnou  historii na  světě  o  zdravotním  účinku
mikrovlnných mikrovln, a to jak více než 100 let.
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https://rumble.com/vmgky1-inn-lba-downova-syndromu-s-vlnovou-genetikou.html
https://rumble.com/vk3xvk-who-podvod-kter-ns-stoj-zemi.-jste-pipraveni-se-rozlouit.html
https://rumble.com/vm5pnd-chrame-nae-dti-neexistuje-dn-bezpen-rove-mikrovln-pro-dti.html
https://rumble.com/vmnt45-dr.-dietrich-klinghardt-phd.-bezdrtov-technologie-dl-z-lid-bioroboty.html
https://rumble.com/vl5mvt-americk-pediatrick-akademie-doporuuje-dtem-snit-expozici-zen-mobilnho-telef.html
https://rumble.com/vl5mvt-americk-pediatrick-akademie-doporuuje-dtem-snit-expozici-zen-mobilnho-telef.html
https://rumble.com/vm5pjr-vliv-wi-fi-na-rostliny-stromy-bhem-69-hodin-.html
https://stop5g.cz/proc-nektere-zeme-odstranuji-wi-fi-ze-skol/


Studie: Riziko Potratu a Netermální Radiace Magnetického 
Pole 
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https://stop5g.cz/studie-riziko-potratu-a-netermalni-radiace-magnetickeho-pole/
https://stop5g.cz/studie-riziko-potratu-a-netermalni-radiace-magnetickeho-pole/


Virus je výměšek toxické buňky, neboli E  xosom  
• Bezdrátová technologie způsobuje toxicitu. Kombinace celkové enviromentální toxicity

a všech druhů buněk dává matici virů … 
• Tzv. “moderní medicina” nikdy pořádně nevysvětlila, co je virus a hlavně to, jak virus

vzniká. Nova teorie o virech tzv “exosomes” koreluje s tím co říkal Rudolf Steiner, že
viry jsou jednoduše výměšky toxické buňky.

• Exozomy jsou membránou uzavřené váčky aktivně uvolňované do extracelulárního
prostoru, jejichž obsah odráží fyziologický / patologický stav buněk, z nichž pocházejí.

• Tyto váčky se účastní buněčné komunikace a přenosu biologicky aktivních proteinů, 
lipidů a RNA. ner. 

Mikrobiom – Molekulární biologie – Kvantová biologie – Exosomy

Třetí mozek – Mikrobiom
• První mozek mají lidé mezi ušima. 
• Odborníci  na  vědu  a  zdraví  nazývají  Váše  „střeva“  druhým  mozkem.  Váš  druhý

mozek má také neuronovou síť, podobné té, co je ve Vaší hlavě. Je zajímavé, že 90%
serotoninu v těle a 50% dopaminu je ve střevech . 

• V roce 2010 tým vědců objevil nový orgán, který byl nezaznamenán lidskou anatomii.
Nově objevený orgán je Mikrobiomem. 

• Dr.  Ruggiero,  vedoucí  výzkumný  pracovník,  vysvětluje  mikrobiom  jednoduchým
pohledem –  Mikrobiom (3. mozek) se skládá z bilionů bakterií, virů, hub, kvasinek,
parazitů  a  neznámých  mikrobů. Téměř  70%  mikrobiomu  je  zapojeno  přímo  do
neuronů, které tvoří druhý mozek. Zbývajících 30% je distribuováno v celém těle v
tělních dutinách, krvi, kůži a slzných kanálech.

• Tento mikrobiom je komunita mikrobiálních buněk, které převyšují Vaše lidské buňky
deset  ku jedné,  a  hraje mnohem větší  roli  ve Vašem celkovém zdraví,  než se dříve
myslelo Mikrobiom je mnohem více než střevní mikroflóra. Je to složitý orgán, který je
zodpovědný za vývoj a funkci  všech ostatních orgánů a systémů, od mozku uvnitř
našich hlav k imunitnímu systému. 5G daleko rychleji zabíjí tento orgán.
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https://stop5g.cz/5g-dr-marco-ruggiero-phd-md-fraktalni-antena-dnk-mikrobiom-molekularni-biologie-kvantova-biologie-exosomy/
https://duckduckgo.com/?q=exosomes&t=ffab&iax=images&ia=images
https://duckduckgo.com/?q=exosomes&t=ffab&iax=images&ia=images
https://duckduckgo.com/?q=exosomes&t=ffab&iax=images&ia=images


Patenty a 5G
Více v kategorii PATENTY

Seznam Patentů – Kontrola a Změna Myšlení – Chytrá Síť – O Vás bez Vás

Více jak 108 patentů v časové řádě ...

Technický princip přijímačů pro elektromagnetické vlny je  plně analogický s biologickým
informačním a komunikačním systémem. Proč se o těchto patentech veřejně neví? Kdy to lidi
zastaví? Některé, ne-li všechny uvedené patenty, jsou vysoce pokročilé a jsou ruční, přenosné,
pozemní,  námořní,  letecké  a  vesmírné.  Škála  působení  je  od  nanorozměru,  až  po  celo
planetární působení a vesmír. Pokračují v pokroku v programech výzkumu, TESTOVÁNÍ a
vývoje  v  rámci  nejen  „Vojenského  průmyslového  komplexu“,  s  nutnosti  neustálého
experimentování  nejen  na  lidech.  Počítače,  Chytrá  Síť,  Počítačová  Telepatie  2018  –
US20190228287A1 – Neuromorfní čip pro aktualizaci …

1974 – US3951134A – Přístroj a metoda pro dálkové monitorování a změnu mozkových vln
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.
2000 – US6292134B1 – Fázovaný anténní systém geodetické koule
2001 – US6506148B2 – Manipulace nervového systému elektromagnetickými poli z monitorů
2002 – US20030171688A1 – Kontrola a ovládání mysli  – Řadič mysli může vyvolat mozkové
vlny uživatele do “požadovaného”
2005 –US7629918B2 – Multifunkční vysokofrekvenční energeticky řízený systém
2018 –  US20190228287A1 –  Neuromorfní  čip  pro aktualizaci  přesných hodnot  synaptické
hmotnosti
2020 – W02020060606 – Krypto-měnový systém využívající údaje o činnosti Vašeho těla
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https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO
https://patents.google.com/patent/US20190228287A1/en?oq=US20190228287A1
https://stop5g.cz/patenty-vzdalena-nervova-manipulace-smerovane-energicke-zbrane-zarizeni-a-metoda-vytvareni-emoci-zamerovaci-system/
https://patents.google.com/patent/US7629918B2/en?oq=US7629918B2
https://stop5g.cz/patenty-vzdalena-nervova-manipulace-smerovane-energicke-zbrane-zarizeni-a-metoda-vytvareni-emoci-zamerovaci-system/
https://patents.google.com/patent/US20030171688
https://patents.google.com/patent/US6506148B2/en?oq=US6506148B2
https://patents.google.com/patent/US6292134
https://www.level9news.com/US-DoD-Patent-Remote-BCI/
https://patents.google.com/patent/US6011991A/en?oq=US6011991+Remote+Brain+Computer+Interface
https://patents.google.com/patent/US3951134A/en?oq=US3951134A
https://stop5g.cz/seznam-patentu-kontrola-a-zmena-mysleni-chytra-sit-o-vas-bez-vas/
https://stop5g.cz/kategorie/patenty/


Syntetická Biologie – Morgelony – Patent US20030141189 – Nebezpečné Sekvencování RNA a 
DNA – Patent US20100090180A1 – Samoreplikační materiály – Operační Systém uvnitř 
Nanostrojů – US20030138777 – Aktivace přes Frekvence a 5G

Syntetická biologie (Synthetic Biology) je vědní obor, který zahrnuje přepracování organismů
pro  účely  tak,  že  se  vytvoří  nové  schopnosti.  Jeden  z  produktů  syntetické  biologie  jsou
morgellony  (Morgellons).  Morgellon  je  kombinací  piezoelektrického  krystalu,  virů,  hub,
rostlin, hmyzu Morgellony jsou distribuovány s mnoha různými typy virů, plísní a bakterií.
Jedná se o kombinaci organických a anorganických materiálů …

Fotonové počítače – Hologram – Biofotony – Strukturovaná EZ voda H3O2 – Patent 
EPO351357B1 – Akustické a elektromagnetické vzory – Mechanická Biologie
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https://stop5g.cz/fotonove-pocitace-hologram-biofotony-strukturovana-ez-voda-h3o2-patent-epo351357b1-akusticke-a-elektromagneticke-vzory-mechanicka-biologie/
https://stop5g.cz/fotonove-pocitace-hologram-biofotony-strukturovana-ez-voda-h3o2-patent-epo351357b1-akusticke-a-elektromagneticke-vzory-mechanicka-biologie/
https://stop5g.cz/synteticka-biologie-morgelony-patent-us20030141189-nebezpecne-sekvencovani-rna-a-dna-patent-us20100090180a1-samoreplikacni-materialy-operacni-system-uvnitr-nanostroju/
https://stop5g.cz/synteticka-biologie-morgelony-patent-us20030141189-nebezpecne-sekvencovani-rna-a-dna-patent-us20100090180a1-samoreplikacni-materialy-operacni-system-uvnitr-nanostroju/
https://stop5g.cz/synteticka-biologie-morgelony-patent-us20030141189-nebezpecne-sekvencovani-rna-a-dna-patent-us20100090180a1-samoreplikacni-materialy-operacni-system-uvnitr-nanostroju/


Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí Globální Sítě, 
např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický Monitorovací Systém

Patenty – Vzdálená Nervová Manipulace – Směrované Energické Zbraně – Zařízení a Metoda
vytváření Emocí – Zaměřovací Systém
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https://stop5g.cz/patenty-vzdalena-nervova-manipulace-smerovane-energicke-zbrane-zarizeni-a-metoda-vytvareni-emoci-zamerovaci-system/
https://stop5g.cz/patenty-vzdalena-nervova-manipulace-smerovane-energicke-zbrane-zarizeni-a-metoda-vytvareni-emoci-zamerovaci-system/
https://stop5g.cz/patenty-od-psyops-k-neurologickym-valkam-monitorovani-lidi-pomoci-globalni-site-napr-telefonni-site-internetu-claudovy-fyziologicky-monitorovaci-system/
https://stop5g.cz/patenty-od-psyops-k-neurologickym-valkam-monitorovani-lidi-pomoci-globalni-site-napr-telefonni-site-internetu-claudovy-fyziologicky-monitorovaci-system/


Patenty – Vzdálené Nervové Monitorování – Umělý Zvuk ve Vaší Hlavě – Změna Vašich Myšlenek
– Stinná Strana Telekomunikačních Sítí

Odtajnění Tajného Vesmírného Programu – Salvatore Pais – Vesmírné, Průlomové Patenty – HAUC
– Hybridní Letecké, Kosmické a Podvodní Plavidlo – Nová Generace Počítačů – Neztrátový Přenos
Energie

Pokročilý letecký technický šéf Námořnictva USA (Unites States Navy) tvrdí, že klíčový 
patent „UFO“ je funkční (Navy’s Advanced Aerospace Tech Boss Claims key „UFO“ Patent Is
Operable)

Vynálezce námořnictva pan Salvatore Pais, v patentu pro „Plavidlo využívající zařízení k redukci
setrvačné  hmoty“   Plavidlo  využitá  supravodičové  technologie  pokojové  teploty  a
vysokoenergetické  elektromagnetické  pole,  aby  umožnili  neuvěřitelnou  rychlost  a
manévrovatelnost.  Toto plavidlo se také nazývá „Hybridní  Letecké,  Kosmické a Podvodní
Plavidla“
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https://en.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Pais
https://www.thedrive.com/the-war-zone/29232/navys-advanced-aerospace-tech-boss-claims-key-ufo-patent-is-operable
https://www.thedrive.com/the-war-zone/29232/navys-advanced-aerospace-tech-boss-claims-key-ufo-patent-is-operable
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1mo%C5%99nictvo_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
https://stop5g.cz/odtajneni-tajneho-vesmirneho-programu-salvatore-pais-vesmirne-prulomove-patenty-hauc-hybridni-letecke-kosmicke-a-podvodni-plavidlo-nova-generace-pocitacu-neztratovy-preno/
https://stop5g.cz/odtajneni-tajneho-vesmirneho-programu-salvatore-pais-vesmirne-prulomove-patenty-hauc-hybridni-letecke-kosmicke-a-podvodni-plavidlo-nova-generace-pocitacu-neztratovy-preno/
https://stop5g.cz/odtajneni-tajneho-vesmirneho-programu-salvatore-pais-vesmirne-prulomove-patenty-hauc-hybridni-letecke-kosmicke-a-podvodni-plavidlo-nova-generace-pocitacu-neztratovy-preno/
https://stop5g.cz/patenty-vzdalene-nervove-monitorovani-umely-zvuk-ve-vasi-hlave-zmena-vasich-myslenek-stinna-strana-telekomunikacnich-siti/
https://stop5g.cz/patenty-vzdalene-nervove-monitorovani-umely-zvuk-ve-vasi-hlave-zmena-vasich-myslenek-stinna-strana-telekomunikacnich-siti/


Syntetická Telepatie – Vzdálené Neurologické Monitorování – Satelitní Obtěžování – Patent 
US3951134A (1976) – 24 Patentů na Ovládání Lidí a DEW – Naděje a Síla Myšlenky – Vzdálené 
Rozhraní Mozku a Počítače – Umělá Telepatie – Signální Inteligence

Nanotechnologie – Patent US10130701B2 – Coronavirus – Biologické Zbraně – Aktivace Pomocí 
5G – Fyzikální Genocida – Zneužitá A.I.

Nanočástice  mohou  být  aktivovány  5G  mikrovlnami  v  lidském  těle.  Částice  mohou  být
ovlivněny,  ovládány,  nebo  měnit  naše  informační  pole,  kvantové  pole,  DNA.  Zároveň  se
shromažďují  všechna  data,  na  které  se  používají  různé  druhy  algoritmů  –  zneužitá  A.I.
Aktivace nanočástic může být pomocí pozemních 5G stanic nebo pomocí satelitů.

WUHAN – Čína – 5G – Coronavirus -  Nová Hedvábná Stezka (The Belt and Road Initiative)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_Hedv%C3%A1bn%C3%A1_stezka
https://stop5g.cz/nanotechnologie-patent-coronavirus-biologicke-zbrane-aktivace-pomoci-5g-fyzikalni-genocida-zneuzita-a-i/
https://stop5g.cz/nanotechnologie-patent-coronavirus-biologicke-zbrane-aktivace-pomoci-5g-fyzikalni-genocida-zneuzita-a-i/
https://stop5g.cz/synteticka-telepatie-vzdalene-neurologicke-monitorovani-satelitni-obtezovani-patent-us3951134a-1976-24-patentu-na-ovladani-lidi-a-dew-nadeje-a-sila/
https://stop5g.cz/synteticka-telepatie-vzdalene-neurologicke-monitorovani-satelitni-obtezovani-patent-us3951134a-1976-24-patentu-na-ovladani-lidi-a-dew-nadeje-a-sila/
https://stop5g.cz/synteticka-telepatie-vzdalene-neurologicke-monitorovani-satelitni-obtezovani-patent-us3951134a-1976-24-patentu-na-ovladani-lidi-a-dew-nadeje-a-sila/


Zařízení MEG – Podélná Skalární Energie vyplňuje vakuum prostoru – Patent US6362718B1

Psychoenergetika – Mysl je podobná času – 
Myšlenkové Války

Psychoenergetika – Skalární Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové Války

Skalární Energie ve Vojenské Technologii – Matematika kulových Hyper dimenzí – Skalární 
interferometrie

• Skalární interferometry manipulují s psychikou
• Myšlenkové časové války
• Časově polarizovaná elektrodynamika k ovlivňování mysli a těla
• Západní věda dlouho nevěděla jak má měřit operace mysli
•
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https://stop5g.cz/skalarni-energie-ve-vojenske-technologii-matematika-kulovych-hyper-dimenzi-skalarni-interferometrie/
https://stop5g.cz/skalarni-energie-ve-vojenske-technologii-matematika-kulovych-hyper-dimenzi-skalarni-interferometrie/
https://stop5g.cz/psychoenergetika-skalarni-interferometry-mysl-je-podobna-casu-myslenkove-valky/
https://stop5g.cz/psychoenergetika-skalarni-interferometry-mysl-je-podobna-casu-myslenkove-valky-dil-2/
https://stop5g.cz/psychoenergetika-skalarni-interferometry-mysl-je-podobna-casu-myslenkove-valky-dil-2/
https://stop5g.cz/zarizeni-meg-podelna-skalarni-energie-vyplnuje-vakuum-prostoru-patent-us6362718b1/


Magnetogentika, 
VIDEO: Magnetogenetika, mRNA a Váš Mobil

Magnetogenetika, mRNA a Váš Mobil

SPOJENÍ VAKCÍN S MAGNETOGENETIKOU, NANOTECHNOLOGIÍ A 5G – VLNOVÁ 
GENETIKA – UMĚLÁ INTELIGENCE
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https://vlnovagenetika.cz/spojeni-vakcin-s-magnetogenetikou-nanotechnologii-a-5g-vlnova-genetika-umela-inteligence/
https://vlnovagenetika.cz/spojeni-vakcin-s-magnetogenetikou-nanotechnologii-a-5g-vlnova-genetika-umela-inteligence/
https://vlnovagenetika.cz/magnetogenetika-mrna-a-vas-mobil/
https://rumble.com/vlr3n2-magnetogenetika-mrna-a-v-mobil.html


Magnetická Vakcína – Zuckerberb a Biohub – MagnetoGenetiké Krystaly a Dálkové 
Ovládání Těla a Smyslů – Experimenty – Zacílení Speciálních Buněk

MagnetoGenetické Vakcíny – Umělý Protein – Vypínání Těl  a   –   
BioMarkery – Ferritin
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https://stop5g.cz/magnetogeneticke-vakciny-umely-protein-vypinani-a-zapinani-neuronu-smyslu-tela-a-svalu-darpa-biomarkery-ferritin/
https://stop5g.cz/magnetogeneticke-vakciny-umely-protein-vypinani-a-zapinani-neuronu-smyslu-tela-a-svalu-darpa-biomarkery-ferritin/
https://stop5g.cz/magnetogeneticke-vakciny-umely-protein-vypinani-a-zapinani-neuronu-smyslu-tela-a-svalu-darpa-biomarkery-ferritin/
https://stop5g.cz/magnetogeneticke-vakciny-umely-protein-vypinani-a-zapinani-neuronu-smyslu-tela-a-svalu-darpa-biomarkery-ferritin/
https://vlnovagenetika.cz/magneticka-vakcina-zuckerberb-a-biohub-magnetogenetike-krystaly-a-dalkove-ovladani-tela-a-smyslu-experimenty-zacileni-specialnich-bunek/
https://vlnovagenetika.cz/magneticka-vakcina-zuckerberb-a-biohub-magnetogenetike-krystaly-a-dalkove-ovladani-tela-a-smyslu-experimenty-zacileni-specialnich-bunek/


Electrogenetika. 
Internet Těl – Elektrogenetika – Syntetické Genové Obvody jsou Řízeny Vnějšími Signály

AUDIO:  Od 16:42 Minuty na téma vlnová genetika, stop5g s rozměrem do více stran. Širší
chápání toho co se dneska děje…

• Bioelektronické Signalizace vložena v DNA Vakcínách
• Covid-19 je Začátek 4 Průmyslové Revoluce
• Autonomní Systémy, které mění Biologické Stavy
• Syntetické Genové Obvody jsou Řízeny Vnějšími Signály
• dCas9 k Elektrické Aktivaci a Potlačení vybraných Genů
• CRISPR k Potlačení Obranných Reakcí Buňky – Vypnutí Imunity …
• Lepší Vnější Kontrola u Buněk s potlačenou Obranou
• Elektrogenetika je propojena s Nano a Mikro Elektronikou
• Internet Těl není Regulovaný

• Covid-19  mDNA vakcíny  pracují  s  elektropor  aci   v  lidském těle.   Elektroporace  –  na
buňku je aplikované elektrické pole, za účelem zvýšení propustnosti buněčné membrány,
což umožňuje průnik chemikálií, léků ...

VIDEO: 5G, 4G Nepotřebuje Čip, Biokódovaná DNA Rezonanční Frekvence k Ovládání Jedince v 
Matrixu

Optogenetika
VIDEO: Optogenetika – Profesor Ed Boyden – Selektivní ovládání Lidí, Neuronů pomocí 
Světla

Optogenetika – Profesor Ed Boyden – Selektivní ovládání Lidí, Neuronů pomocí Světla
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https://vlnovagenetika.cz/optogenetika-profesor-ed-boyden-selektivni-ovladani-lidi-neuronu-pomoci-svetla/
https://rumble.com/vlb8zd-optogenetika-profesor-ed-boyden-selektivn-ovldn-lid-neuron-pomoc-svtla.html
https://rumble.com/vlb8zd-optogenetika-profesor-ed-boyden-selektivn-ovldn-lid-neuron-pomoc-svtla.html
https://rumble.com/vr0py7-5g-4g-nepotebuje-ip-biokdovan-dna-rezonann-frekvence-k-ovldn-jedince-v-matr.html
https://rumble.com/vr0py7-5g-4g-nepotebuje-ip-biokdovan-dna-rezonann-frekvence-k-ovldn-jedince-v-matr.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroporation
https://rumble.com/vmp3oj-klaus-schwab-2015-4-prmyslov-revoluce.html
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-11-04-vladimira-vitova_marek-adam_rudolf-vavra_komentare-ans-k-aktualnimu-deni_113-min/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-11-04-vladimira-vitova_marek-adam_rudolf-vavra_komentare-ans-k-aktualnimu-deni_113-min/
https://stop5g.cz/internet-tel-elektrogenetika-synteticke-genove-obvody-jsou-rizeny-vnejsimi-signaly/


VLNOVÁ IMUNITA
EXPERIMENTÁLNÍ DEMONSTRACE VLNOVÉ IMUNITY

Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci – PCR Polymerový Enzym 
Postavil DNA Bakterie

Experimenty Holografické Vlnové Povahy Genetické Informace – Hologramy a Meta 
Materiály
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https://vlnovagenetika.cz/experimenty-holograficke-vlnove-povahy-geneticke-informace-hologramy-a-meta-materialy/
https://vlnovagenetika.cz/experimenty-holograficke-vlnove-povahy-geneticke-informace-hologramy-a-meta-materialy/
https://vlnovagenetika.cz/pouze-z-informovaneho-svetla-jde-vyvolat-chemickou-reakci-pcr-polymerovy-enzym-postavil-dna-bakterie/
https://vlnovagenetika.cz/pouze-z-informovaneho-svetla-jde-vyvolat-chemickou-reakci-pcr-polymerovy-enzym-postavil-dna-bakterie/
https://vlnovagenetika.cz/experimentalni-demonstrace-vlnove-imunity/


COVID A 5G
Covid-21 – Objevování a Mizení Viru – Vlnové a Holografické Vlastnosti DNA – Digitální 
Sekvence v Koronaviru – Nepochopení v Západní Vědě

Ministerstvo Obrany nedoporučuje Genetické Testování kvůli Sledování Jednotlivce z 
Genetické Úrovně

• Ministerstvo Obrany nedoporučuje Genetické testování kvůli hromadnému sledování a
možnosti sledování jednotlivce bez povolení nebo vědomí jednotlivce. 

• Rezonanční Bio frekvence DNA se používá ke sledování, stopování a ovládání jedince
nebo davů. 

• Kontrola z genetické úrovně představuje zvýšené riziko pro společné síly a mise (pdf).
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https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2021/02/vlnovagenetika.cz-DOD-Memo-DNA-Testing-OFFICE-OF-THE-SECRETARY-OF-DEFENSE-The-Department-of-Defense-does-not-recommend-Genetic-Testing-Security-risks-and-surveillance-from-DNA-level.pdf
https://vlnovagenetika.cz/ministerstvo-obrany-nedoporucuje-geneticke-testovani-kvuli-sledovani-jednotlivce-z-geneticke-urovne/
https://vlnovagenetika.cz/ministerstvo-obrany-nedoporucuje-geneticke-testovani-kvuli-sledovani-jednotlivce-z-geneticke-urovne/
https://vlnovagenetika.cz/covid-21-objevovani-a-mizeni-viru-vlnove-a-holograficke-vlastnosti-dna-digitalni-sekvence-v-koronaviru-nepochopeni-v-zapadni-vede/
https://vlnovagenetika.cz/covid-21-objevovani-a-mizeni-viru-vlnove-a-holograficke-vlastnosti-dna-digitalni-sekvence-v-koronaviru-nepochopeni-v-zapadni-vede/


Důkaz  o  Spojení  mezi  Koronavirovým  Onemocněním  a  Vystavením  Radio-frekvenčnímu
Záření z Bezdrátové Komunikace Včetně 5G

DOKUMENT:  Evidence for a connection between coronavirus disease 19 and exposure to
radiofrequency radiation from wireless communications including 5G – 2021

Národní  centrum pro  biotechnologické  informace  (NCBI)  zveřejnilo  novou studii  varující
před  nebezpečím  technologie  5G,  včetně  toho,  jak  přímo  přispívá  k  příznakům  běžně
spojovaným s Wuhanským korona virem Covid-19

Nano-Žiletky ve Vakcíně a v Krvi – Dr. Andreas Noack – Lékaři jste Vrazi pokud Očkujete –
Hydroxide Grafenu
VIDEO:  Nano-Žiletky  v  Krvi  –  Hydroxid  Grafenu  –  Dvě  frekvenční  Pásma  Hydroxidu
Grafenu
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https://rumble.com/vq3vvr-nano-iletky-v-krvi-hydroxid-grafenu-dv-frekvenn-psma-hydroxidu-grafenu.html
https://rumble.com/vq3vvr-nano-iletky-v-krvi-hydroxid-grafenu-dv-frekvenn-psma-hydroxidu-grafenu.html
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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https://stop5g.cz/dukaz-o-spojeni-mezi-koronavirovym-onemocnenim-a-vystavenim-radio-frekvencnimu-zareni-z-bezdratove-komunikace-vcetne-5g/


COVID má stejné příznaky jako Mikrovlnná Nemoc – Test Krve před a po expozici SMART 
Zařízením – Lékařský výzkum
VIDEO: TEST KRVE – Degradace krve po dvou minutách před SMART Bezdrátovým 
Zařízení  m  

VIDEO: Demontujte 5G antény

5G a Elektroporační DNA Vakcíny a Testy – Transhumanismus – Pirbright Institute – Bill 
Gates – Innovate UK – COVID-19 Genocida

VIDEO: COVID Psychóza - Alpha, Beta, Gamma mozkové vlny a radiace nebo mutace???

Nanotechnologie – Patent US10130701B2 – Coronavirus – Biologické Zbraně – Aktivace 
Pomocí 5G – Fyzikální Genocida – Zneužitá A.I.
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https://stop5g.cz/nanotechnologie-patent-coronavirus-biologicke-zbrane-aktivace-pomoci-5g-fyzikalni-genocida-zneuzita-a-i/
https://stop5g.cz/nanotechnologie-patent-coronavirus-biologicke-zbrane-aktivace-pomoci-5g-fyzikalni-genocida-zneuzita-a-i/
https://rumble.com/vpcp6z-covid-psychza-alpha-beta-gamma-mozkov-vlny-a-radiace-nebo-mutace.html
https://stop5g.cz/5g-a-elektroporacni-dna-vakciny-a-testy-transhumanismus-pirbright-institute-bill-gates-innovate-uk-covid-19-genocida/
https://stop5g.cz/5g-a-elektroporacni-dna-vakciny-a-testy-transhumanismus-pirbright-institute-bill-gates-innovate-uk-covid-19-genocida/
https://rumble.com/vkrcu7-demontujte-5g-antny.html
https://rumble.com/vqvuxd-test-krve-degradace-krve-po-dvou-minutch-ped-smart-bezdrtovm-zazenm.html
https://rumble.com/vqvuxd-test-krve-degradace-krve-po-dvou-minutch-ped-smart-bezdrtovm-zazenm.html
https://rumble.com/vqvuxd-test-krve-degradace-krve-po-dvou-minutch-ped-smart-bezdrtovm-zazenm.html
https://stop5g.cz/covid-ma-stejne-priznaky-jako-mikrovlnna-nemoc-test-krve-pred-a-po-expozici-smart-zarizenim-lekarsky-vyzkum/
https://stop5g.cz/covid-ma-stejne-priznaky-jako-mikrovlnna-nemoc-test-krve-pred-a-po-expozici-smart-zarizenim-lekarsky-vyzkum/
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Armáda a 5G
 Více v kategorii ARMADA

Zbraňové Systémy
• 5G Používá stejné Frekvence jako Vojenská Zbraň Způsobující Bolest  

• 5G Satelity – Akustické Zbraně – Infrazvuk – Ultrazvuk – DEW  

• 5G Satelity jako Zbraň – Směrované, Mikrovlnné, Energetické Zbraně – Laserové   
Zbraně

•      5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válka  
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https://stop5g.cz/5g-technologie-zamerena-mikrovlnna-radiace-ticha-valka/
https://stop5g.cz/5g-satelity-jako-zbran-smerovane-mikrovlnne-energeticke-zbrane-laserove-zbrane/
https://stop5g.cz/5g-satelity-jako-zbran-smerovane-mikrovlnne-energeticke-zbrane-laserove-zbrane/
https://stop5g.cz/5g-satelity-akusticke-zbrane-infrazvuk-ultrazvuk-dew/
https://stop5g.cz/5g-pouziva-stejne-frekvence-jako-vojenska-zbran-zpusobujici-bolest/
https://stop5g.cz/kategorie/armada/


• Armáda, Nové Zbraně, Mikrovlnné Účinky, (Ne)smrtící Vlivy a 5G  

• Elektronicky řízené antény s více paprsky (ESMA) – Mikrovlnná trouba ve vesmíru –   
5G smrtící a sledovací mřížka

• Mikrovlny s Vysokým Výkonem – Elektromagnetické Pulzní Zbraně – E-Bomba  

• Vesmírné Války – LDAL je HAARP druhé generace na Letadlech a 5G Satelitech –  
Směrované Zbraně – Změny Počasí, přes ovládání Nanotech po Kontrolu Davu

Armáda – zdraví – Tajné Služby
• Americký Vojenský Výzkum – Vědí, že Lidé trpí – Bagatelizace Zdravotních Následků   

– Pandemie

• Britské Tajné Služby, Námořnictvo, Barrie Trower a 5G  
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https://stop5g.cz/britske-tajne-sluzby-namornictvo-barrie-trower-a-5g/
https://stop5g.cz/americky-vojensky-vyzkum-vedi-ze-lide-trpi-bagatelizace-zdravotnich-nasledku-pandemie/
https://stop5g.cz/americky-vojensky-vyzkum-vedi-ze-lide-trpi-bagatelizace-zdravotnich-nasledku-pandemie/
https://stop5g.cz/vesmirne-valky-ldal-je-haarp-druhe-generace-na-letadlech-a-5g-satelitech-smerovane-zbrane-zmeny-pocasi-pres-ovladani-nanotech-po-kontrolu-davu/
https://stop5g.cz/vesmirne-valky-ldal-je-haarp-druhe-generace-na-letadlech-a-5g-satelitech-smerovane-zbrane-zmeny-pocasi-pres-ovladani-nanotech-po-kontrolu-davu/
https://stop5g.cz/mikrovlny-s-vysokym-vykonem-elektromagneticke-pulzni-zbrane-e-bomba/
https://stop5g.cz/elektronicky-rizene-anteny-s-vice-paprsky-esma-mikrovlnna-trouba-ve-vesmiru-5g-smrtici-a-sledovaci-mrizka/
https://stop5g.cz/elektronicky-rizene-anteny-s-vice-paprsky-esma-mikrovlnna-trouba-ve-vesmiru-5g-smrtici-a-sledovaci-mrizka/
https://stop5g.cz/armada-nove-zbrane-mikrovlnne-ucinky-nesmrtici-vlivy-a-5g/


Hlavní Rozvědk  a   Ruska   – 5G – Nano  tech   – Očkování – Satanismus – Plukovník ГРУ  

VIDEO: David Icke – 5G je zbraň – Skryté vojenské využití technologie 5G – Skrytá pravda

VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVA O COVID-19 A JEJÍ VZTAH K SARS-COV-2 A DALŠÍM 
FAKTORŮM – SDRUŽENÍ DŮSTOJNÍKŮ ARMÁDY FRANCOUZSKÉ REZERVY – DÍL 2
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Chemtrails a 5G
5G Vysílače – Chemické nano vstřikování – Vysoce Převodová Dielektrická Čočková Anténa –
3D Mapy – 868 MHz – Chemtrails – Vybavení pro bojiště

• Metalizované  nano  částice  umožňují  5G  provádět  v  podstatě  radar. Mohou  Vás
identifikovat, sledovat Vás ve Vašem vlastním domě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

• Nanočástice impregnují naše těla a zůstávají uvnitř našich těl.

• 4G,  5G  je  schopno  triangulovat  mapu  a  číst  Vás,  protože  jste  jako  živá  bytost
impregnována těmito nanočásticemi,  které fungují jako  druh technologie přenosu a
příjmu.

• 5G přichází  s  výrazně  více  vysílači  v  bezprostřední  blízkosti  člověka  a  je  to  také
sofistikovaný nelegální, nezákonný vysílač. 

• Jsou  to  také  antény  dielektrické  čočky  s  vysokým  převodovým  stupněm,  které
umožňuje 5G vysílačům vytvářet 3D mapy svého okolí u Vás doma. 

• Frekvence  868  MHz  je  specifická  pro  vyšetřovací  systémy  bojiště. Tato  frekvence,
frekvence do 1G umožňuji, aby signál snadno prošel betonovou zdí. 

• Dochází k datování přenosů, čtení a zápisu dat. Je to cílový systém kontroly informací.

VIDEO:  (2016)  CIA  DIRECTOR  JOHN  BRENNAN  ADMITS  TO  CHEMTRAILS
(STRATOSPHERIC AEROSOL INJECTION) ŘEDITEL CIA JOHN BRENNAN PŘIZNAL
ŽE DOCHÁZÍ K CHEMTRAILS (VSTŘIKOVÁNÍ AEROSOLU do STRATOSFÉRY) Pan
Brennan mluví o souvislosti  ve  spojitosti  s bojem o klima.  Otázka:  Od kdy se ředitel  CIA
zajímá víc o přírodu než o sledování všech lidí?
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Akce STOP 5G
Prosíme o Vaši pomoc zastavit nastupující Digitální Koncentrák. Pro náš rod, rodinu, národ, 
přírodu a úrodu. Sláva našim předkům a sláva našim potomkům. 

KATEGORIE: AKCE   STOP 5G  

ZAKLÁDÁNÍ LOKÁLNÍCH KOMUNIT
STOP  COVID  5G  ZOMBIE  APOKALYPSA  –  PATENTY  –  SEZNAM  LOKÁLNÍCH
ČESKOSLOVENSKÝCH SKUPIN – PRO NÁŠ ROD, RODINU, NÁROD A PŘÍRODU

Nahlaste Trestní Čin
Zavolejte Policii a Nahlaste Zločin – COVID 5G je Podvod a Kryje Skutečné Nebezpečí 5G
Sítí,  Vakcín a Nanotechnologií,  které Slouží k Zavádění Digitálního Koncentráku – Policie
Prober se
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Kontaktujte Vašeho Starostu
Akce  Stop5G – Dle  zákona č.  106/1999  Sb.  napište  svému starostovi  žádost  o  poskytnutí
informací – Zavolejte Vašemu starostovi – Tisk letáku – Informujte nejen veřejné úřady

Napsat na Hygienu
Akce Stop5G – Napište PODNĚT Hygieně ve smyslu § 42 zákona č.  500/2004 Sb. – Vzor
dopisu
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Trestní Oznámení
Trestní Oznámení – ČTÚ – Nordic Telecom – NRL – Ministerstvo Průmyslu a Obchodu České
Republiky – Ministerstvo pro Místní Rozvoj České Republiky – Genocida

Udělejte si Důkazy
• KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY  
• KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ NÁPRAVY –   

DOKUMENTY
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Napište Poslanci na FB o Nebezpečí 5G
Z  de   najdete seznam poslanců a jejich FB stránky. Na email Vám většinou vůbec neodpoví. FB
stránka je veřejná a vidí ji další (ne)probuzení lidé. Průběžně je potřeba kontrolovat. 

Je dobré také navštěvovat politiky, starosty, zastupitelé v místě jejich bydliště.

AKCE 5G: Zasílání Oznámení o Odpovědnosti svým Voleným 
Zástupcům
Vzor co napsat poslancům, zastupitelům, starostům ...
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Jste můj zvolený zástupce. Toto právní oznámení o odpovědnosti je určeno k tomu, aby se v
případě potřeby použilo jako důkaz u soudu a má v úmyslu Vás poučit, ochránit a probudit
občanskoprávní  a  trestní  odpovědnosti  v  souvislosti  s  Vašimi  činy  nebo  opomenutími
souvisejícími s používáním technologie 5G ve Vašem volebním obvodu. Malé buňky 4G / LTE
tvoří  nedílnou  součást  nasazení  5G.  Tato  technologie  5G  způsobí,  že  budu  vystaven
bezdrátovému  neionizujícímu  elektromagnetickému  záření  proti  mému  souhlasu  po  celou
dobu kdy jsem doma. 

Výzva prezidentovi, ministerstvům, členům vlády k zastavení 
zavádění 5G v České republice

Automaticky zašle email na ministerstva, úřad vlády, jednotlivce …

Hromadné Psaní Emailů 

5G A POLICIE
Policie, Armáda má byt nahrazena Stroji se Zneužitou NWO Umělou Inteligencí – Boston
Dynamics – FEDOR – Hlavní Inspektor Detektivů v Německu “Jsem Vlastenec, ne Idiot“

• Virtuální  asistence „Amma“ Dubajské policie  využívá umělou inteligenci  a  vyřídila
více než 14 000 dotazů v roce 2020

• Hlavní inspektor detektivů se připojuje k hnutí za svobodu v Německu a staví se za
svou zemi. “Jsem vlastenec, ne idiot.“

• Robot Atlas od Boston Dynamics udělá stojku na rukách, salto vzat, a nejen to… Kolik
policistů a vojáků udělá stojku na rukách, salto vzat?
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