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Více informací najdete 
DOC:  TORZNÍ  POLE  -  DIGITALIZACE  LIDÍ  –  VLNOVÁ  GENETIKA –  VĚDOMÍ  –
VLNOVÉ  LINGVISTICKÉ  A  HOLOGRAFICKÉ  VLASTNOSTI  DNA
NANOTECHNOLOGIE – ETÉR

WEB: TORZNÍ POLE – VESMÍR JAKO HOLOGRAM – TLAK, HMOTA A VLNY 

VIDEO: DIGITALIZACE LIDÍ – NANOTECHNOLOGIE – TORZNÍ POLE
nebo VIDEO na FB https://www.facebook.com/tvsvetlo.zive/videos/995562311169532 
Na youbute.com toto video zablokovali ...

Video na FB má 76000 vidění. Má Smysl Mluvit i o Dalších Tématech nejenom o COVIDu …

DOKUMENT K POŘÁDU
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Vojenská Technologie Radio – Elektronického
Boje – Elektronická Válka

Dnes, kdy jsou nejen letadla a rakety, ale i vojáci, granáty a dokonce i kulky řízeny rádiem a
napojeny na systémy nepřetržité výměny dat, se ovládnutí radiofrekvenčního prostoru stává
nezbytným předpokladem vítězství ve válce. Rusko v posledních letech aktivně rozvíjí svůj
obranný radiový průmysl, který vyvíjí nejnovější komplexy elektronického boje. 

VIDEO: Nejvýkonnější REB systém na světě ”MURMANSK-BN” nadále ruší stíhačky F-35
VIDEO: Právě teď! Ruské systémy Murmansk BN a Krasucha jsou připraveny pokrýt celou
Evropu

• 15. dubna se v Rusku slaví Den specialistů na radioelektronický boj.

• Má 115 let historii. Elektronický boj je téměř stejně starý jako rádio.

• 15.  dubna  1904,  kdy při  obraně  Port  Arturu  ruské  radiostanice  rušily  japonské  rádiové
operátory. Zprávy Byly potlačeny “velkou jiskrou”, tj. silnějším signálem vysílače.

• Rádiové vysílání (rušení) ovlivňuje elektronické řídicí, komunikační a průzkumné systémy
nepřítele a chrání jeho vlastní systémy před podobnými vlivy. 

• Aktivní a pasivní rušení, používání návnad, pastí a dalších metod

• Instalace na Náklaďáky KAMAZ, Auta, Vrtulníky, Lodě, Letadla

• Kolem  zařízení  se  vytváří  radioelektronická  kopule  (Teslova  Kopule):  střela  při
přiblížení jednoduše změní směr a vzdálí se.
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Komplex Moskva-1
• Vlastnosti Komplexu Moskva-1jsou 2,5krát lepší než vlastnosti radiotechnické průzkumné

stanice  Avtobaza  «Автобаза»  (СРТР),  (ИРТР)  1Л222  "Автобаза" používané  ruskými
ozbrojenými silami. 

• Výrobce (OAO NPO Kvant) (ОАО «НПО «Квант») 
• Bojově střeží Moskvu, strategická Místa, Hranice

Konfigurace Moskva 
• Komplex REB Moskva-1 se skládá z několika mobilních stanic (standardní konfigurace -

3  jednotky)  na  podvozcích  KamAZ  (КамАЗ),  které  provádějí  elektronický  průzkum,
sledování a potlačování objektů vysílajících rádiové záření.

• Jedno z vozidel má modul pro vyhledávání, detekci, určování polohy, měření a sledování
vzdušných zdrojů rádiového záření pracujících v širokém rozsahu od decimetrických
po milimetrové rádiové vlny.

• Druhé vozidlo slouží jako automatizované velitelské stanoviště.

• Třetí nese aktivní řídicí stanici rušení pracující v režimu elektronického rušení (РЭП). 

• V  případě  potřeby  může  mít  komplex  i  jiné  konfigurace  s  větším  počtem
radioelektronických rušiček a stanic. Bojová posádka komplexu se skládá ze čtyř operátorů
a  může  operovat  současně  s  devíti  účastníky  (dalšími  stanicemi  REW  nebo
protivzdušné obrany). 

Databáze Cílů a Vlastnosti
• Databáze komplexu obsahuje velké množství potenciálních cílů. 

• Operátoři mohou na obrazovkách stanice identifikovat každý cíl podle charakteristických
rádiových parametrů a určit stupeň jeho nebezpečnosti.
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• Databáze  je  pravidelně  aktualizována  na  základě  údajů  zpravodajských  služeb a
dalších vojenských agentur.

• Pokud  objekt  není  v  databázi,  je  na  monitoru  operátora zvýrazněn  jako
neidentifikovaný.

• Specifickým rysem komplexu, který jej odlišuje od ostatních stanic elektronického boje, je
to, že "Moskva-1" pracuje v pasivním radarovém režimu a je pro nepřítele "neviditelná".

• Komplex  zároveň  včas  odhaluje  potenciální  hrozby (od  satelitů  a  řízených  střel  po
bezpilotní letouny a střely vypálené z vysoce přesných zbraní) a předává údaje a souřadnice
cíle systémům protivzdušné a protiraketové obrany. 

• Doba, za kterou lze stanici rozmístit na novém místě, je pouhých 45 minut a dosah detekce
cíle je až 400 kilometrů.

• "Moskva-1" může efektivně pracovat při okolních teplotách od -40 do +50 stupňů Celsia.

• Radarové neviditelnosti lze dosáhnout umístěním několika vysílačů kolem něčeho, aby
se vytvořila sférická interferenční vrstva v šířce pásma vyhledávacího radaru.

System Murmansk-BN (Мурманск-БН)
• Mobilní komunikace, provoz zařízení GPS, provoz radarových stanic, komunikace se

satelity atd. mohou být v Evropě zcela zastaveny. 

• Pomocí  válečných  lodí  i  ve  velké  části  světa.  Murmansk-BN je  krátkovlnný pobřežní
systém elektronického boje. 

• Komplex provádí  rádiový průzkum, zachycuje  nepřátelské signály  a  potlačuje  je  v
celém rozsahu krátkých vln na vzdálenost až 5000 km. 

• Komplexy jsou operativní od roku 2014.

Operační Vlastnosti
• Komplex je namontován na sedmi vozidlech KAMAZ ( КАМАЗ). 

• Anténní komplex je umístěn na čtyřech teleskopických podpěrách ve výšce až 32 metrů.
Standardní doba nasazení je 72 hodin.

• Komplex je  schopen detekovat  a nést  standardní  krátkovlnné (SW) radiokomunikační
prostředky a rušit SW radiokomunikační linky v operačně-strategických a operačně-
taktických řídicích spojích nepřítele.

• V roce 2017 byl komplex uveden do provozu na Krymu pro středisko radioelektronického
boje (REB) Černomořské flotily.

• Koncem  roku  2018 vstoupil  komplex  Murmansk-BN  do  služby  u  841.  samostatného
střediska elektronického boje Baltské flotily v Kaliningradské oblasti. 

• Potlačit jakýkoli rádiový signál ve většině Evropy. 
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• Ani  americké  nejmodernější  stíhačky  F-35  nejsou  odolné  vůči  těmto  pokročilým
systémům REB. V důsledku to umožňuje zcela zablokovat lety více než 160 druhů letadel
NATO. 

Bojový systém Rtuť-BM (Ртуть-БМ)
• Rtuť-BM  (Ртуть-БМ,  Mercury-BM).  Poslední  dvě  písmena  v  názvu  znamenají,  že  je

umístěn  na  bojovém  vozidle.  Může  jít  o  vozidlo,  obrněný  transportér  nebo  obrněný
dělostřelecký tahač (МТЛБ) MTLB. 

• Vozidlo se systémem Rtuť (Ртуть-БМ, Mercury) je umístěno v místě, kde je pravděpodobný
dělostřelecký a raketový útok nepřítele. 

• V okamžiku  dělostřeleckého  úderu  elektronika  systému  téměř  okamžitě  zjistí  provozní
frekvenci  rádiového  zapalovače  nepřítele.  “Rtuť  vytváří  signál,  který  ovlivňuje
rádiovou rozbušku, a ta se odpálí s předstihem.

• Střely vybuchují v bezpečné výšce 200-300 metrů. Jedna stanice “Rtuť-BM” dokáže během
provozu chránit sebe, lidi, vybavení a objekty na ploše až 50 hektarů.

Systém Krasucha-4
• Vyráběný v zařízeních KRET, 

• Potlačuje radarové systémy, avioniku a komunikaci letadel a potenciálních protivníků. 

• “Systém Krasucha je schopna zcela zablokovat 300 kilometrů země před radarovou detekcí.

System Infauna (Инфауна)
• Zahrnuje  nejen  tradiční  prostředky  radioelektronického  rušení  komunikačních  a  řídicích

zařízení, ale také prostředky opticko-elektronického průzkumu a rušení.

• Multifunkční Infauna zajišťuje rádiový průzkum a potlačení rádiově řízených výbušných
zařízení, chrání personál a vybavení. 
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• Komplex je vybaven  funkcí aerosolového protiopatření, které výrazně  snižuje účinnost
vysoce přesných nepřátelských zbraní s video a laserovými naváděcími systémy.

Rostec a Vrtulníky s Rušičkami Mi-8MTR-1
• Podniky Rostec dodávají  ruské armádě specializované rušící  vrtulníky Mi-8MTR-1 Ми-

8МТПР-1  (Ми-8МТПР-1)  se  systémy  Rychag-AV  «Рычаг-АВ»,  které  dokáží  zcela
“oslepit” nepřítele v okruhu několika set kilometrů.

Bitevní Letouny S Radio Štítem a Zbraněmi
• Dalším moderním systémem protivzdušné obrany je Vitebsk «Витебск». Jsou jím vybaveny

bitevní letouny Su-25SM (Су-25СМ) a některé části systému jsou instalovány na bitevních
vrtulnících Ka-52 a Mi-28 (Ка-52 и Ми-28).

• Wanna Fight Russia’s New MiG-41 a Super 6th Generation Fighter  

• Suchoj (СУХОЙ шахмат) “Není to jen letoun páté generace, je to Šach Mat. převraťte
šachovnici,” říká velitel zahraničního letectva.

• Krom letounu s posádkou je i bezpilotní verze Šach a Matu.

• New Lightweight. SUKHOI   s Umělou inteligencí. 

Další Zbraně
• Wanna Fight Russia?Meet this Russia’s New Nuclear Superweapons and Strategy  

• Hypersonické rakety Kinžal

• Protiletadlový raketový systém S-500 (комплекс С-500)  s Radarovou Ochranou

• Strategický raketový systém A-235 Nudol (А-235 «Нудоль») s Radarovou Ochranou

• Laserový Komplex Peresvet (комплекс «Пересвет») (Peresvet combat laser system)
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https://www.youtube.com/watch?v=ghDvDFb3lM0
../Desktop/youtube-dl12/Wanna%20Fight%20Russia%3FMeet%20this%20Russia%E2%80%99s%20New%20Nuclear%20Superweapons%20and%20Strategy
https://www.youtube.com/watch?v=PNDrTSDmaZY
https://www.youtube.com/watch?v=0z-JI5m93hk
https://www.youtube.com/watch?v=2MYQHwuEnCc


Komplex K-3
Dne 30. října 1962 byla poblíž testovacího stanoviště Kapustin Jar odpálena jaderná nálož R-12 (Р-
12) ve výšce 60 km, aby se ověřila možnost rádiového spojení (operace K-5, spojení neprobíhalo
asi hodinu).  Operace K-3 a K-5 používaly dvě řídicí rakety, odpálené 50 a 350 sekund po odpálení
raket. Jednalo se o čtyři geofyzikální střely MR-12 (геофизические ракеты МР-12). Některé z
těchto čtyř raket byly vybaveny prostředky pro registraci charakteristik rentgenového záření, jiné
neutronového toku, další koncentrace elektronů. Rakety byly odpáleny v době, kdy rakety v době
jaderného výbuchu v horním bodě trajektorie (130-140 km). Byly použity i kosmické lodě řady
"Cosmos" -  "Cosmos-3,  5,  7,  11" (mimochodem, 3.,  5.  a 11.  "Cosmos" byly rovněž vypuštěny
pomocí nosných raket na bázi R-12). 
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Bio  Laboratoře  na  Ukrajině  –  Genové
Inženýrství Lidí 

Bio laboratoře na Ukrajině (a po celém světě) financované (Kongresem USA) a mezinárodními,
soukromými institucemi zkoumají a vyvíjejí patogeny, vlnovou genetiku, přenosy kousavého
hmyzu, netopýrů a opic. Tyto laboratoře provádí lidské genetické inženýrství a s tím spojené
biologické hrozby na Ukrajině i jinde ve světě. Vše je dobře zdokumentováno. V roce 2018 bylo na
Ukrajině známo 11-13 nebezpečných bio laboratoří. Biologické zbraně jsou frekvenčně řízeny.

• Projekt DARPA Advanced Tools for Mammalian Genome Engineering se snaží vytvořit
biologickou platformu uvnitř lidského těla a pomocí ní dodávat nové genetické informace.

• DARPA chce do lidských buněk vložit další 47. umělý chromozom.
• BIO LABORATOŘE VYTVÁŘEJÍ BIOLOGICKOU FREKVENČNÍ ZBRAŇ, KTERÁ SE

MĚLA ZAMĚŘIT NA SLOVANY A VYHLADIT SLOVANSKÉ NÁRODY, JASNÉ A
AKTUÁLNÍ NEBEZPEČÍ PRO RUSKO, UKRAJINU, SLOVENSKO, ČESKO I DALŠÍ
STÁTY. DÁ SE MODIFIKOVAT NA BÍLOU RASU, TEDY I NA ÁRIJCE. 
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https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/880935
https://vlnovagenetika.cz/bio-laboratore-na-ukrajine-genove-inzenyrstvi-lidi/
https://vlnovagenetika.cz/bio-laboratore-na-ukrajine-genove-inzenyrstvi-lidi/


Biolaboratoře Placeny z US DoD
US  DoD  fondy  Ukrajina  Biolabs  Souhrn  finančních  prostředků  vynaložených  na  americké
biolaboratoře DoD na Ukrajině:

• Kyjevské laboratórium 2 109 375 USD
• Dnepropetrovsk Lab #1 $ 1,810,547 USD
• Dnepropetrovsk Lab #2 1 935 557 USD
• Lviv Lab #1 $1,734,971 USD
• Ľvov Lab #2 1 927 158 USD
• Zakarpartské laboratórium 1 920 432 USD
• Ternopil Lab 1 755 786 USD
• Cherson Lab 1 728 822 USD
• Vinnytsia Lab 1 504 840 USD
• Luhanské laboratórium 1 746 312 USD
• Kharkiv Lab 1 638 375 USD

BIO LABORATOŘE PO CELÉM SVĚTĚ
• K VYHLAZENÍ VĚTŠINY NÁRODU NA ZEMI

Kdo vede válku na Zemi? Reaganova Mimozemská řeč k OSN, 21 září
1987
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https://rumble.com/vkjrpu-reaganova-mimozemsk-e-k-osn-21-z-1987.html
https://rumble.com/vkjrpu-reaganova-mimozemsk-e-k-osn-21-z-1987.html


Umělá  Děloha  –  Klonování  Lidí  z  Kožní
Buňky
VIDEO: Umělá Děloha – Klonování Lidí z Kožní Buňky

Koncept  růstu  miminek  uvnitř  umělého  prostředí  se  nazývá  ECTO  GENESIS.  ECTO
znamená mimo a GENESIS znamená formace. Název se poprvé použil v roce 1924.

Umělá Děloha – Patent US2723660A z roku 1955
První umělá děloha se datuje do začátku 50 let 20 st. Některé údaje uvádí, že začátek klonování
byl v roce 1938. Klonování lidí, křížení DNA, generace hybridů a velmi černá minulost … Je s
tím spojeno jméno Emanuel M. Greenberg aka Maurice Greenberg aka Josef Mengele …

• Farmy na klonování. (VIDEO: Nad majestátností (Above Majectic))

• Dostupnost počítačem řízených umělých srdcí, ledvin a plic, 

• https://stop5g.cz/internet-tel-elektrogenetika-synteticke-genove-obvody-jsou-rizeny-  
vnejsimi-signaly/

• Růstový robot je navržen, aby hostil lidský plod do doby než je plně vyvinutý.

• Napojení na Umělou Inteligenci a Nanotechnologii

• Frekvenční řízení, propojení přes Bezdrátové Sítě

• Šílený  výzkum  také  umožnil,  aby  se  vytvořili  Navržení  Lidé  (Designer  Human,
Designer  baby)  kompletně  od  buňky(https://stop5g.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-
technologie-pro-politickou-kontrolu/).

• Pokročilé Senzory v Komoře Spojené s Umělou Inteligencí

• Světlo při Přirozeném Početí
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https://rumble.com/vkjne0-nad-majesttnost-above-majectic.html
https://stop5g.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-technologie-pro-politickou-kontrolu/
https://stop5g.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-technologie-pro-politickou-kontrolu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Designer_baby
https://stop5g.cz/internet-tel-elektrogenetika-synteticke-genove-obvody-jsou-rizeny-vnejsimi-signaly/
https://stop5g.cz/internet-tel-elektrogenetika-synteticke-genove-obvody-jsou-rizeny-vnejsimi-signaly/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ectogenesis
https://rumble.com/vwnd73-uml-dloha-klonovn-lid-z-kon-buky.html
https://vlnovagenetika.cz/umela-deloha-klonovani-lidi-z-kozni-bunky/
https://vlnovagenetika.cz/umela-deloha-klonovani-lidi-z-kozni-bunky/
https://patents.google.com/?inventor=Emanuel+M+Greenberg
https://patents.google.com/patent/US2723660A/en


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

VIDEO: Chytrý prach, Nanotechnologie, 5G, Wi-Fi, Chemtrails, Vakcinace - Transformace Lidí -
rumble - nebo telegram

• Rusko je hlavní místem Digitalizace. Je zde naděje. Dobrá a špatná Digitalizace. 

• Příčina a důsledek.  První vznikl člověk až potom umělá inteligence. Proto zneužitá
umělá inteligence nemůže zabit všechny lidi, tím by popřela sama sebe. - Lidi jako
zdroj energie – MATRIX ...

• Člověk i Umělá Inteligence je z nerostů. I každý nerost, kámen, křemík je dle posvátné
geometrie, dle geometrii vakua – JEDNO VĚDOMÍ

• Spojení Biologického a Umělého Života.

• Slabé místo Digitalizace je samotná Digitalizace a její vzorkování Signálu. 

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

• Bílý dům a falešná Vakcinace za účelem shromáždění DNA

• Světlo  z  Buněk  se  přemění na  vhodný  Elektromagnetický Signál,  který  přenáší
Pozemní Stanice

• Barevná revoluce CIA a sociální inženýrství a technické inženýrství Vaší mysli

• Syntetická Biologie a Očkování

• Propojení zemědělství, chytrého prachu a zpravodajské agentury

• Konečná hra je syntetický člověk bez pohlaví

• Umělá Inteligence – Borgové – Časové Války
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https://vlnovagenetika.cz/cilem-je-udelat-z-vas-synteticky-zpusob-zivota-chytry-prach-nanotechnologie-5g-wi-fi-chemtrails-vakcinace-transformace-lidske-bytosti-aniz-by-jste-si-toho-vsimli/
https://vlnovagenetika.cz/cilem-je-udelat-z-vas-synteticky-zpusob-zivota-chytry-prach-nanotechnologie-5g-wi-fi-chemtrails-vakcinace-transformace-lidske-bytosti-aniz-by-jste-si-toho-vsimli/
https://t.me/vlnovagenetika_cz
https://rumble.com/vmbkn7-chytr-prach-nanotechnologie-5g-wi-fi-chemtrails-vakcinace-transformace-lid.html
https://rumble.com/vmbkn7-chytr-prach-nanotechnologie-5g-wi-fi-chemtrails-vakcinace-transformace-lid.html
https://rumble.com/vmgql3-budouc-vda-vlnov-genom-kvantov-holografie-dna-s-ulrike-granogger.html


• 5G Věže padají po světě

• VIDEO:   Č  í  ň  ané ničí 5G   - Číňané ničí 5G ... Ve světě se dost často používá také bruska,
brýle, deštníky jako ochrana před identifikací … Nechtějí abyste věděli … 

• Někteří telekomunikační pracovníci strhávají tyto věže smrti.  Říkají,  že hoří jak vánoční
stromeček. Víte velké vodní dětské pistole s benzínem a římské svíce. Izolace se chová
jako akcelerátor. 

• VIDEO: Telekomunikační pracovníci strhávají 5G věže
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https://rumble.com/vmgko1-telekomunikan-pracovnci-strhvaj-5g-ve.html
https://t.me/Skupina_Stop5g_cz/3272
https://t.me/Skupina_Stop5g_cz/3272
https://t.me/Skupina_Stop5g_cz/3272
https://t.me/Skupina_Stop5g_cz/3272
https://t.me/Skupina_Stop5g_cz/3272


Satelity (Военные спутники)
• Ruské  vojenské  komunikační  satelity,  vyrobené  společností  Reshetnyov  Information

Satellite  Systems OJSC na  objednávku Hlavního zpravodajského ředitelství  Generálního
štábu ruských ozbrojených sil.

• Družice  Rodnik/Strela-3  ("Родник/Стрела-3М")  jsou  další  generací  vojenských
komunikačních  družic  na  nízké  oběžné  dráze,  které  byly  vyvíjeny  od  roku  1973  jako
náhrada za předchozí generaci družic "Strela-1M" a "Strela-2M".

• Военные спутники связи Rodnik-S/Strela-3M («Стрела-3М» («Родник-С»))   

• První start civilní i vojenské verze družice se uskutečnil 21. prosince 2005. Vojenský
satelit byl označen jako Kosmos-2416 (Космос-2416) a civilní Gonets-M, #11L (Гонец-
М № 11Л).

• Frekvence příjmu satelitů "Rodnik-S/Strela-3M": 387,175 MHz, 388, 6875 MHz, 2400 -
96000 bps BPSK ID-Beeps 10W

Satelity
• Poprvé se průzkumné družice objevily v SSSR a USA na počátku 60. let minulého století.

• USA má největší počet vojenských satelitů. V roce 2021 to bylo 154. 

• Rusko má asi 100 satelitů. 

• Čína má 63 vojenských satelitů. 

• Pokud jde o další země, jako je Turecko, Německo, Francie, Indie, Spojené království atd.,
každá z nich má méně než deset vojenských satelitů. Některé země své vojenské satelity
vůbec nemají. Pravda, v posledních letech jich je čím dál tím méně. Patří mezi ně například
Ukrajina, ale i africké země.

• Rusko 16. listopadu 2021 sestřelilo svůj starý sovětský satelit ve vesmíru. Jaký druh zbraně
k tomu byl  použit,  není  známo.  Pravděpodobně by to  mohl  být  protiletadlový raketový
systém S-500 (комплекс С-500) nebo strategický raketový systém A-235 Nudol (А-235
«Нудоль»).

• V roce 2018 Spojené státy obvinily Rusko z vypouštění  stíhacích satelitů s laserovými
zbraněmi na oběžnou dráhu (спутники-истребители с лазерным оружием). 

• Z družic lze na Zemi shazovat  wolframové tyče,  které budou padat rychlostí přes 11
tisíc  km/h. Proč wolfram? Protože  neshoří  v  atmosféře. Nárazová síla  je  ve výsledku
taková, že je srovnatelná s jaderným výbuchem, ale absentují všechny její nedostatky v
podobě jaderného spadu 
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https://r4uab.ru/satellite-rodnik-s-strela-3m-strela-3m-rodnik-s/


Vlastnosti 5G Satelitů
Pomocí satelitů chtějí pokrýt každý centimetr Země.

• Chtějí každý centimetr mít pod kontrolou. Zaměřit jakékoliv místo na Zemi.
• Satelity jsou schopny absorbovat všechny informace, které jdou kamkoliv.

• Není to jen 20000 satelitů, ale počet vysílačů, který jde k milionů.
• Vysokoúrovňové,  Nízkoúrovňové  satelity,  drony,  které  jsou  sluncem  napájeny  a  pořád

dokola se točí kolem země.
• Země,  které  umožní  aby satelity  létaly  nad nimi  ztratí  suverenitu. Lidé  provozující

satelity budou moci, jestli budou chtít ovládat populace, budou moci monitorovat každou
jednotlivou část  dat,  která se přenáší po celé zemi.  Nebudou zde žádná tajemství jediné
vlády nebo osob, které lze uchovat v tajnosti.

• Mohou zacílit na jakoukoliv organizaci, na jakékoliv město, typ bloku, který chtějí.
• Mohou zaměřit jakoukoliv sportovní aktivitu, jakoukoliv vládní aktivitu.
• Mohou ovládat procesy myšlení.
• Informace mohou být prodány lidem, kteří si je chtějí koupit. Existuje spousta lidí,  kteří

chtějí koupit tajemství. Může to být použito jakkoliv, co si vaše představivost vymyslí.
• Jak sundáte satelit z orbitu? Na věž 5G můžete vylézt nahoru a vypnete 5G.
• Satelity dělají velké televize na obloze.
• Asi  20  konsorcií  podporuje  Starlink,  Boeing  Corporation,  Google  a  letecká  společnost

Virgin Airlines Richarda Bransona
• 5G Starlink Satelity – Srdeční problémy – SpaceX – Země v nebezpečí – Genocida  

celého Biologického Života
• 20000  5G  Satelitů  vysílá  zaměřené  paprsky  intenzivního  mikrovlnného  záření  nad  

celou Zemí, chcete to?

20

https://stop5g.cz/20000-5g-satelitu-vysila-zamerene-paprsky-intenzivniho-mikrovlnneho-zareni-nad-celou-zemi-chcete-to/
https://stop5g.cz/20000-5g-satelitu-vysila-zamerene-paprsky-intenzivniho-mikrovlnneho-zareni-nad-celou-zemi-chcete-to/
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/


Jak Vzniká   Elektromagnetická Vlna?  
Každý bod ve Vesmíru má svůj potenciál.

• Představte  si  pole  kolem  magnetu  a  běžnou  každodenní statickou  elektřinu.  Pokud
spojíte silové pole magnetu se silovým polem statické elektřiny, vznikne vlna. Tato vlna
se nazývá elektromagnetická vlna. Existuje  spousta  různých typů elektromagnetických
vln, ale všechny jsou tvořeny stejnými dvěma věcmi - magnetickou a statickou.

• Jediný  rozdíl  mezi  vlnami je  jejich vlnová délka neboli  délka vlny a  počet  vln,  které
mohou vzniknout za sekundu, tedy frekvence. Všechny tyto vlny jsou seřazeny do tabulky
zvané elektromagnetické spektrum.

• Na jednom konci tohoto elektromagnetického spektra jsou velmi krátké vlny, konkrétně
gama záření, rentgenové záření, ultrafialové, viditelné světlo, a na druhém konci spektra
jsou velmi dlouhé vlny, konkrétně rádio, televize a vlny z nadzemních elektrických kabelů.

• Všechny tyto vlny mají stejné vlastnosti, to znamená, že se chovají stejně. 

• Všechny  se  mohou  odrážet,  lámat  a  všechny  se  pohybují  stejnou  rychlostí,  což  je
rychlost  světla. Pro  zajímavost,  kdybyste  byli  jednou  světelnou  vlnou,  dokázali  byste
každou sekundu téměř sedmkrát obletěli svět; to je rychlost světla. 

• Ultrafialové a vyšší záření je známé jako ionizující vlny a není sporu o tom, že při vstupu do
těla mohou způsobit škody.

• Pod ultrafialovým zářením se říká, že není ionizující, a právě zde se vědci přou, zda může
dojít k poškození lidského těla působením těchto vln. 
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Co Se Stane když Vlna Vstoupí Do Těla?
DOK:  BIOLOGIC-EFFECT-AND-HEALTH-HAZARDS-OF-MICROWAVE-RADIATION-WHO-
International-Symposium-Research-Agreement- Waršava 1973 (Barrie Trower)

DOK: TETRA – Prisne pro Policejni federace Anglie a Wales – B. TROWER

• My, vodní živočichové,  působíme na tyto vlny jako antény. Když vlny pronikají do
našich těl, vzniká v nich elektrický proud, což je způsob, jakým fungují antény.

• Elektřina, která vzniká v našich tělech, se stejně jako všechny elektrické proudy dostává
skrze naše těla na zem a stejně jako všechny elektrické proudy  jde cestou nejmenšího
odporu. Bohužel cesta nejmenšího odporu v našem těle, ačkoli představuje pouze 10 %
našich cest, přenáší 90 % provozu, podobně jako dálnice Praha Brno.

• Provoz v našem těle, tedy hormony, protilátky a neurotransmitery, vědí, kam směřují,
protože také nesou elektrický náboj. Hormony, protilátky a neurotransmitery vědí, kde
mají "vystoupit", protože v místě doručení je odpovídající opačný náboj, spíše jako kladný a
záporný konec baterie. 

• Problém je v tom, že pokud tělem prochází elektrický proud, může tento náboj změnit, a
to buď na hormonech, protilátkách nebo neurotransmiterech, nebo v místě výdeje.

• Podobným efektem je, že cílem některých hormonů, neurotransmiterů a protilátek je povrch
buňky, kde chemické látky projdou membránou do buňky. 

• Buňku s kladným a záporným nábojem na vnější a vnitřní straně podobně jako u baterie,
rozdíl těchto nábojů přitáhne chemickou látku do buňky nebo odvede jedovaté látky z buňky
ven. 

• Pokud se náboj změní na vně buňky, pak se může stát, že se do ní nedostanou potřebné
chemické látky nebo že se z ní nedostanou jedovaté chemické látky. (Analogie buňku si
můžeme představit  jako dům, co se stane když nemůžete vyhazovat odpadky, nebo
nemáte elektřinu)
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• Buňka  a  Membránový  potenciál.  Membránový  potenciál je  rozdíl  elektrického
potenciálu mezi dvěma stranami biologické membrány. Z fyzikálního hlediska je to vlastně
napětí. Mezi vnější a vnitřní částí cytoplasmatické membrány naprosté většiny živých buněk
existuje klidový membránový potenciál, jehož hodnota je –30 až –90 mV (u většiny neuronů
v lidském těle: -70 až -90 mV). (Čtvrté Gelové Skupenství Vody – Dr. Gerald Pollack na
TED – Světlo, Voda a Elektromagnetismus)

• Kumulativní účinek vln, enviromentální zátěže potlačuje imunitní systém.

• Umělé vytvořené proteinové krystaly, které mohou v buňce aktivovat silně magnetické
vlastnosti. Tím se  mění  magnetismus v  těle,  v  krvi,  vede ke  krvácení,  k  poškození
mozku, k smrti … 

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

• Všechny nové Biologické Zbraně jsou Frekvenčně Řízeny

• VIDEO:  Programové nástroje a technika: optogenetika a magnetogenetika -  vlnová
genetika
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Fraktální Antény

Fraktál je rekurzivně generovaný objekt mající zlomkovou dimenzi.

• Patent   EP1359640A1   - Fraktální anténa a způsob jejího návrhu  

• Biologický  život  a  umělé  neharmonické  EMP  –  Fraktální  antény  v  bezdrátové  
technologii  zabíjejí  celý biologický život  – Rychlé směrované vyzařování paprsků v
inteligentních anténách je 5G smrtící mřížka – Fraktální DNK

• Blank M,  Goodman R.  DNA is  a  fractal  antenna  in  electromagnetic  fields.  Int.  J.
Radiat. Biol., 84:4, 409-415, 2011.

• DNA je Fraktální anténa je anténa, která může přijímat a přenášet elektromagnetické
záření na mnoha různých frekvencích současně. 
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• DNA může být aktivována v neionizačním i ionizačním rozsahu.

• DNA Dětí je  Nejvíce Ohrožená, DNA je ZKONSTRUOVÁNA tak, že přijímá EMF
ZÁŘENÍ a 5G! Struktura naší DNA je citlivá i na nejnižší frekvence EMF

• Minkowski and Hilbert curves based hybrid fractal antenna for wireless applications  )
je implementována na desce s plošnými spoji, která je dostatečně malá, aby se vešla do
Vašeho telefonu.

• Bezdrátové  5G  fraktální  antény  jsou  smrtelnější  pro  životu  –  Fraktální  antény  a
Fraktální  rezonátory.  Neharmonické,  pulzní,  širokopásmové  frekvence  vedou  k
velkému biologickému poškození.

• Počet rezonančních frekvencí pro fraktální anténu se zvyšuje s iteračním číslem N.

• Rychlé  směrované  paprsky  (Rapid  Beamforming)  v  inteligentních  anténách  pro  
bezdrátové aplikace využívá koncepty fraktálů a nové algoritmy – Rychlé zabíjení

„Okolní  elektromagnetická  pole  způsobená  člověkem  (EMP)…  jsou  závažným
problémem životního prostředí. Přesto většina ekologů o tom ví málo. Snad je to
proto, že předmět byl záležitostí fyziků a techniků tak dlouho, že biologové ztratili
kontakt  se  základním  začleněním  elektromagnetismu  do  biologického
paradigmatu.  Všechny  živé  buňky  a  ve  skutečnosti  celé  živé  bytosti  …  jsou
dynamické  koherentní  elektrické  systémy  naprosto  závislé  na  bioelektřině. Na
bioelektřině jsou závislé i ty nejzákladnější metabolické procesy v životě … většina
živých  věcí  je  fantasticky  citlivá na  mizející  malé  expozice  EMP …  umělé
elektromagnetické  expozice  nejsou  „normální“. Jsou  umělé…  s  neobvyklými
intenzitami, signálními charakteristikami, pulzujícími vzory a vlnovými formami,
které  v  přírodě  neexistují.  A mohou  mylně  nasměrovat  buňky  …  Lidé  nejsou
jedinými  zasaženými  druhy  …  To  nyní  ignorujeme  na  vlastní  nebezpečí.  “
- B. Blake Levitt

Geometrické, Přírodní a Algebraické Fraktály – Fraktál jako základ Holografie
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Rezonance
• Veškerá fyzická hmota vibruje na své vlastní vibrační frekvenci.  Všechna hmota ve

vesmíru rezonuje.

• Rezonance nastane, když je vytvořeno spojení mezi zdrojem a cílem, vibrují tak na
stejné frekvenci.

• Po dosažení  rezonance,  se  dá použít  zvuk,  mikrovlny,  ultrazvuk,  elektromagnetické
vlny k rozbití, k výbuchu, k deformaci předmětů, lidí, života tím, že se zvedne výkon.

• Rezonance s přirozenou frekvenci a energií vede k harmonickému vývoji.
• Harmonická koherentní rezonance vede k vývoji rozličných forem života na Zemi.

Rezonanční   D  utina  
• Vzduchová dutina vykazuje jedinou rezonanční frekvenci.
• Prostor mezi Zemi a Ionosférou, střeva, břicho, láhev od piva jsou rezonanční dutiny.
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• Při rezonancí při malých výkonech k poměru objektu dochází k vibraci, k zemětřesení
při vyšších výkonech k prasknutí břicha, láhve, zemské desky

Rezonance a Lidské Tělo
• Při  zneužití  je  velmi  bolestivým účinkem rezonance  kostí,  která  způsobuje  doslova

explozi kostí člověka.
• Všechny  chemické  reakce  v  buňkách  živých organismů  jsou  způsobeny

elektromagnetickými  oscilacemi,  pulzacemi  a  vibracemi,  které  jsou  společně
označovány jako vibrační frekvence.

• Jakmile  je  dosaženo  rezonance,  dochází  k  výměně  energie  na  povrchu  membrány
každé buňky. Pokud je zdroj energie silnější, přímo ovlivňuje cílený materiál, což vede
k biologické reakci.

• Některé organické a anorganické objekty mohou fungovat jako  rezonanční komory.
Tyto  objekty  jsou  obvykle  s  malým  otvorem.  Například  sklenice  nebo  láhev  bude
fungovat jako jedna. Hrudník, břišní komora, místnost s oknem …

• Pokud je  úroveň  výkonu mírně  zvětšena,  může  u  člověka dojít  k  bolesti  v  oblasti
hrudníku nebo k tomu, že jeho orgány vibrují. Zvýšení úrovně zničí orgány.

• Elektromagnetické zbraně zaměřené na hlavu způsobí rezonanci lebeční kosti a lidé
slyší hlasy, při vyšších výkonech se rozletí mozek.

• Magnetické Rezonanční Zobrazování se používá v lékařství.

Rezonance a DNA
• Unikátní rezonanční frekvence DNA (odběr DNA během PCR testů) cílového jedince se

používá k vytvoření a spojení mezi lidskou myslí s neurální procesní jednotkou.
• Existuje skutečná rezonance mezi DNA a lidským jazykem. Je možné modulovat DNA

pouze pomocí  jazyka.  Toto  již  bylo  provedeno.  Důsledky jsou silné  (Umělá  Inteligence
založená na Dešifrování Jazyka – Kognitivní Modely a Neuromorfní Čipy – Lidský Mozek
byl Dekódován).

• Propojení na virtuální, změněnou realitu. (více)
• Možnost napojení na nanotechnologie.
• Rezonanční frekvence DNA se používá ke sledování, stopování a ovládání (Ministerstvo

Obrany nedoporučuje Genetické Testování kvůli Sledování Jednotlivce z Genetické Úrovně)

Rezonance a HAARP
• Způsob a zařízení pro změnu alespoň jedné vybrané oblasti, která normálně existuje

nad  zemským  povrchem.  Oblast  je  excitována  elektronovým  cyklotronovým
rezonančním ohřevem, čímž se zvyšuje hustota nabitých částic. Toto zvýšení energie
může způsobit ionizaci neutrálních částic, které jsou poté absorbovány jako součást
oblasti, čímž se zvyšuje hustota nabitých částic oblasti.
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Rezonance a Přenos Energie Torzního Pole
• Pomocí Teslových cívek a rezonačních obvodů

Cirkadiánní Rezonanční  Frekvence  a  Cyklotronické
Rezonanční frekvence

• Můžete je zmenšovat nebo zvětšovat, podle toho jak orgány rostou.
• Když třeba orgán, řekněme srdce roste. Když má určitou velikost, potká se s mikrovlnou

nebo pulzní frekvencí – Je to, jako když máte rotující desku a pak ji jen trochu šťouchnete a
trochu šťouchnete …

• Nebo, že jste na houpačce a pak jen zvednete nohy a udržujete houpačku v chodu a tím pak
můžete  jít  výš  a  ještě  výš.  –  Mikrovlny  toto  mohou  dělat  Vašim  vnitřním  hodinám  a
orgánům.

• Způsobit nevyrovnanost a udělat Vaše hodiny poruchovými – Z toho můžete měnit velikost
vln, jak orgán nebo tělo nebo buňka mění velikost.

• Je známo, že ženy mají 13 různých cirkadiáních rezonančních frekvencí než muži.

Rezonance a Fraktální Antény
• Počet rezonančních frekvencí pro fraktální anténu se zvyšuje s iteračním číslem N.
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Schumanova Rezonance

• Schumannovy  rezonance  (SR)  jsou  souborem  vrcholů  spektra  v  extrémně
nízkofrekvenční  části  spektra  elektromagnetického  pole  Země.  Schumannovy
rezonance  jsou  globální  elektromagnetické  rezonance  vznikají  a  jsou  excitovány
bleskovými výboji v elektromagnetické dutině Země (Prostor mezi zemským povrchem
a ionosférou). Rezonanční  frekvence se pohybují v rozmezí 3-60 Hz a mají zřetelné
vrcholy kolem následujících extrémně nízkých frekvencí 7.83 Hz (fundamental),  14.3
Hz , 20.8 Hz , 27.3 Hz , 33.8 Hz  (What Are The Schumann Resonances?)

• Tesla zkoumal způsoby bezdrátového přenosu energie a výkonu na velké vzdálenosti (v
menší  míře  prostřednictvím  příčných vln,  v  menší  míře  prostřednictvím  podélných
vln).  Přenášel  extrémně  nízké  frekvence  skrze  zem  i  mezi  zemským  povrchem a
Kennellyho-Heavisideovou vrstvou (100 – 130 km, mezní kmitočet 3 – 4,5 MHz). Získal
patenty na bezdrátové vysílače. Při svých pokusech prováděl matematické výpočty a
kalkulace a zjistil, že rezonanční frekvence Země je přibližně 8 hertzů (Hz).

• V padesátých letech 20. století  vědci potvrdili,  že rezonanční frekvence ionosférické
dutiny Země je v tomto rozsahu (později nazvaném Schumannova rezonance).

• Schumannova  rezonance  poskytuje  elektromagnetický  signál  odpovídající
frekvenčnímu rozsahu mozku a zajišťuje synchronizaci potřebnou pro inteligenci.

• Bylo  prokázáno,  že  Schumannova  rezonance  je důležitým  aspektem  při  modulaci
lidského zdraví a pomáhá slunci a udržování cirkadiánního rytmu.

• Denní cyklus signálu SR mění serotinin/melatonin, který následně ovlivňuje rakovinné 
buňky, kardiovaskulární zdraví, neurlogické procesy a reprodukční systém

• Zajímavá  je  těsná  shoda  mezi  frekvencemi  Schumannovy  rezonance  a  elektrickou
aktivitou zaznamenanou elektroencefalografem (EEG) na lidském mozku.

• Frekvenční rozsah mozku se shoduje se signálem SR (0-45 Hz).
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Budovy a Lidské Tělo jako Antény

Anténa chrámu (lidské tělo)

Marx generator - Marxův generátor je elektrický obvod, který poprvé popsal Erwin Otto
Marx v roce 1924[1] a jehož účelem je generovat vysokonapěťový impuls z nízkonapěťového
stejnosměrného zdroje. 

Rezonance - Unikátní  rezonanční frekvence DNA cílového jedince se používá  k vytvoření a
spojení mezi lidskou myslí s neurální procesní jednotkou. Vytváří most mezi fyzickým světem
a virtuálním světem, který umožňuje virtuálním agentům identifikovat, sledovat, stopovat a
manipulovat s cílenou osobou. Nebo se vrátíte k rodu, národu, rodině, přírodě, úrodě?

• Rezonance s přirozenou frekvenci vede k harmonickému vývoji

Rezonanční   D  utina    
• Vzduchová dutina vykazuje jedinou rezonanční frekvenci. 

• Pokud se do objemu vžene další vzduch a poté se uvolní, tlak ho vyžene ven.

• Působí podobně jako hmota na pružině, která je stahována dolů a poté uvolňována, a
vytvoří v dutině mírný podtlak. 

• Vzduch bude oscilovat do nádoby a z nádoby po dobu několika cyklů s přirozenou
frekvencí.

Polární Záře – Energie Torzního Pole – Nikola Tesla 
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Nikola Tesla a Atmosferická Elektřina – Fotky s Bezdrátovým
Osvětlením
VIDEO: Nikola Tesla a Atmosferická Elektřina – Fotografie s Bezdrátovým Osvětlením

• Na  samém  počátku  technické  éry,  prováděl  Nikola  Tesla  rozsáhlé  experimenty  s
elektřinou, včetně atmosférické elektřiny. Zvlášť když se mu podařilo splnit svůj starý sen
postavit věž „Wardenclyffe Tower“.

• Neuvěřitelné, ale bohužel, to je fakt. Poté, co  Tesla předvedl ohromené veřejnosti auto,
která tentokrát jelo slušnými rychlostmi a bez jakéhokoli paliva. Začalo pronásledování
génia. Faktem je, že na otázku, jaká síla pohání jeho auto odpověděl – Je to elektřina, která
vychází z atmosféry.

• Tesla  tvrdil,  že  kolem Země je  nevyčerpatelný  oceán  elektřiny.  Ke  kterému se  lze
připojit  pomocí  levných  zařízení  a  toto  umožňuje  poskytnout  lidstvu prakticky
bezplatnou energii. Tato prohlášení mu nebyla odpuštěna. 

• Pečlivá  studie  historie  technického vývoje  ukazuje,  že  na přelomu devatenáctého a
dvacátého století bylo mnoho technologických předmětů usilovně zničeno.
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• Systémy na získání Atmosferické Elektřiny

• Fotografie z 19 století odhaluje Osvětlení bez Drátů. Lze předpokládat, že dráty nejsou
viditelné kvůli kvalitě fotografie. Ne, tam kde jsou dráty, tam jsou dokonale viditelné, ale od
pilíře k pilíři nejsou žádné.  Takových fotografií jsou tisíce.

• Detektorový  Rádiový  Přijímač  ,  který  pracuje  z  Vlnové  Energie  -  Ti  kteří  jsou  dobře
obeznámeni s radio-fyzikou tvrdí, že celá tato struktura připomíná obvod detektorového
rádiového přijímače, který pracuje bez baterií výhradně z rádiové vlnové energii aby
fungoval.

• Fyzici  tvrdí,  že  potenciální  rozdíl  mezi  Zemí  a  naší  hlavou je  asi  200 voltů. Kvůli
neustálému vybíjení a ionizaci vzduchu, nejsme nakonec zasaženi elektrickým proudem. Je
to díky potenciálnímu rozdílu během bouřky, že vidíme blesky a slyšíme hrom.

• Kovové Struktury Chrámu

• Budovy jako Kondenzátory – Leydenská Nádoba

• leydenské  nádoby  ,  primitivního  kondenzátorů.  Na  mnoha  kopulích najdete  mnoho
závěsných obvodů, mohly by dobře hrát roli  vodičů.  Porovnání  konstrukce kopulí  se
schématem  provozu  leydenské  nádoby,  nejjednoduššího  kondenzátoru.  Badatele  tohoto
tématu shledávají mezi nimi nápadnou podobnost. Je to ještě silnější, když vezmete v úvahu,
že většina chrámů se nachází u zdroje.

• Dokument z roku 1874 o Využití Atmosferické Elektřiny

• Světové Výstavy Elektřiny

• Krby jako Elektrická Zařízení

• V 19 století Znám Proces Vlnového Přenosu
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• Michail Michajlovič Filippov – Ruský Nikola Tesla - (михаила филиппов – https://stuki-
druki.com/authors/Filippov-fizik.php)  o přenosu energie výbuchu bez drátů na velkou
vzdálenost a jeho prohlášení, že experiment byl úspěšný, pak tento předpoklad nevypadá
vůbec fantasticky Ale to je právě ten problém, že tohle všechno stálo velkého fyzika život a
samotný vývoj zmizel beze stopy.

• Rtuť  jako  Koncentrátor  Atmosferické  Elektřiny -  rtuť  slouží  jako  koncentrátor
éterických mraků. Samotná rtuť je naprostá bezpečná. Nebezpečné jsou její sloučeniny 

• Představte si, že rtuť koncentruje etherová oblaka a energetický systém města pracuje
na tomto principu.

• Na jak dlouho lidé zapomněli na tyto technologie?

• Zdá se, že před 200 lety došlo k nějaké katastrofě, která prakticky zrušila technologie a
znalosti  nějaké  katastrofě,  která  prakticky  zrušila  technologie  a  znalosti,  které
existovaly dříve, a to se stalo více než jednou
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Kontrola Myšlení
Psychotronická technologie je již dlouho chybně považována za nemožnou pro většinu lidí a byla
odsunuta záměrně do kategorie Sci-Fi.  Faktem je, že vědci vyvinuli tuto technologii a převedli
do reality přinejmenším před třiceti lety a zahájili experimenty s nevědomými lidmi.

DOK: Výzkum sovětské a československé parapsychologie: Zpráva DIA (Defense Intelligence
Agency) z roku 1975 ( Soviet and Czechoslovakian Parapsychology Research: The Dia Report
from 1975)

“Jednoho dne budou armády a generálové ovládáni elektrickou stimulací mozku.“

Dr.  Jose  Delgado –  YALE  MK-ULTRA  NEUROSCIENTIST,  CONGRESSIONAL
RECORD NO. 262E, VOL 118, 1974

• Psychotronika je  schopnost,  která  pomocí  vln  s  extrémně nízkou frekvencí  (ELF –
extremely  low  frequency)  a  dalších  prostředků  používá  k  tomu,  aby  se  člověku
emulovali emoce, myšlenky, tělesné funkce atd. A to vše ze vzdáleného místa. 

• Země je zabalená do magnetického pole ve tvaru koblihy. Kruhové linie toku neustále
sestupují do severního pólu a vystupují z jižního pólu. 

• Souhrnně se tyto vlny nazývají  „Schumannova rezonance“,  proud je  nejsilnější  při
7,83 Hz.

• Psychotronická technologie je realita již  dlouho – Psychotronická válka – Kontrola  
mysli  a Shumannova rezonance – Čtení myšlenek je  vylepšenou verzí  počítačového
rozpoznávání řeči
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Proton a Holografie Vesmíru
• Rezonanční  Projekt  -  Nassim Haramein,  https://www.resonancescience.org/academy,  The

Resonance Project Foundation, 

• Haramein  ve  svém  rukopise  využil  Planckovy  sférické  jednotky  (PSU)  k  popisu
holografických fluktuací vakua.

• Mimořádně  přesně  předpověděl  nábojový  poloměr protonu (poloměr  protonu  se
obvykle přesněji popisuje jako nábojový poloměr, protože jediné, co můžeme o protonu
říci,  je,  že  v té  oblasti  prostoru,  která  vymezuje to,  co  bychom považovali  za  povrch
protonu, je koncentrace kladného náboje). 

• Krátce  po odevzdání  Harameinova článku do Kongresové knihovny bylo 25.  ledna
2013 provedeno nové mionové měření protonu, které se s  Harameinovou předpovědí
velmi dobře shodovalo (v rozmezí 0,000366 x 10-13 cm od naměřené hodnoty), neboť
předpověď se nachází uvnitř jedné směrodatné odchylky experimentu, neboli volně řečeno v
mezích  chyby  experimentu.  Harameinova  hodnota,  extrapolovaná  z  přesných
teoretických  principů,  tedy může  být  přesnou  hodnotou  a  experimenty  se  nyní  blíží
rozlišení, které je nezbytné k tomu, abychom k ní dospěli. 

• Dne 1. února 2013 Haramein předložil Knihovně Kongresu další rukopis  "Quantum Gravity
and  the  Holographic  Mass"  in  View  of  the  2013  Muonic  Proton  Charge  Radius
Measurement, 

Jsme v oceánu informací a naše tělo je biologický oscilátor, který přijímá a odesílá informace
z a do pole.
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Rovnice Harameina také říká, že každý proton v sobě má všechny informace všech ostatních
protonů ve vesmíru. Toto je přítomno v každém protonu holograficky. Je to v každém protonu
uvnitř nás samých.  Toto vysvětluje všechny paranormální fenomeny.

Jsme zpátky u fraktálů. Fraktalita je základ Holografie.
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Matice P. P. Garyaev
Tekutá Kvantová Informační Matice ŽKIM (ЖКИМ)

• V Ústavu jazykově-vlnové genetiky se již několik let vyvíjí technologie tekuté kvantové
informační matice (Жидкая квантовая информационная матрица – ЖКИМ).

• Technologie je založena na principech jazykově-vlnové genetiky, kterou formuloval Dr.
Peter P. Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN.

Ústředním  bodem  lingvisticko-vlnové  genetiky  je  zdůvodnění  dualismu  hmotné  a  vlnové
genetické informace a důkaz reality vlnových genů, které plní strategické regulační funkce v
organismech, včetně člověka.

• Programování pomocí Laseru Schopného Generovat Torzní (Spinové) Pole
• Vytvořené  tekuté  kvantové  informační  matice,  ŽKIM  (ЖКИМ)  získáme

programováním  biologických látek.
• Toto  je  praktickým  důkazem fungování  základních  ustanovení  lingvisticko-vlnové

genetiky.
• Programování  provádíme pomocí  sekundárního  záření  laseru  schopného  generovat

torzní (spinorické) pole modulované biologicky aktivními látkami přírodního původu.
• Taková modulace je Institutu vlnové genetiky již dlouho propracovaná – tzv. maticové

programy.

DOK: ŽKIM-2017 – 2018 – Tekutá Kvantová Informační Matice

Objednat  ŽKIM (rusky)

Vlastnosti ŽKIM
• ŽKIM je založena na programování biologických tekutin. 
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• ŽKIM má silný potenciál regenerovat poškozenou tkáň. Používá se, když je část kůže
mrtvá na těle nebo na regeneraci orgánu.

• Praktické využití nachází ŽKIM při léčbě vředů, různých druhů poranění kůže, také v
kosmetice jako  prostředek  místo  povrchového  peelingu,  odlupuje  odumřelé  kožní
buňky, regeneruje obličej, udržuje jeho dobrý stav.

Milý Petr Petroviči! Chci vám poděkovat za úžasnou tekutinu, kterou jste vytvořili – ЖКИМ.
Na radu Vašeho kolegy Leonida mi bylo svěřeno použití na pooperační nekrózu po resekci
nosní přepážky u 3 pacientů. 3. den po operaci se objevilo ložisko nekrózy chrupavky a septa,
které se postupně rozšiřovalo. Stabilizace přišla po týdnu. Léky, hormony nedaly požadovaný
výsledek. Začal jsem vkládat turundy namočené v ЖКИМ. Druhý den se zlepšilo dýchání,
změnila  se  barva nekrózy a objevila  se  dynamika,  což  u dvou pacientů vedlo  k úplnému
uzdravení a u jednoho pacienta k rychlému odmítnutí nekrózy. Všichni pacienti zaznamenali
úlevu a zlepšení dýchání po zavedení turund namočených v tekutém ЖКИМ. O měsíc později
dva pacienti neměli známky nekrózy, u jednoho pacienta došlo k perforaci. Všichni pacienti
nemají žádné stížnosti na dýchání nosem. Moc děkuji a chválím za vaši práci. 

PS. Pokožka mé ženy na obličeji a rukou se zlepšila, je spokojená a upřímně Vám děkuje 

Úspěšná Léčba Gangrény Diabetické Nohy Pomocí ŽKIM – Dr. Peter P.
Garyaev

• Za  jednu  z  nejhorších  pozdních  komplikací  diabetu  je  považována  gangréna
diabetické nohy, která vzniká z různých důvodů. 

• Naučili jsme se odolávat nemoci lékem ŽKIM. 

• Jde o to, že  glukóza je pro  cévní endotel toxická,  proniká do buněk, kde způsobuje
jejich otok, změnu struktury a další destrukci. Poškození vnitřní vrstvy žil a tepen vede
k tvorbě krevních sraženin a zúžení lumen, což má významný vliv na průtok krve,
zpomaluje ho a snižuje množství kyslíku v periferních tkáních.
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• V důsledku stejného zvýšení hladiny glukózy je každá rána živnou půdou pro bakterie,
které zatěžují povrch rány. To vede k delší době hojení a častému hnisání. Kombinace
těchto dvou faktorů vede k tomu, že lidé riskují ztrátu dolních končetin.

• Moderní medicína není schopna pacientům s touto patologií poskytnout plnou úlevu.
Vše se omezuje na pozorování a pokusy o malou korekci metabolismu pomocí vitaminů
a léků snižujících hladinu cukru. Po několika týdnech léčby nelze očekávat skutečné
uzdravení. Za takových podmínek může gangréna prstů na nohou skončit až amputací,
pokud věříte slibům a zavíráte oči před tím, že se to každý den jen zhoršuje – objevují
se nové vředy, bolest postupuje, noha se stává jako z hororu.

• Informační pole jakékoli kapaliny lze změnit pomocí moderní technologie IVH.

• Princip léčby je velmi jednoduchý – matrice spouští  a stimuluje proces regenerace,
díky  němuž  jsou  poškozené  tkáně  nahrazeny  novými  strukturami  vytvořenými
aktivací tělesných rezerv.

• Dokonce  ani  gangréna  nohou  při  cukrovce  již  není  rozsudkem  zbavujícím  dolní
končetiny. Metoda je založena na principu komprese. Algoritmus je velmi jednoduchý
–  je  třeba  ošetřit  povrch  antiseptikem,  na  rány  položit  sterilní  ubrousek,  předem
navlhčený v připravené tekutině v tekuté informační matrici.

Hybridní Technologie Garyaev-Mishin pro Obnovení Zdraví

VIDEO:   Léčba pomocí Gariaevova Modulátoru

39

https://rumble.com/vra8vr-lba-pomoc-gariaevova-modultoru.html
https://vlnovagenetika.cz/hybridni-technologie-garyaev-mishin-pro-obnoveni-zdravi/


Vlnová Genetika
Obecně máme problémy A,B,C,D,E a všechny možný kombinace problémů jako, AB, AC, AD,
AE, BC, BD, BE ... ABC, ABD, ABE .., ABCD ... ABCDE ...  Všechno toto způsobuje toxicitu v
těle, tedy neharmonii ... Virus je výměšek toxické buňky ... špatná genetika je taky toxická ...
Bezdrátová technologie je taky toxická ... chemtrails je taky toxické. Vše co je neharmonické s
přírodou je toxické … Neharmonická informace, myšlenka je také toxická …

Zdravotní Výsledky Technologie Lingvisticko Vlnové Genetiky
1. Regenerace zubů.

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

3. Regenerace vlasů.

4. Čtyřletá dívka trpící „nevyléčitelnou“ cystickou fibrózou byla vyléčena podle spinorového
spektra fotografie jejího bratrance. Je charakteristické, že mutace #508 (příčina onemocnění) je
vymazání několika nukleotidů v jednom z chromozomů, po uzdravení byla znovu identifikována.
To znamená, že mutace zůstane, ale dítě je zdravé. Tento paradox je odstraněn, vezmeme-li v úvahu
fantomové funkce DNA.

5.  Postupné zotavování  se  ze  syndromu Charcot-Marie  (syndrome behind-Marie)  (Účinná
Léčba Downova Syndromu s Vlnovou Genetikou).

6. Současná normalizace stavu velké skupiny lidí (EXPERIMENTÁLNÍ DEMONSTRACE
VLNOVÉ IMUNITY). 

7. Rychlé a úplné zotavení po mozkovém krvácení a paralýze. Pacientka s mozkovým krvácením
(cévní  mozková  příhoda,  ochrnutí  poloviny  těla)  byla  pomocí  spinálního  spektra  její  dětské
fotografie vrácena do normálního zdravého stavu během 4–5 dnů.

8. Pacient ve stavu  kachexie s „nevyléčitelnou“ ulcerózní kolitidou byl obnoven podobným
způsobem.

9. Obnova ztraceného zraku. Pacient, slepý v pravém oku, začal vidět.

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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Ruské Technologie
Datel - дятел - OTH Radaru Duga-3 (Дуга́)

• Woodpecker Grid  -  Duga (rusky Дуга (doslova "oblouk" nebo "křivka". Радуга — duha))
byl sovětský OTH (over the horizon) radarový systém, 

• Černobyl, Ukraine 51°18'20.17"N, 30°04'02.60"E

• Využívaný jako součást systému včasné výstrahy ABM. 

• Radar byl provozován od července 1976 do prosince 1989. Bylo několik radarů, jeden  ze tří
byl u Černobylu (Černobylská havárie 26.4.1986), test radaru 1.5.1986 …

• Radary  Duga  byly  velmi  silné,  v  některých  případech  měly  výkon  více  než  10  MW   (  
ekvivalent izotropně vyzářeného výkonu  )  , vysílaly v krátkovlnných rozhlasových pásmech. 

• Zvuk se objevoval bez varování a zněl jako ostré hlasité opakující se klepání v 10 Hz,[1] což
vedlo k vytvoření přezdívky "ruský Datel". 

• Náhodné  vstupy  do  běžných  frekvencí  narušovaly  legitimní  vysílání.  amatérské  rádio,
letectví i další oblasti, a vyústily v tisíce stížností v mnoha zemích po celém světě.

• Signály byly zdrojem pro mnoho spekulací. Některé vedly až k teoriím, že Sovětský Svaz
experimentuje s přístroji na ovládání mysli nebo k řízení počasí

• Sověti  pracovali  na  radarovém  systému     včasného  varování   pro  své  anti-balistické
raketové prostředky celá šedesátá léta.  První experimentální systém Duga byl postaven za
městem Mykolajiv na Ukrajině, kde úspěšně detekoval starty raket z Kosmodromu Bajkonur
na vzdálenost 2500 kilometrů.  Novější systém Duga-1 využíval vysílač a přijímač vzdálený
od sebe asi 60 km
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• Radarový  systém  byl  Sověty  označen  kódem  5Н32-Západ a  byl  zřízen  ve  dvou
uzavřených městech. Ljubech-1 disponoval dvěma vysílači a Černobyl-2 měl přijímače.

• NATO pojmenovalo systém Duga-1 jako "STEEL YARD". Některé zdroje také používají
termín "STEEL WORK" (nebo "STEEL WORKS").  

 Signál byl zaznamenán na třech opakovacích frekvencích: 10 Hz, 16 Hz a 20 Hz (RADAR
- Frekvence opakování impulsů). 

 Nejběžnější bylo 10 Hz, režimy 16 Hz a 20 Hz byly spíše vzácné. 

 Impulsy přenášené datlem měly šířku pásma typicky 40 kHz.

 "Woodpecker"  byl  nazývám  signál  z  OTH  radaru  Duga-3,  který  napájela  neslavná
černobylská  elektrárna,  byl  slyšet  úplně  po  celém  světě.  Už  v  době  provozu  byly
šuškandou v tehdejším "bulváru" (zájmových tiskovin pod hlavičkou ÚV Svazarmu) známy
i tyto věci.

 USA spustili svůj HAARP mnohem později a uměl méně než ten ruský datel.

 Ruský datel nebyl nikdy zneužit k vyvolávání povodní, zemětřesení, sopečných erupcí, k
masové hypnóze v zalidněných oblastech, vystačili si se Sibiří.

 Pracoval krátkovlnném radiovém pásmu, které jsou ve skutečnosti delší než vlny v pásmu
VKV nebo mikrovlnném.  Tyto vlny na rozdíl  od ostatních se "odrážejí" od horních
oblastí  zemské  atmosféry  a  vracejí  se  zpět  na  zem.  Tímto  způsobem  přijímáte  na
krátkovlnném rádiu vzdálené zahraniční stanice.

 Černobylská jaderná elektrárna   -    První blok o výkonu 740 MW byl spuštěn v roce 1977,
druhý v roce 1978, třetí v roce 1981 a čtvrtý v roce 1983 (bloky 2-4 disponovaly výkonem
925 MW)

Ruské Teslovo Pole
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• Sychëvka, Moskovskaya Oblast' (Russia), +55°55'26.15"N,36°49'10.97"

• Zařízení  Výzkumného  centra  vysokého  napětí  Všeruského  elektrotechnického
institutu.  (Высоковольтного научно-исследовательского центра Всероссийского
электротехнического института http://www.vei-istra.ru/)

• RUSSIAN TESLA ARRAY - Drone Footage: Tesla Tower in Russian winter

• Rozsáhlý  výzkumný  areál  je  domovem  generátorů  impulzů  s  obrovským napětím,
jejichž kapacita by se mohla rovnat produkci elektřiny v celém Rusku.

Další Zařízení
URDF-3

• Baikal-1, Semipalatinsk, Kazakhstan,  50°10'12.69"N, 78°22'36.84"W

CRIRP

• China Research Institute of Radiowave Propagation (CRIRP) HAARP Like Facility
Ionospheric  Laboratory  Ionospheric  Laboratory,  Xinjiang  (Sinkiang)  Region
40°24'15.91"N, 93°38'09.74"E
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LRAD – Potlačení Davů -   Aust  r  álie  
Existuje  řada  vysoce  výkonných  zvukových  zbraní  (Sonic  Weapons,  SW)  přesahujících
infrazvukové, ultrazvukové a slyšitelné rozsahy. Protože se jedná o zbraně, které směrují zvuk
na cíl a zvuk je energie, lze je považovat za zbraně se zaměřenou energii (DEW).

Nasazení Sonických zbraní proti lidem při shromáždění v hlavním městě Austrálie Canberra. 

Na fotkách bylo vidět zařízení LRAD 500X. Bylo namontované na stojanu od reproduktoru a
mobilní verze na autě. 

Toto  zařízení  LRAD  se  dá  koupit  zde  na  Slovensku.
(https://www.sigint.sk/e-shop/719/13/prevencia-informacii/audio-jammers/lrad-500x-ratm-
detail) Kdo toto a podobné zařízení kupuje???
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Vlastnosti LRAD
• Tyto zbraně mají psychologické i fyzické účinky. 

• Zahrnují vysoce směrová zařízení, která mohou přenášet  bolestivý slyšitelný zvuk do
ucha jednotlivce na velké vzdálenosti

• Infrasonické generátory, které mohou střílet  akustické projektily  stovky metrů, což
způsobuje tupý dopad na cíl.

LRAD - Dosah 9 km
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• Infra generátory mohou vyvolat negativní emoce, jako je strach, úzkost nebo deprese,
jakož i biologické příznaky, jako je nevolnost, zvracení, poškození orgánů, popáleniny
nebo smrt – v závislosti na frekvenci a úrovni výkonu. 

• Většina z těchto zbraní funguje mezi frekvenčním rozsahem přibližně 1 Hz až 30 kHz. 

• Tyto frekvence se vyskytují v následujících vlnách: 

◦ Extrémně nízká frekvence (ELF) 1 Hz až 30 Hz, 

◦ Super nízká frekvence (SLF) 30 Hz až 300 Hz, 

◦ Ultra nízká frekvence (ULF) 300 Hz až 3 kHz

◦ Velmi nízká frekvence (VLF) ) 3 kHz až 30 kHz  .

LRAD 2000X Long Range Communication Device
https://www.aardvarktactical.com/products/lrad-2000x-long-range-communication-device
Vysoce srozumitelné hlasové zprávy na vzdálenost až 5500 metrů; maximální dosah 2 000 metrů při
88 dB hluku pozadí a maximální trvalý výkon 162 dB SPL @ 1 metr, vážený A.
Váží pouhých 81 liber. (37 kg) bez příslušenství, je model 2000X snadno rozšiřitelný a přenosný.

LRAD 1000XI Integrovaný System
https://www.aardvarktactical.com/products/lrad-1000xi-integrated-system
LRAD 500X Long Range Acoustic Device

 Akustické  zařízení  s  dlouhým dosahem Model  500X je  kompaktní,  lehké  komunikační
zařízení

 Vysílá jasné,  autoritativní hlasové příkazy a upoutávající  odstrašující  tóny, aby bezpečně
upravilo chování a poskytlo dodatečný čas na eskalaci použití síly v případě potřeby.

 Je určen pro použití od pevných bezpečnostních instalací až po malá/středně velká vozidla a
plavidla. 

 Rozšířený  frekvenční  rozsah  zajišťuje  500X jasnou  komunikaci  i  prostřednictvím větru,
motoru a hluku na pozadí. 
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 Použitím proměnlivé šířky paprsku vytváří 500X okamžitý akustický plot využívající jasnou
směrovou  komunikaci  s  velkým  dosahem,  která  poskytuje  jedinému  operátorovi  větší
pokrytí. 

 Vysoce srozumitelné hlasové zprávy na vzdálenost až 2 000 metrů; maximální dosah 650
metrů  přes  88  dB  hluku  na  pozadí.  Operátor  je  schopen  vydávat  autoritativní  hlasové
příkazy a silné odstrašující tóny, aby bezpečně změnil chování a zlepšil schopnosti odezvy.

 500X se vyznačuje odolnou armádou testovanou konstrukcí,  což z něj činí komunikační
zařízení s nízkou spotřebou do každého počasí, které poskytuje bezpečnější alternativu k
nesmrtícím odstrašujícím možnostem.

 Váží pouhých 44 liber. (19,96 kg) je 500X 

 Snadno škálovatelný a přenosný.

 Bezdrátové funkce v celé řadě produktů LRAD
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Akustické Zbraně –   LRAD   – Infrazvuk – Ultrazvuk – DEW  

• V oblasti ELF spektra je typ zvuku nazývaný infrazvuk, který se vyskytuje od 0 a 20 Hz.
Infrazvuk není obvykle slyšet, ale může být, pokud je dostatečná úroveň výkonu. 

• Dále začíná u většiny lidí slyšitelný šum přibližně od 20 Hz do 20 kHz a vyskytuje se mezi
horním ELF do rozsahu VLF. Ultrazvuk začíná v rozsahu VLF při asi 20 kHz, těsně nad
lidským sluchem.

Rezonance
• Všechny  chemické  reakce  v  buňkách  živých  organismů  jsou  způsobeny

elektromagnetickými  oscilacemi,  pulzacemi  a  vibracemi,  které  jsou  společně
označovány jako vibrační frekvence. 

• Veškerá fyzická hmota vibruje na své vlastní vibrační frekvenci.

• Rezonance nastane, když je vytvořeno spojení mezi zdrojem a cílem, které vibrují na
stejné frekvenci. 

• Jakmile  je  dosaženo  rezonance,  dochází  k  výměně  energie  na  povrchu  membrány
každé buňky. Pokud je zdroj energie silnější, přímo ovlivňuje cílený materiál, což vede
k biologické reakci.

• Některé organické a anorganické objekty mohou fungovat jako  rezonanční komory.
Tyto  objekty  jsou  obvykle  s  malým  otvorem. Například  sklenice  nebo  láhev  bude
fungovat jako jedna. Hrudník, břišní komora, místnost s oknem …

• Zvuk lze použít k rozbití nebo výbuchu předmětů po dosažení rezonance. Pak se už
jenom zvedne výkon.
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• Pokud je úroveň výkonu mírná, může u člověka dojít k bolesti v oblasti hrudníku nebo
k tomu, že jeho orgány vibrují. Zvýšení úrovně síly zničí jejich orgány.

Infrasonické Zbraně
• V roce 1972 Francie používala infrasonické generátory, které na civilním obyvatelstvu

fungovaly při 7 Hz.

• A v roce  1973 použila  britská armáda „  Squawk Box“ v  Severním Irsku.   Zbraň
vydávala  slyšitelný  zvuk  při  asi  16  kHz,  který  se  při  spojení  s  ušima  změnil  na
infrazvuk při 2 Hz.

• Ruský Datel - Rusko od roku 1975 mělo radar za horizont DUGA (radar over horizon),
který  vysílal  signál  10  Hz.   Schopný  cílit  na  celou  Ameriku.  Mohl  působit  bolest,
nevolnost a zvracení, ale Rusy to používali jen k detekci raket.

• Frekvence určuje, jaký druh poškození nastane. Výkon jen  zvyšuje dané poškození.

• Infrazvuk je také spojen s detekcí a tvorbou: lavin, zemětřesení, výbuchem sopky.

• Velryby,  sloni,  hroši  a  nosorožci  používají  infrazvuk  ke  komunikaci na  velké
vzdálenosti, která zahrnuje stovky kilometrů. 

• Infrazvuk  je  nadřazený  ultrazvuku,  protože  si  zachovává  svou  frekvenci,  když  se
spáruje s lidským tělem.

• Od asi 100 do 140 decibelů infrazvuk způsobuje různé biologické příznaky v závislosti
na frekvenci a úrovni výkonu.

• Nižší  výkon -  únavu,  tlak  v  uších,  vizuální  rozmazání,  ospalost,  nerovnováhu,
dezorientaci, vibrace vnitřních orgánů, silnou bolest střev, nevolnost a zvracení.

• Infrazvuk může způsobit, že vaše oční bulvy začnou vibrovat, prvně špatně vidíte, pak
Vám prasknou oči.

• Vyšší výkon může zkapalnit střeva a rezonovat vnitřní orgány způsobující smrt.

Ultrazvukové Zbraně
• Zvuk, který se vyskytuje mimo lidský sluch (asi nad 20 kHz)

• Psi, kočky, delfíni a netopýři slyší ultra zvuk.

• Některé velryby a delfíni používají k detekci své kořisti ultrazvuk a pak jako zbraň k
omráčení své kořisti. 

• Podobné účinky jako u infrazvuku a častěji dochází ke spalování a topení.

• Při vyšších decibelech způsobuje popáleniny a zahřívání těla až na smrtelné teploty. 

• Velmi bolestivým účinkem je rezonance kostí, která způsobuje doslova  explozi kostí
člověka.

• Zaměřené na hlavu, rezonující lebeční kosti způsobily, že lidé slyšeli hlasy,
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• Ultrazvukem (akustické dělo se dvěma kmitočty) se dají bourat zdi, vytrhávat dveře…

• Případně by mohl být vyvolán i hydrodynamický šok v tělní tekutině ostrými pulsy (u
výkonných střelných zbraní je stejný efekt hydrodynamického šoku).

Sonické Projektily
• In  frazvukov  é   a ultrazvukov  é   projekti  ly  

• Tyto  zbraně  jsou  v  podstatě zvukové  pušky  a  kánony, které  mohou  přenášet
neviditelnou energii na desítky kilometrů, což způsobuje tupý dopad. 

• Rusko vytvořilo zvukový kanón o frekvenci 10 Hz v 80 letech.

• Sonic Bullets Acoustic Weapon

Důležitější  je  však  poznamenat,  že  zvuková  zbraň  nemusí  být  smrtící  nebo  neuvěřitelně
hlasitá, aby byla účinná.  Cílené "zvukové střely" způsobují lokalizovanou bolest (nebo vám
prostě prasknou ušní bubínky), pravděpodobně stačí ke znehybnění většiny lidí, kteří nejsou
akčními hrdiny.

Sonic Screwdriver / Sonický šroubovák
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Vortexová Zbraně
Vortex spouštěč (nazývaný také Vortex Canon, Wind Canon a Shockwave Weapon) je schopen
přenášet neviditelnou sílu víru. Tím dokáže způsobit významný tupý dopad na cíl.

• Může být také použit k přenosu chemických dráždivých látek na konkrétní osobu nebo
skupinu.

• Likvidace Davu

• Většina aktuálních informací o této technologii je klasifikována.

• Na konci 90. let však americká armáda vyvinula vířivou zbraň ve spojení s různými
dodavateli obrany, US Army Research Laboratory a Pennsylvania State University.

• Rakouský nacistický vědec Dr. Zippermeyer, vynalezl zařízení známé jako Větrné dělo
(Windkanone) určené k sestřelení spojeneckých bombardérů. Při výbuchu vzduchu se
vzduch kolem středu trysky pohybuje mnohem rychleji než vzduch po stranách, takže
se zakřivuje kolem od středu k vnějším okrajům a vytváří rychle se pohybující kruh
proud vzduchu (vír). Přirozeným příkladem je tornádo nebo kouřový prsten děla.Čím
rychleji se vířivka sama otáčí, tím stabilnější a pevnější je vír

Řízený Tyčový Radiátor
• Directed Stick Radiator (DSR), vytvořený American Technology Corporation

LRAD
• Akustické  zařízení  s  dlouhým  dosahem  (LRAD  -  Long  Range  Acoustic  Device),

nazývané také Ochraný Zvuk Silý (The Sound of Force Protection)

• LRAD byl v Iráku tiše použit. 

• Každý kdo je v paprsku slyší bolestivě hlasitý zvuk. Každý, kdo stojí vedle, nic neslyší. 

• Trvalá ztráta sluchu je možná, pokud je paprsek držen na osobě několik sekund.

• Systém byl také dodán námořnictvu za mnohem jemnější aplikace, jako vysílání hlasu
široké populaci.

• Posílat ostrý tón, nebo mp3.
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Voice of God, Boží Hlas
• Tato technologie   používá metody „bio-neurálního rozhraní“
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Mikrovlny s Vysokým Výkonem – Elektromagnetické Pulzní
Zbraně

Vysokovýkonné mikrovlny (High-Powered Microwaves, HPM) zahrnují dvě primární
technologie. Obě zbraně produkují sílu v rozsahu megawattů.

• První z nich je elektromagnetická pulsní bomba (elektronická bomba, e-bomb,
EMP). 

• Dalším  je  mikrovlnné  zesílení  zesílené  zářením  (maser),  které  využívá
technologii milimetrových vln. 

Vlastnosti Mikrovln s Vysokým Výkonem
• Mají různé aplikace založené na jejich úrovni výkonu. 

• Na nízkých úrovních mohou zmást senzory.

• Na vyšších úrovních mohou spalovat elektronické obvody.

• Mohou narušit komunikační systémy a počítačové sítě.

• Používají se proti lidem nebo materiálům. 

• Mnoho podrobností týkajících se HPM je klasifikováno.

A  ktivní Systém Odmítnutí – A  ctive Denial Systém  
VIDEO: Eletromagneticky paprsek je stará (ne)smrtelná zbraň pro armádu

• Více jak 55 států používá tento systém jako náhradu smrtelných zbraní. 

• ADS pracuje tak, že střílí vysokovýkonný paprsek s vlnovými délkami  až  95
GHz na cíl, člověka, dav – milimetrové zbraňové systémy, mikrovlnná radiace.
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• 5G a Mikrovlnné Zbraně jsou na Stejných Frekvencích. 

• Každý, kdo se chytí do paprsku, bude mít pocit, že Vám hoří kůže. 

• Mikrovlnná radiace okamžitě ohřeje vaši kůži na 55 °C. 

• Krev při vyšších mikrovlnných frekvencí přenáší náboj. Vzniká tak sekundární
radiace, která prostupuje dále do těla,

• Tento pocit hoření pokračuje do vašich vnitřních orgánů, máte pocit, že jste v
plamenech.

• Po vypálení se paprsek zastaví nebo je možno načasovat paprsek za kolik
sekund, minut se má vypnout. Dá se nastavit síla, frekvence a šířka radiace.

• Tato technologie může vyvolat dlouhodobé zdravotní rizika, nebo i smrt.

• Masér je  podobný laseru,  ale místo toho,  aby využíval  energii  ze  světelné
části  elektromagnetického spektra,  využívá energii  z  rádiové části  spektra,
což je nižší frekvence. Masers existoval od roku 1950.

• ADT  je  poháněn  ultra  vysokofrekvenčním  vysílačem  o  výkonu  100  kW.
Vysokofrekvenční  paprsek  95  GHz,  který  střílí,  je  vytvořen  z  elektrického
generátoru gyrotronů. Generátor lze nastavit. Zařízení je chlazeno systémem
deionizované  vody  pro  chlazení  vody s  uzavřenou smyčkou.  ADS střelí  4
sekundy  trvající  výbuchy.  Má  infračervené  cílení  pro  noční  použití  a  lze
snadné zaměřit a vystřelit.

• ADS2 Portable - Raytheon Corporation  2005

• Projekt Šerif (Project Sheriff)
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Domácí Wi-Fi na 60 GHz
VIDEO:  Vliv Wi-Fi na rostliny, stromy během 69 hodin …

• Český Telekomunikační  Úřad – O NÁS BEZ NÁS.  Při 60 GHz člověk nemůže
dýchat.

• Všeobecné  oprávnění  č.  VO-R/12/09.2010-12  k  využívání  rádiových  kmitočtů  a  k
provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.

• Nový Wi-Fi standart pro Váš domov IEEE 802.11ay zahrnuje pásmo od 58-69
Ghz. WiGig. 

• Při vyšší oscilaci molekule kyslíku kolem 60 GHz, hemoglobin není schopen
přijmout kyslík a tím hemoglobin nemůže dodat kyslík zbytku vašeho těla.
Známo od roku 1948.

• Víceproudový trénink paprsku pro mmVlnové MIMO sítě (Multi-Stream Beam-
Training for mmWave MIMO networks)

• https://stop5g.cz/5g-60-ghz-absorpce-kysliku-vy-a-coronavirus/   

• https://stop5g.cz/policejni-skola-sokolov-60-ghz-krevni-srazeniny-dokumenty-z-roku-  
1948-o-vlivu-mikrovln-na-kyslik-nemoznost-dychat/

• https://stop5g.cz/ieee-802-11ay-60-ghz-u-vas-doma-dychaci-problemy-trenovani-  
mmvln-v-interakci-s-vasi-mysli-kdo-ovlada-vase-telo/ 
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Klimatické Lockdowny
Satelity
Kdo ovládá Vesmír ovládá Zemi.  Se satelity můžete dělat vše co si Vaše představivost zamane
jak  je  řečeno  v  dokumentu  českými  titulky  s  Barrie  Trower,  mikrovlnný  expert, který
pracoval pro tajné služby.

Satelitní Úprava Atmosféry –   Patent     US4402480A   (1980)

Úprava počasí   U  mělými   S  atelity –   Patent   US5984239A   (1999)
• Satelitní systém pro úpravu počasí (SWMS) využívá satelity k využití sluneční energie

k úpravě termodynamiky a složení zemské atmosféry. 

• SWMS má tři subsystémy:

• První subsystém zahrnuje síť satelitů zvaných Satelitní motory (SE) používaných k
odrážení  sluneční  energie  a  /  nebo  k  přeměně  sluneční  energie  na  jiné  formy
energetických paprsků vypouštěných na určených místech. Média kterými procházejí
energetické paprsky, tyto energie absorbují a mění je na teplo.

• Druhý subsystém zahrnuje  velkou síť  zařízení  pro  dálkový průzkum Země (RSD).
Tyto senzory se používají k měření složení místních médií, dynamických parametrů a
termodynamických vlastností.

• Senzorová  měření  jsou  přiváděna  zpět  do  třetího  subsystému,  který  zahrnuje  síť
pozemních řídicích stanic (GCS – Ground Control Stations).  GCS poskytují  vedení
energetického paprsku odhadem charakteristik každého paprsku a trajektorie  jeho
cílového bodu jako funkce času.
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• Integrace těchto tří subsystémů vytváří vedení zpětné vazby energetického paprsku a
řídicí smyčku.

• Aplikace  SWMS  pro  úpravu  počasí  zahrnují  změnu  srážek,  vytváření  pustin,
zvyšování škod špatným počasím a zhoršování životního prostředí.

• Mezi její aplikace, které nesouvisejí s počasím, patří  dodávka koncentrované energie
na místo určení.

HAARP
VIDEO: Co je HAARP
WEB: LDAL je HAARP druhé generace na Letadlech a 5G Satelitech

HAARP  Patent  US4686605A  (1985) –  Způsob  a  zařízení  pro  změnu  oblasti  v  zemské
atmosféře, ionosféře a / nebo magnetosféře

• Způsob a zařízení pro změnu alespoň jedné vybrané oblasti, která normálně existuje
nad  zemským  povrchem.  Oblast  je  excitována  elektronovým  cyklotronovým
rezonančním ohřevem, čímž se zvyšuje hustota nabitých částic. V jednom provedení je
kruhově polarizované elektromagnetické záření přenášeno nahoru ve směru v podstatě
rovnoběžném s podélnou čarou a podél ní, která prochází oblastí plazmy, která má být
změněna. Záření se přenáší na frekvenci, která excituje elektronovou cyklotronovou
rezonanci, aby zahřála a urychlila nabité částice.  Toto zvýšení energie může způsobit
ionizaci neutrálních částic, které jsou poté absorbovány jako součást oblasti, čímž se
zvyšuje hustota nabitých částic oblasti.

• HAARP ISNT THE ONLY SUPER ANTENNA OUT THERE PPL!  

Vlastnosti HAARP
• Po celém světě existuje více než 200 zařízení HAARP. 

• V roce  2013  byl  HAARP digitalizován,  když  došlo  k  přechodu  z  analogového  na
digitální. Bylo postaveno mnohem více zařízení. 

• HAARP udržuje  nosnou  vlnu  kolem  naší  planety,  kterou  zneužita  AI  používá  k
vytváření  frekvencí  pro  udržování  komunikace  s  nanoboty  uvnitř  našich  těl a
vytváření vstupních kanálů pro hostitele naplňující simulace nebo simulace reálného
světa. 

• Spolu s 5G Systémy a Satelity, s LDAL se používá na změnu počasí, nebo ovládání
davu a také jako směrované energetické zbraňové systémy. 

• 5G jsou také pulzní systémy stejně jako LDAL nebo HAARP. 

• Tyto systémy mají široké frekvenční pásmo použití a zneužití.
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LDAL – HAARP Další Generace – Laserová Čočka
VIDEO: Laserově Vyvinutá Atmosférická čočka (LDAL) – Profesor Nick Colosimo vysvětluje

• Laserově  Vyvinutá  Atmosférická  Čocka (LDAL)  byla  vyvinuta  společností  BAE
Systems. 

• LDAL snímání nebo vidění na velmi,  velmi dlouhé vzdálenosti pomocí toho, co je v
podstatě variací obrovského dalekohledu. 

• LDAL je  schopen  ionizovat  malý  „disk“  atmosféry,  tento  disk  lze  poté  použít  k
odrážení a zaostření elektromagnetického paprsku. 

• Tento systém funguje podobně, jako systém fázovaných polí HAARP využívá ionosféru
k odrážení a zaostření elektromagnetických vln. 

• 5G satelity lze použít podobným způsobem (Dokument EU: Technologie ovládání davu
(Crowd Control Technologies 2020) ).

• DAL je podobný pouštnímu přeludu, pouštní fata-morgáně. 

• Věda za touto technologií spočívá v tom, že společnost LDAL použila vysoce výkonný
pulzní laserový systém k vytvoření typu čočky nebo reflexní struktury v atmosféře. 

• Impulzy takového vysokého výkonu se  samy zaostřují a BAE Systems označují tento
efekt jako Kerr Effect.

• Kerrův  efekt znamená,  že  atmosféra  může  být  lokálně  ohřívána  nebo  dokonce
ionizována stejným způsobem, jakým je ionizována ionosféra

• LDAL může vytvořit obrovskou čočku v atmosféře před letadlem nebo satelitem a tato
čočka může být použita k shromáždění mnohem více světla dolů na zem nebo zaostření
tohoto světla na mnohem menší  senzor na letadle,  satelitu,  pozemní základně … V
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okamžiku,  kdy se  5G,  letadlo,  satelit  zastaví  pulzní  přenosy,  atmosféra se  vrátí  do
“normálu“.

• LDAL je  součástí  integrovaného  systému.  Tento  systém je  schopen  detekovat,  kdy
protivník  střílí  laserem na letadlo  nebo satelit.  V reakci  na to  a  než  může dojít  k
vážnému poškození se během milisekund vytvoření  typ atmosférické ochranné čočky,
vytvoří se tím typ reflexního štítu. LDAP tedy může odrážet nepřátelské lasery jedním
nebo dvěma způsoby. Odrazí příchozí Laser.

• Druhým způsobem je  vytvoření  bublinové  plazmy,  která  naruší  příchozí  laserovou
energii kombinací difrakce a lom světla. Pohltí příchozí laser. 

• Tornádo Vytvořite Pomocí Satelitů – Chemtrails – HAARP  

• Patent US49996  3  7A   (1987) – Vytvoření umělých ionizačních mraků nad zemí

• Patent  US20180128908A1 (2015)  –  Zbraně s  řízenou  energií  a  metoda  pro  úpravu
dráhy zaostřeného paprsku elektromagnetické energie

• Patent  US10488733B2 (2015)  –  Senzor  elektromagnetického  záření  s  dlouhým
dosahem, který má řídicí systém pro ohřev a / nebo ionizaci vzduchu v trojrozměrných
částech atmosférického objemu
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NATO Radar Na Jižní Moravě
Lidé z obcí kolem radaru NATO budou dostávat varovné zprávy na mobil

Zelenožluté Ionizační Stopy
• Podobné zelenožluté ionizační stopy viděny při u Teslových cívek.

NATO radar může používat technologii geodetického frekvenčního pole (Geodesic sphere phased
array antenna system) –  PATENT US6292134B1 – Fázovaný anténní  systém geodetické koule.
Tyto  koule  jsou  velmi  výkonné  a  mají  široké  uplatnění.  Tento  radar  je  v  Sokolnicích na
jihovýchod od Brna … Místní zahradník potvrzuje – Od te doby co tam radar stoji je divné počasí.

Americké  námořnictvo  nasazuje  zbraňovou  platformu  HAARP Tesla  SBX-1,  aby  zasáhla
Severní Koreu zemětřesením (HD) ( Buckminster Fuller Explains His Geodesic Radome)

60

https://www.youtube.com/watch?v=DMGdekhPDU4
https://www.youtube.com/watch?v=JqhME0dD5Ds
https://www.google.com/maps/place/664+52+Sokolnice,+Tschechien/@49.0643161,16.7451734,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x4712c1c2ac4301af:0x400af0f6615e1d0!8m2!3d49.1139202!4d16.7215645
https://patents.google.com/patent/US6292134
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/lide-z-obci-kolem-radaru-nato-budou-dostavat-varovne-zpravy-na-mobil.A100122_1322869_brno_krc



Neuromarketing –   Neurokomerce     
Apple Sluchátka
Apple  –  Patent  US20220030345A1 –  Identifikace  Uživatele  pomocí  Sluchátek (2020)  –
Neuromarketing 

• Sofistikovaná Ověřovací Platforma, která Využívá Ušní Kanál, (Mozek) Uživatele pro
Biometrickou Identifikaci
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing
https://patents.google.com/patent/US20220030345A1/en?oq=20220030345
https://patents.google.com/patent/US20220030345A1/en?oq=20220030345
https://stop5g.cz/apple-sluchatka-s-vas-identifikuji-dle-pokrocile-biometrie-usi-mozku-neuromarketing/
https://stop5g.cz/apple-sluchatka-s-vas-identifikuji-dle-pokrocile-biometrie-usi-mozku-neuromarketing/


• Apple Patentová Přihláška
• Od Sluchátek až na Vzdálený Server

Steve Jobs Nedal iPod Svým Dětem
Reportér New York Times Nick Bilton se zeptal S. Jobse: “Vaše děti musí iPad milovat?” Jobs
odpověděl: “Ještě ho nepoužili. Omezujeme, kolik technologií naše děti doma používají.”

• Jde Doopravdy Applu jen a za každé Situace o Vaši Bezpečnost?
• Sonar od Applu Vám krom Vašeho Ucha přečte celou Vaši Hlavu
• BILL GATES Zakázal svým Dětem používat Mobilní Telefony až do 14 let
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Hodně Sportovců, Politiků se Prodalo
VIDEO: 5G a Riziko Rakoviny

• Nádor slinné nebo příušní žlázy

• Basketbalista  Lebron James se mohl  soudit  se  Samsung a zveřejnit  pravdu o nebezpečí
mobilů ...  Místo toho se nechal koupit a stal se velmi velmi dobře placeným hráčem
Samsungu … Tento zaplacený vzor pro děti si nechal narůst bradku, aby zakryl čelist …

• Tyto  a  mozkové  nádory  se  nedají  zcela  odoperovat,  protože  pronikají  hluboko  do
hlavy,  mozku,  hluboko  tam  kde  držíte  telefon  a  často  se  vracejí  …
https://stop5g.cz/us/emf-elf-radiation-health-risks/ 

• Telefonní Stožáry, Antény – Rakovina, Nádory  

• Čtyři nejčastější Rakoviny, Nádory Korelují s místem kde máme Mobil  
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https://stop5g.cz/ctyri-nejcastejsi-rakoviny-nadory-koreluji-s-mistem-kde-mame-mobil/
https://stop5g.cz/telefonni-stozary-anteny-rakovina-nadory/
https://stop5g.cz/us/emf-elf-radiation-health-risks/
https://rumble.com/vv5okg-5g-a-riziko-rakoviny.html


Dr. Lee Merritt – Otrava Zářením

VIDEO: Dr. Lee Merritt - Otrava Zářením
DOK:  Neviditelna-duha-Historie-Elektriny-a-Zivota-The-Invisible-Rainbow-A-History-of-
Electricity-and-Life

• Elektromagnetická frekvenční toxicita je k nerozeznání od COVID, od toho co nazývají
COVID.

• Virus je Výměšek Toxické Buňky

• Lékařské  studie:  Masky  Vás  před  virem  nechrání  –  5G  Satelity  a  Koronavirus  –  
Psychologické operace

• Fraktální Anténa – DNK – Mikrobiom – Molekulární biologie – Kvantová biologie –  
Exosomy

Elektromagnetické Frekvence a Pandemie
• Elektromagnetické frekvence souvisí s řadou pandemií v minulosti.

• Váš metabolismus závisí na tom mít  elektronový transportní řetězec v mitochondriích.
Mitochondrie jsou malé části Vašich buněk, jsou jako pece, které produkují výkon z jídla.

• Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie  

• Když  narušíte  tento  elektronový  řetězec  (VLNĚNÍ)  jen  malinko,  narušíte  tím Vaši
schopnost optimálně metabolizovat jídlo. To je v základu to co stane, když jste otráven
z radio frekvenční radiace, neionizující radiace.

• Elektroinženýři pracují v makro měřítku. Mikro proudy změní elektronový přenos.
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https://stop5g.cz/elektromagneticke-ucinky-na-mitochondrie/
https://stop5g.cz/5g-dr-marco-ruggiero-phd-md-fraktalni-antena-dnk-mikrobiom-molekularni-biologie-kvantova-biologie-exosomy/
https://stop5g.cz/5g-dr-marco-ruggiero-phd-md-fraktalni-antena-dnk-mikrobiom-molekularni-biologie-kvantova-biologie-exosomy/
https://stop5g.cz/lekarske-studie-masky-vas-pred-virem-nechrani-5g-satelity-a-koronavirus-psychologicke-operace/
https://stop5g.cz/lekarske-studie-masky-vas-pred-virem-nechrani-5g-satelity-a-koronavirus-psychologicke-operace/
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/02/Neviditelna-duha-Historie-Elektriny-a-Zivota-The-Invisible-Rainbow-A-History-of-Electricity-and-Life.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/02/Neviditelna-duha-Historie-Elektriny-a-Zivota-The-Invisible-Rainbow-A-History-of-Electricity-and-Life.pdf
https://rumble.com/vudk5p-dr-lee-merritt-otrava-zenm.html
https://stop5g.cz/dr-lee-merritt-otrava-zarenim/


V roce 1918 Nepotvrdili Přenos Chřipky
• Nikdy nepotvrdili přenos chřipky. Zkusili všechno.  Vzali hleny a odpad z nosu a plic a

dali ho do zdravých lidí a nemohli je nakazit.

• Vzali hleny, očistili je, aby z nich v základě udělali malé koncentrované částice hlenů a
ty injekčně vpíchli do dobrovolníků. Také nemohli dostat chřipku!

• Udělali to také s koňmi. Ale nemohli to přenést z koně na koně! Co se tu děje?

• Jak může být každý testován pozitivně na COVID-19 – PCR testy – 5G technologie a  
indukce koronaviru v kožních buňkách

• Odpovídá 5G za Coronavirus?  

• Čína, 5G a Wuhanský Koronavirus – Výskyt Koronaviru se Shoduje s Rozvojem 5G  
Infrastruktury

Tzv. Španělská Chřipka Začala v USA na Vojenské Základně
• Tzv.  Španělská  Chřipka nezačala  ve  Španělsku.  Začala  ve  Fort  Riley  Cansas,  na

Námořní rozhlasové škole v Massachusetts.

• A co se tam stalo? Trénovali jsme tam skupinu vojenských mužů, aby šli přes moře.
Byli  mezi  nimi lidé s  telegrafy,  kteří  se  učili  morseovku (Scientists  learn history of
Spanish Flu at Fort Riley).

Telegrafická (Radiová, Mikrovlnná) nemoc má Příznaky jako COVID
• V roce 1918 bylo poprvé kdy v nové historii jsme byli zasaženi elektrickým signálem.

• A co se stalo dokonce ještě předtím. Nazývali jsme to telegrafickou nemocí. Operátoři
telegrafu jakmile si zapnuli telegrafické linky, začali být nemocní. Neumírali plně, ale
začali být nemocní po celém světě.

• Rizika Rakoviny z Radiofrekvenčního (RF) Záření  
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https://stop5g.cz/rizika-rakoviny-z-radiofrekvencniho-rf-zareni/
https://www.army.mil/article/188078/scientists_learn_history_of_spanish_flu_at_fort_riley
https://www.army.mil/article/188078/scientists_learn_history_of_spanish_flu_at_fort_riley
https://stop5g.cz/cina-5g-a-wuhansky-koronavirus-vyskyt-koronaviru-se-shoduje-s-rozvojem-5g-infrastruktury/
https://stop5g.cz/cina-5g-a-wuhansky-koronavirus-vyskyt-koronaviru-se-shoduje-s-rozvojem-5g-infrastruktury/
https://stop5g.cz/odpovida-5g-za-coronavirus/
https://stop5g.cz/jak-muze-byt-kazdy-testovan-pozitivne-na-covid-19-pcr-testy-5g-technologie-a-indukce-koronaviru-v-koznich-bunkach/
https://stop5g.cz/jak-muze-byt-kazdy-testovan-pozitivne-na-covid-19-pcr-testy-5g-technologie-a-indukce-koronaviru-v-koznich-bunkach/


1918 Rezonuje s Tím co se děje Dnes s COVID
1. Měli jsme operátory telegrafu, kteří se trénovali v Riley Kansas.

2. Bylo to také poprvé, kdy jsme dali naší armádě baterii vakcín, předtím něž jeli přes moře do
války.

3. Měli jsme lék, který byl podáván nevhodně, říkalo se mu aspirin.

4. Masky

S COVID Dnes se potkaly 4 Stejné Věci
1. Zavádění 5G, Začalo ve Wuhan   (  10 000 5G antén  )  

2. COVID Vakcína

3. Špatná Diagnostika a Léčba

4. Masky

Bayer ztratil patent a přesvědčovali doktory skrz MMA, aby ho používali kdykoliv při horečce.
Máme tyto pamětní knihy z roku 1918 které ukazují, jak doktoři jen pumpovali hory aspirinu
do těchto mladých rekrutů. Ani byli nemocní tzv. chřipkou.  Nakonec jsme poslali patology z
vojenských sil, kteří udělali pitvu na těchto lidech v roce 1918. A co našli byly krvavé plíce .
Krváceli do plic. Znovu, zánět a předávkování aspirinem. Něco z toho vysvětluje...

• Americký Vojenský Výzkum – Vědí, že Lidé trpí – Bagatelizace Zdravotních Následků  
– Pandemie

Před Telegrafem nebyla Velká Toxicita a Lidé Neměli Sezonní Chřipku
• Dr. Lee Merritt  dále  zmiňuje,  že  většina lidí  si  neuvědomuje,  že  předtím,  než  byli

položeny telegrafní linie. Neměli jsme sezonní chřipku.

• Chřipka bylo něco co celosvětově prasklo.  Chřipka jde ke slovu „vliv (influence)“.
Nikdo neviděl na co z čeho to je.

• Ale věděli, že je se to periodické, protože zpátky v 15, 17 století, bum, možné vypuknutí
(chřipky) všude po světě ... Pak byla absence po desetiletí. Staly se tehdy nějaké globální
katastrofy, co způsobily toxicitu? Zasypaná města hlínou ...

Myslíme, že 5G je součásti konečné hry. Myslíme, že odvracejí pozornost vším ostatním …

• Může být Život Digitalizován? – Technologie pro Politickou Kontrolu  

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

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

• Kvantová Fyzika pro Radikální Revizi – DNA je Biologický Internet – Chromozomy  
jako Holografické Počítače – 5G a Destrukce DNA
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https://stop5g.cz/kvantova-fyzika-pro-radikalni-revizi-dna-je-biologicky-internet-chromozomy-jako-holograficke-pocitace-5g-a-destrukce-dna/
https://stop5g.cz/kvantova-fyzika-pro-radikalni-revizi-dna-je-biologicky-internet-chromozomy-jako-holograficke-pocitace-5g-a-destrukce-dna/
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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/
https://stop5g.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-technologie-pro-politickou-kontrolu/
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/cina-5g-a-wuhansky-koronavirus-vyskyt-koronaviru-se-shoduje-s-rozvojem-5g-infrastruktury/
https://stop5g.cz/cina-5g-a-wuhansky-koronavirus-vyskyt-koronaviru-se-shoduje-s-rozvojem-5g-infrastruktury/
https://stop5g.cz/cina-5g-a-wuhansky-koronavirus-vyskyt-koronaviru-se-shoduje-s-rozvojem-5g-infrastruktury/
https://stop5g.cz/cina-5g-a-wuhansky-koronavirus-vyskyt-koronaviru-se-shoduje-s-rozvojem-5g-infrastruktury/


Patenty Nanotechnologie – Charles M. Lieber
Spolupachatel  z Wuhanu Charles Lieber je odsouzen za řadu  trestných činů týkajících se
Wuhanu  a  nanotechnologií. Charles  Lieber  má  mnoho  patentů  zaměřených  na
nanotechnologii, nano aplikace, nano sítě, nano samosestavující obvody …

• 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

• 2016  –  Patent  US20180224433A1 –  Techniky  a  systémy  pro  vstřikování  a/nebo
připojování elektrických zařízení

• 2017 – Patent – US20180328884A1 – Rozhraní pro injekční elektroniku

• Více než 100 patentů na Seznam Patentů – Kontrola a Změna Myšlení – Chytrá Síť –
O Vás bez Vás
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https://stop5g.cz/seznam-patentu-kontrola-a-zmena-mysleni-chytra-sit-o-vas-bez-vas/
https://stop5g.cz/seznam-patentu-kontrola-a-zmena-mysleni-chytra-sit-o-vas-bez-vas/
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https://nanotechnology.news/2021-12-28-wuhan-lieber-convicted-crimes-wuhan-nanotech.html
https://stop5g.cz/patenty-nanotechnologie-charles-m-lieber-nanorouter-nano-rozhrani-topologie-site-wnsn-nanonody-mobil-jako-brana/


Nanotechnologie
• https://corona2inspect.net/   

• 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.

• Zavedení grafenu do hnojiv a biocidů  

• Specializovaný patentový katalog  

Evidence of self-assembly DNA-Origami - Důkazy o samoskladbě DNA-Origami

• 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.
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https://corona2inspect.net/2022/01/03/identificacion-de-patrones-en-vacunas-de-c0r0nvrus-indicios-de-autoensamblaje-adn-origami/
https://corona2inspect.blogspot.com/2021/08/catalogo-patentes-grafeno-fertilizantes-fitosanitarios.html
https://corona2inspect.blogspot.com/2021/07/oxido-grafeno-agricultura-origen-coronavirus.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_nanotube_nanomotor#Arrays_of_nanoactuators
https://corona2inspect.net/


• 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. Ke komunikaci s
nano  stranou  (uvnitř  lidského  těla  nebo  rostliny)  využívá  komunikaci  TB  (Terahertz
Band).

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

Carbon nanooctopi or synthetic life form
• Tesla  Foréza  (TeslaPhoresis)  –  Samosestavující  se  Nano  Uhlíkové  Trubičky,  

Nanotechnologie  uvnitř  Vašeho  Těla  –  Nano,  Fraktální  a  Plazmonické  Antény  pro
Ovládání

• Vibrace, Zneužitá Umělá Inteligence, Nanotechnologie, 5G a spojení s Očkováním, s  
Testy

• Nanotechnologie – ID2020 – Nano mobilní Applikace – Digitální ID vakcíny – Nonstop  
Sledování z Úrovně Vaší genetické Informace

• Koronavirus  –  Nové  vakcíny  –  Bio  Hackování  –  Zadní  Dvířka  do  Vaší  DNK  –  
Nanotechnologie – Kontrola Pomocí 5G

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

• 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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https://stop5g.cz/berkeley-nano-radio-v-jedne-uhlikove-nanotrubicce-2007-lepsi-nez-mobil-samostavejici-mikrotubule-a-nanotrubicky-z-uhliku-a-z-grafenu-ovladani-lidi-a-vedomi/
https://stop5g.cz/berkeley-nano-radio-v-jedne-uhlikove-nanotrubicce-2007-lepsi-nez-mobil-samostavejici-mikrotubule-a-nanotrubicky-z-uhliku-a-z-grafenu-ovladani-lidi-a-vedomi/
https://stop5g.cz/berkeley-nano-radio-v-jedne-uhlikove-nanotrubicce-2007-lepsi-nez-mobil-samostavejici-mikrotubule-a-nanotrubicky-z-uhliku-a-z-grafenu-ovladani-lidi-a-vedomi/
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/koronavirus-nove-vakciny-bio-hackovani-zadni-dvirka-do-vasi-dnk-nanotechnologie-kontrola-pomoci-5g/
https://stop5g.cz/koronavirus-nove-vakciny-bio-hackovani-zadni-dvirka-do-vasi-dnk-nanotechnologie-kontrola-pomoci-5g/
https://stop5g.cz/nanotechnologie-id2020-nano-mobilni-applikace-digitalni-id-vakciny-nonstop-sledovani-z-urovne-vasi-geneticke-informace/
https://stop5g.cz/nanotechnologie-id2020-nano-mobilni-applikace-digitalni-id-vakciny-nonstop-sledovani-z-urovne-vasi-geneticke-informace/
https://stop5g.cz/zneuzita-umela-inteligence-nanotechnologie-5g-a-spojeni-s-ockovanim-s-testy/
https://stop5g.cz/zneuzita-umela-inteligence-nanotechnologie-5g-a-spojeni-s-ockovanim-s-testy/
https://stop5g.cz/tesla-foreza-teslaphoresis-samosestavujici-se-nano-uhlikove-trubicky-nanotechnologie-uvnitr-vaseho-tela-nano-fraktalni-a-plazmonicke-anteny-pro-ovladani/
https://stop5g.cz/tesla-foreza-teslaphoresis-samosestavujici-se-nano-uhlikove-trubicky-nanotechnologie-uvnitr-vaseho-tela-nano-fraktalni-a-plazmonicke-anteny-pro-ovladani/
https://stop5g.cz/tesla-foreza-teslaphoresis-samosestavujici-se-nano-uhlikove-trubicky-nanotechnologie-uvnitr-vaseho-tela-nano-fraktalni-a-plazmonicke-anteny-pro-ovladani/
https://corona2inspect.net/2021/10/14/nanopulpos-de-carbono-o-forma-de-vida-sintetica/
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/


5G Pohání  Nanotechnologii  na Bázi  Grafenu
ve Vakcíně Pfizer
VIDEO: 5G pohání Nanotechnologie na Bázi Grafenu ve Vakcíně společnosti Pfizer

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

VIDEO: Syntetické Genové Obvody a Vzdálená Kontrola

• 5 Sloupec (La  Quinta  Columna)  publikoval jejich  nalezení  a  závěry o  podivné samo
sestavující  nanotechnologii,  kterou  objevili  v  Pfizer  mRNA vakcínách  pomocí  optické
mikroskopické analýzy. 

• Objekty, které našli ve vakcínách odpovídají známým vědeckým záznamům.

• Závěr je,  velmi dobře zdokumentovaný vědecký cíl  je  použít nanotechnologii  v živých
lidských bytostech k formování sítí schopných kontrolovat několik nano strojů.

• Toto je momentálně nasazováno v COVID-19 vakcínách.
• Což představuje největší zločin proti lidskosti v celé zaznamenané historii.
• Média a vláda lže a zastírá velkou farmacii.  Oficiální přísady jsou stále neznámé. Ale

máme tisíce brilantních vědců celosvětově, kteří studují tyto experimentální vakcíny.

Grafén Převádí Sílu
• Oxid grafénu je klíčový komponent.
• Grafén je měnič síly.
• Grafén je široký jednu vrstvu atomu a má šestiúhelníkově uspořádání atomu uhlíků.

Je to nejtenčí a nejsilnější materiál známý lidem. Šestiúhelník základ vesmíru. Ve fyzické
realitě jsou to dva čtyřstěny pootočené proti  sobě. V 2D, na papíře je  to  Davidova
Hvězda ve 2D. Čtyřstěny jsou také vidět v naší DNA.
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https://vlnovagenetika.cz/izotropni-vektorova-matice-je-zakladni-matematicky-plan-stvoreni/
https://stop5g.cz/vakciny-obsahuji-nanotechnologie-ktere-bezdratove-komunikuji-technokraticke-otroctvi/
https://rumble.com/vu4tj1-syntetick-genov-obvody-a-vzdlen-kontrola.html
https://rumble.com/vrjzd9-vakcny-obsahuj-nanotechnologie-kter-bezdrtov-komunikuj-technokratick-otroct.html
https://rumble.com/vrjzd9-vakcny-obsahuj-nanotechnologie-kter-bezdrtov-komunikuj-technokratick-otroct.html
https://rumble.com/vu9p52-5g-pohn-nanotechnologie-na-bzi-grafenu-ve-vakcn-spolenosti-pfizer.html
https://stop5g.cz/5g-pohani-nanotechnologii-na-bazi-grafenu-ve-vakcine-pfizer/
https://stop5g.cz/5g-pohani-nanotechnologii-na-bazi-grafenu-ve-vakcine-pfizer/


• Genetika – Geometrie DNA – část 3 – Symetrie DNA Šroubovice –   Genetický Kód se  
Organizuje do Tvaru Čtyřstěnů jako Foton

Grafén Překračuje Limity Současných Počítačů
• Grafen zvyšuje frekvenci GHz signálů do Terahertzového pásma. 

• Podle  vědců  dokáže  grafen  generovat  taktovací  rychlosti,  které  překračují  dnešní
omezení  GHz.  Muže  zesilovat  Giga  hertzové  frekvence  do  Tera  hertzových,  což  je
přesně to co tyto nano stroje potřebují k napájení.

• Cooperative In-Vivo Nano-Network Communication at Terahertz Frequencies  

Kooperativní komunikace nanosítí in vivo na terahertzových frekvencích

Grafén Aktivován Mikrovlnným Signálem 5G
• Za tímto účelem grafén prvně potřebuje frekvenci k napájení. Je známo, že optimální

frekvence k externímu napájení grafénu je 26 GHz, což je také frekvence, kterou vysílá
5G (oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 - v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz). 

• V tomto modelu grafén uvnitř těla je aktivován mikrovlnným signálem v Gigahertz
pásmu. Potom je zvýšen do Tera pásma, kde pohání nové nano stroje k samo sestavení
uvnitř lidského těla.

• Jakmile  jednou  sestaveno,  co  budou  tyto  nano  stroje  dělat? Obrázky  porovnané  s
vědeckou literaturou naznačují, že jsou základem pro interní elektronické systémy s
nekonečným potenciálem pro bio manipulaci lidského hostitele.

Nanosíť s Usměrňovanými Můstky, Šifrovanou Komunikací
• Nano routers, které vysílají MAC adresy. Mohou být registrovány přes bluetooth.

• Nano a Plasma Antény které zesilují signály. 
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https://www.ctu.cz/informace-o-seminarich-ctu-pro-provozovatele-wifi-siti-rlan-zarizeni
https://arxiv.org/pdf/1703.07765.pdf
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-3-symetrie-dna-sroubovice-geneticky-kod-se-organizuje-do-tvaru-ctyrstenu-jako-foton/


• Nano obdélníky, které jednají jako usměrňovací můstky z AC do DC proudu. 

• Kodeky, logické brány pro šifrovanou komunikaci …

• Surový  materiál  pro  toto  všechno  samosestavení  je  také  oxid  grafenu.  A  když
porovnáme  známe  vedlejší  účinky  oxidu  grafenu  s  vedlejšími  účinky  COVID-19
vakcínami. Najdeme, že jsou stejné.

• Patenty  Nanotechnologie  –  Charles  M.  Lieber  –  Nanorouter  –  Nano  rozhraní  –  
Topologie sítě WNSN – Nanonody – Mobil jako Brána

• COVID má stejné příznaky jako Mikrovlnná Nemoc – Test Krve před a po expozici  
SMART Zařízením – Lékařský výzkum

Grafén Mění Magnetické Vlastnosti
• Ladění elektronických a magnetických vlastností grafenu povrchovou modifikací.

• Jakmile oxid grafénu je vstříknut do těla, požaduje magnetické vlastnosti.

• Předvídatelně  kolem místa  vpichu,  srdce  a  mozek.  Grafén  je  viděn jako patogen našim
imunitním systémem.

• DA  RPA  Hydrogel  z  Polymerního  Řetězce  a  Elektroniky  –  Replikující  se  
NanoTechnologie a Hemoglobin – Ovládání Biosenzorů přes 5G Sítě

• A častým důsledkem je paralýza a mrtvice. 

• Je známo že grafén způsobuje krevní sraženiny a problémy srdce. 

• Oxid grafénu může generovat malé výboje, které způsobují srdeční arytmii. 

• S těmito experimentálními vakcínami se toho děje tolik. A evidence se zdá být jasná, že
se děje masový experiment..

• Přičemž  některé  šarže  jsou  smrtelnější  než  jiné. Některé  šarže,  které  obsahují
odvážnou  novou  technologii může  člověkem  vytvořený  parazit  snahu  kontrolovat
lidského hostitele, jestliže ho nezabije prvně v procesu. 

• Snad to je  to,  po čem jdou šílení  vědci  a  psychopati.  Lidská genetika,  která může
vydržet tuto novou invazi a smrtelnou nanotechnologii.

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

• DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Holografické Informace  
lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy

• Experimenty  Genových  Chimér  –  Biotron  a  Mikrovlnný  přenos  Biologických  
Informací – DNA je jako Magnetofon – Mikrovlny a 5G – Tsian Kanchzhen – Patent
EP0872549A1

• Zdravotní Výsledky Technologie Lingvisticko Vlnové Genetiky  

• Umělá Inteligence založená na Dešifrování Jazyka – Kognitivní Modely a Neuromorfní  
Čipy – Lidský Mozek byl Dekódován
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https://vlnovagenetika.cz/umela-inteligence-zalozena-na-desifrovani-jazyka-kognitivni-modely-a-neuromorfni-cipy-lidsky-mozek-byl-dekodovan/
https://vlnovagenetika.cz/umela-inteligence-zalozena-na-desifrovani-jazyka-kognitivni-modely-a-neuromorfni-cipy-lidsky-mozek-byl-dekodovan/
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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/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://stop5g.cz/pulzni-magnetismus-nici-morgellony-a-nanotechnologii-emp-pemf-elektromagneticky-puls/
https://stop5g.cz/pulzni-magnetismus-nici-morgellony-a-nanotechnologii-emp-pemf-elektromagneticky-puls/
https://stop5g.cz/darpa-hydrogel-z-polymerniho-retezce-a-elektroniky-replikujici-se-nanotechnologie-a-hemoglobin-ovladani-biosenzoru-pres-5g-site/
https://stop5g.cz/darpa-hydrogel-z-polymerniho-retezce-a-elektroniky-replikujici-se-nanotechnologie-a-hemoglobin-ovladani-biosenzoru-pres-5g-site/
https://stop5g.cz/darpa-hydrogel-z-polymerniho-retezce-a-elektroniky-replikujici-se-nanotechnologie-a-hemoglobin-ovladani-biosenzoru-pres-5g-site/
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/
https://stop5g.cz/patenty-nanotechnologie-charles-m-lieber-nanorouter-nano-rozhrani-topologie-site-wnsn-nanonody-mobil-jako-brana/
https://stop5g.cz/patenty-nanotechnologie-charles-m-lieber-nanorouter-nano-rozhrani-topologie-site-wnsn-nanonody-mobil-jako-brana/


5G  Bezdrátová  Genocida  Oceánů  –  Internet
Podmořských věcí – loUT
VIDEO: Bezdrátová Technologie, Sonar, Chytrý Oceán Zabijí Velryby, Mořský Život

DOK: MOBILNÍ VĚŽE NA DNĚ OCEÁNŮ

DOK: OCEÁN ZTRÁCÍ DECH

• V roce  2018 se na zemi i ve vesmíru  veřejně připravovalo  a propagovalo rozmístění
milionů antén pro "5G", "Smart Cities" a "Internet věcí". 

• Ve stejné době a bez jakékoli publicity spolupracovaly vlády, výzkumné laboratoře a
komerční i vojenské zájmy na plánech na vytvoření "chytrých oceánů" a "internetu
podvodních  věcí"  (IoUT).  S  rybami,  velrybami,  delfíny,  chobotnicemi  a  dalšími
obyvateli těchto hlubin to nekonzultovali.

• SEANet  Širokopásmá  Bezdrátová  komunikace  v  Oceánu  -  Vytvořit  komunikaci
komunikaci z jakéhokoli místa oceánu do jakéhokoliv jiného místa na planetě nebo ve
vesmíru.

• Internet podmořských věcí je navržen tak, aby umožňoval všechny stejné komunikační
možnosti, jaké jsou poskytovány na souši, včetně "streamování videa v reálném čase z
podmořského prostředí".

Infrastruktura na Zabíjení Oceánů
• Autonomní podmořská vozidla (AUV)

• Autonomní povrchová vozidla (ASV)
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https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/01/Ocean-ztracI-dech-The-Ocean-is-losing-its-breath-Scientific-notes-2016-cs.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/01/MOBILNI-VEZE-NA-DNE-OCEANU.pdf
https://rumble.com/vtb9c7-bezdrtov-technologie-sonar-chytr-ocen-zabij-velryby-mosk-ivot.html
https://stop5g.cz/5g-bezdratova-genocida-oceanu-internet-podmorskych-veci-lout/
https://stop5g.cz/5g-bezdratova-genocida-oceanu-internet-podmorskych-veci-lout/


• podvodní roboti

• bezdrátové povrchové bóje

• chytré lodě a čluny

• inteligent ní ponorky

• chytré pobřeží

Akustické  vlny,  Rádiové  vlny,  Lasery,  Světlo  LED  a
Magnetická Indukce v Oceánu

• Vzhledem k  tomu,  že  komunikace  pod  vodou  je  obtížnější  než  ve  vzduchu a  více
podléhá rušení.

• Holokaust Oceánů a celého života ne Zemi. Řasy v Oceánu produkují většinu kyslíku.
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• V oceánech se používá  několik různých typů komunikačních médií pro přenos dat
různou rychlostí a na různé vzdálenosti. 

• Akustické  vlny,  rádiové  vlny,  lasery,  světlo  LED  a  magnetická  indukce jsou  tyto
technologie všechny se používají k zaplavení oceánů daty. 

• Podvodní systém GPS. Většina těchto médií funguje pouze pro komunikaci na krátkou
a střední vzdálenost. Komunikace na dlouhé vzdálenosti se opírá o akustické vlny a je
podobná technologii používané v oceánských sonarech.

• V Nejhlubších Vrstvách Oceánu není už Kyslík

• Komerční úlovky se kvůli Hluku snížili o 80 % – Vymírání

• Oceán Plný Plastu (místo plastu se dají používat láhve z konopí)

• Bezdrátová Technologie nejvíc ničí Oceán

• Umírání řas co Produkují většinu Kyslíku

• Dezorientace, Smrt, Poškození Neuronů ryb, mořských živočichů

• Vliv Hluku na Vývoj zahrnuje Tělesné Deformace, Úmrtnost Jiker nebo nedospělých
Jedinců, Zpožděný Vývoj

• Genocida Delfínů pomocí Modulovaného zvuku Vysoko nad Prahem Bolesti

• Hluk masakruje Faunu a Flóru (LDAL a mnohem víc ...) 

• Hlukovému Znečištění Oceánů

• Tento masakr začal v 80 letech 20 století a dnes se stupňuje.

• “Když ne teď, tak kdy? Když ne já, tak kdo?”
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Bezdrátová Technologie ničí Vodu
VIDEO: 5G Věž Zničila Vodu

VIDEO: Čtvrté Skupenství Vody: Dr. Gerald Polla  ck  

SLEDUJTE VODU

Zničená tak, jako lidská KREV. Nepřipomíná Vám to něco?!

VODA S 5G, 5G, 4G, BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE NIČÍ STRUKTURU VODY 

• V  první  části  vidíme  krystalografie  zdravé  pramenité  vody  bez  vlivu  Bezdrátové
technologie, 5G, 4G …

• Čeho si  všimnete,  jsou tyto formující  se  druhy květinových šestiúhelníků v odstáté
pramenité vodě. Davidova Hvězda, 2 čtyřstěny proti sobě, základ vesmíru. Fraktalita

• https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-3-symetrie-dna-sroubovice-  
geneticky-kod-se-organizuje-do-tvaru-ctyrstenu-jako-foton/   

• V druhé části máme stejnou pramenitou vodu, kterou je v první části obrázku. Tato
voda byla  po dobu jenom  15 minut  u věže  5G. Stejný vliv  má i  4G a bezdrátová
technologie. Můžete vidět, jak je  strukturálně neuspořádaná. Podle našeho názoru je
informace zničena.

• https://stop5g.cz/ctvrte-gelove-skupenstvi-vody-dr-gerald-pollack-na-ted-svetlo-voda-  
a-elektromagnetismus/ 

• https://stop5g.cz/covid-ma-stejne-priznaky-jako-mikrovlnna-nemoc-test-krve-pred-a-  
po-expozici-smart-zarizenim-lekarsky-vyzkum/ 
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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/
https://stop5g.cz/ctvrte-gelove-skupenstvi-vody-dr-gerald-pollack-na-ted-svetlo-voda-a-elektromagnetismus/
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https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-3-symetrie-dna-sroubovice-geneticky-kod-se-organizuje-do-tvaru-ctyrstenu-jako-foton/
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Torzní Pole
Autoři: Gennadiji Šipov, Bobrovovi Andreji, Pavlenkovi Anatoliji a Kravčenkovi Juriji 

Úvod
Co je Aura?
Aura  je  pokračováním  objektu  v  podobě  různých  struktur  elektromagnetického  a
neelektromagnetického pole. Aura obklopuje objekt ze všech stran a může představovat například
"zdraví"  tohoto  objektu -  to  v případě živého organismu.  U neživého objektu  aura  představuje
fyzikální vlastnosti tohoto objektu!

Co je éter?

Éter  (nebo také  éter)  je  zvláštní  látka,  která  prostupuje  celým prostorem a nazývá se fyzikální
vakuum. Éter je pátým prvkem stejně jako pevná hmota, voda, vzduch a oheň (plazma!?)

Co je torzní pole?

Torzní pole je nositelem informací, našich myšlenek, pocitů, emocí atd...

Co je TF Translator?

Dopředný  translátor  je  určitou  kombinací  generátoru  TF  a  adresovací  složky  pro  převod
elektrického signálu na  informační  torzní  signál  ovlivněním adresovací  složky generátorem TF.
Dopředný translátor je součástí vysílače. Adresovací složka je objekt, jako je obrázek nebo čip atd.

Zpětný převodník - zařízení, které převádí informační torzní signál zpět na elektrický signál. Skládá
se  z  jakéhosi  detektoru  TF,  jehož  fyzikální  vlastnosti  se  mění  v  závislosti  na  signálu  TF
vyzařovaném z adresní složky - například z obrazu nebo čipu, který je ve vztahu k adresní složce
vysílače. Tento překladač se nachází na straně přijímače
Tx – vysílač, Rx – přijímač
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Historie torzního pole
• Torzní pole (TF) je nový fenomén, který vznikl ve 20. století a nyní se rychle rozvíjí. 
• Ale možná první pokus zjistit, co je TF, učinil John  Keely, který v polovině 19. století

objevil  jakousi  energii  jako  "parní"  nebo  "éterickou"  sílu  nebo  jako  "éterickou
vibraci"…

• Další pokus o objevení TF jako "páté síly" (později pojmenované jako torzní pole) učinil
ruský profesor N. P. Myškin na konci 19. století.

• Později na Západě vědci a badatelé pojmenovali toto "podivné" pole jako "skalární vlny",
někteří další vědci jako "bouřkové pole" a jiní jako "torzní pole" nebo dokonce jako pole
axionů - čím dál populárnější pro západní astrofyziku.

• Měli  bychom  si  všimnout,  že  nyní  mnoho  západních  vědců  používá  terminologii
"skalární  vlna"  místo  "torzní  pole".  Možná  je  to  špatné  zacházení  s  pojmenováním
tohoto fyzikálního jevu !?

• Mnoho  západních  vědců  a  výzkumníků  používá  terminologii "skalární  vlny"  namísto
"torzního pole" a čtenáře můžeme odkázat na mnoho z nich,  jako jsou  Tom Bearden,
John Hutchison, John Bedini,  Kosol Ouch, Dr. Bruce DePalma, Wilbert Smith, Dr.
Konstantin Meyl, David Lowrance, Jean Naudin a mnoho dalších… 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.

Torzní Pole je Generováno spinem
Podle A. Akimova a G. Šipova je torzní pole generováno spinem nebo rotací!  Místo toho jsou
skalární vlny součinem součtu dvou stejných elektromagnetických vln posunutých o 180 stupňů
proti sobě! Takže možná mluvíme o různých věcech!?
Torzní Pole souvisí s 

Zářivá Energie nebo-li Skalární Vlny
Měli bychom také poznamenat, že Nicola Tesla koncem. století používal skalární vlny ve svých
projektech a předpověděl,  že  zářivá energie (nebo skalární  vlny) se může šířit  mnohem větší
rychlostí než rychlost světla!
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TF jako Pole Rotace, Interakce Prostoru a Času
• V roce 1913 zavedl Dr. Eli Cartan pojem spinor a v roce 1922 navrhl pojetí TF jako pole

rotace (spirálování) a popsal, že TF je vyjádřena jako interakce prostoru a času. 
• Cartanova teorie předpověděla, že v Prostoru existuje buď  levotočivá, nebo pravotočivá

torze, podle toho, z jaké strany se na něj díváte.
• První experimenty s detekcí torzního pole provedl Nikolaj Kozyrev (Rusko) v 60. letech

minulého století, kdy prokázal jedinečné vlastnosti TF
• TF však není jen samostatným jevem - měli bychom si uvědomit, že živé organismy mají

biopole jako jednu z forem TF, kterou používají pro vzájemnou interakci.
• Později další vědci - A. Akimov (Rusko) a G. Šipov (Rusko) - rozvinuli teorii TF a některé

praktické implementace TF. Například A. Akimov použil generátory TF k provedení řady
experimentů,  aby ukázal,  že  TF může zlepšit  některé fyzikální  vlastnosti  vyráběných
kovů a jiných materiálů.

Podle Kozyrevových objevů a teorií Akimova a Šipova a některých pozorování dospěl V. Zamsha
k závěru,  že  termín  "putování"  signálu  TF z  místa  vysílání  do  místa  příjmu  není  vhodný,  ale
správný termín by měl být:  TF signál se "objevuje" na straně přijímače. To proto, že signál TF
neztrácí čas na toto cestování, ale časové zpoždění vzniká v translačních složkách vysílače nebo v
detektorových složkách přijímače nebo v místní ochraně. materiál. Signál TF tedy "necestuje" z Tx
do Rx jako v rádiové komunikaci, ale signál TF se při splnění určitých podmínek "objeví" okamžitě
v cílovém bodě umístění RX! 
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Energie  ve  Vojenské  Technologii  –  Skalární
Interferometrie
VIDEO: SKALÁRNÍ VLNY – CO DOKÁŽOU SKALÁRNÍ ZBRANĚ

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je
v daných jednotkách plně určena jediným  číselným údajem. Protikladem skalární  veličiny  jsou
vektory,  které  jsou  určeny  více  číselnými  hodnotami.  Například  fyzikální  veličina  hmotnost  je
skalár, kdežto síla je vektor - má velikost a směr. 

SKALÁRNÍ VLNY – CO DOKÁŽOU SKALÁRNÍ ZBRANĚ – 5G ANTÉNY

Stojatá vlna - Skalární vlna je vlna posunutá o 180 stupňů

• Tesla Štíty mohou Vyčistit a Sterilizovat jakékoli Gama Záření

• Tesla Štít je tvořený Dvěma nebo Více Vysílači vysílajícími Rozšířené Skalární Paprsky

• Tesla dokonce ve dvacátých letech 20. století dokázal vytvořit ochranný trojrozměrný „štít“
nebo „kopuli“ tvořenou dvěma nebo více vysílači vysílajícími rozšířené skalární paprsky
spojené dohromady přes cíl ve tvaru polokoule. Namísto toho, aby způsobil explozi cíle,
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která by nastala zúžením, intenzivněním zkřížených paprsků, širší, obklopující paprsek by
mohl vytvořit velkou plazmovou skořápku kolem něčeho, co má být chráněno.

• Elektrizující  Silové  Pole  může  zničit  Nervový  Systém  nebo  vyhodit  do  Vzduchu
Letadla

• Rusové dokážou vyrobit Tesla štít široký až 200 mil. Tyto velké světelné plazmové štíty
byly čas od času pozorovány námořníci nad oceány

• Kulky  Plazmy  vytvořené  Skalárními  Paprsky  k  Vytvoření  Studené  nebo  Tepelné
Explozi

• Silné Paprsky mohou cestovat přes Zem.

• Pokud se setkají dva časované impulsy, explozivní extrakce provede prudké ochlazení
a veškerá zahřátá energie je extrahována ze vzduchu zpět do vysílače. To může zmrazit
všechno a všechny. Chrání stroje a budovy, ale ne lidi (Psychoenergetika – Skalární
Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové Války – Díl 2).

• Do jednoho paprsku lze také smíchat více režimů a frekvencí.

• Teslovy koule  mohou být manipulovány tak,  aby byly  malé  nebo velké,  v  různých
druzích energetických frekvencí  a  nasměrovány k cíli  dvěma nebo více vzdálenými
skalárními vysílači.

• Energetická Bazuka Způsobuje Selhání Letadel, Vrtulníků

• ruské přenosné bazuky byly také používány Srby proti americkým vrtulníkům během
bosenské války.  A také ve Vietnamu.

• Radarové neviditelnosti lze dosáhnout umístěním několika vysílačů kolem něčeho, aby
se vytvořila sférická interferenční vrstva v šířce pásma vyhledávacího radaru.

• UFO, satelity, 5G Antény mohou Vysílat Energetické Vlny
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Jednoduchá Plazma
• Standardní plazmová koule má vakuum přibližně 0,01 atmosféry helia, neonu nebo jiného

vzácného plynu. Plyn je buzen elektrickým zdrojem o napětí 2-5 kilovoltů a frekvenci 35
KHz. (https://www.physicsforums.com/threads/how-do-you-make-plasma.510741/)
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Matematika kulových Hyper Dimenzí
• Průlom v matematice kulových Hyper dimenzí – Praktická řešení

• Hyperkoule je koule v mnoha dimenzích, které jsou větší než tři,  skládání hypersfér má
praktické aplikace pro korekci  chyb v kódech,  které pomáhají zajistit  přesnost při
přenosu dat. 

• Matematička  Maryna Viazovska dokázala nejlepší způsob, jak sbalit koule do osmi a 24
rozměrů (A Breakthrough in Higher Dimensional Spheres |  Infinite Series |  PBS Digital
Studio).

• Energie může být přenášena rychleji než rychlost světla

• Energie  může  být  přenášena  rychleji  než  rychlost  světla  to  hyperspatiálně
(hyperspatial). Přenos energie nejde přes 3-prostor, ale kolem 3D prostoru. To znamená, že
je možné produkovat energetické změny ve vzdáleném systému na vzdáleném místě, aniž by
bylo nutné přenášet energii „prostorem“ v normálním 3D smyslu.

Síla pochází z časové oblasti a Hyperdimenzí
• Síla pro tyto zbraně pochází z časové oblasti, podélných EM vln ve vakuu prázdného

prostoru a síla je ohromná a ohromující.

Podélná vlna
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Zařízení MEG – Patent US6362718B1
PATENT   US6362718B1  

“Elektrická energie je všude přítomna v neomezeném množství a může pohánět
světovou mašinérii bez nutnosti uhlí, ropy, plynu nebo jiných běžných paliv.”

Nikola Tesla

Nehybný Elektromagnetický Generátor (MEG)
MEG  může  vypadat  jen  jako  transformátor,  ale  není.  Je  to  úplně  něco  jiného
(http://www.cheniere.org/correspondence/011202.htm)

Malý MEG dodává 2,5 kilowattů bezplatné elektřiny – navždy. Jednotky mohou být spojeny
dohromady pro zdvojnásobení nebo ztrojnásobení příkonu.

Fyzika  fungování  MEG  je  vysvětlena  v  článku  „Nehybný  elektromagnetický  generátor:
získávání energie z permanentního magnetu s doplňováním energie z aktivního vakua“ (“The
Motionless Electromagnetic Generator: Extracting Energy from a Permanent Magnet with
Energy Replenishment from the Active Vacuum.”).

Zařízení bylo úspěšně replikováno J.L.Naudinem ve Francii a dalšími, například Steve Utne,
také pracují na svých vlastních modelech.

Bearden dal další technické vysvětlení, jak zde MEG funguje, v dopise (MEG Device, Some
Questions).

Svobodná energie představuje lidské touhy a sny o svobodě a rovnosti, jednotném rozdělení
zdrojů a možnosti zvolit si vlastní budoucnost.
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Elektromagnetický generátor  bez pohyblivých částí  obsahuje permanentní  magnet  a magnetické
jádro s první a druhou magnetickou dráhou. První vstupní cívka a první výstupní cívka se rozkládají
kolem  částí  první  magnetické  dráhy,  zatímco  druhá  vstupní  cívka  a  druhá  výstupní  cívka  se
rozkládají kolem částí druhé magnetické dráhy. Vstupní cívky jsou střídavě pulzovány, aby se ve
výstupních  cívkách  indukovaly  proudové  impulzy.  Vedení  elektrického  proudu  přes  každou  ze
vstupních cívek snižuje  úroveň toku z permanentního magnetu uvnitř  magnetické dráhy,  kolem
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které  se  vstupní  cívka  rozprostírá.  V  alternativním  provedení  elektromagnetického  generátoru
obsahuje magnetické jádro prstencové desky s rozestupy, přičemž sloupky a permanentní magnety
se mezi deskami střídají. Kolem každého z těchto sloupků se táhne výstupní cívka. Vstupní cívky,
které se rozprostírají kolem částí desek, jsou pulzovány, aby vyvolaly indukci proudu ve výstupních
cívkách.
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Podélné Vlny
“V kterémkoli okamžiku a kdykoli lze volně a levně extrahovat enormní toky EM
energie přímo ze samotného aktivního vakua.” 

Tom Bearden (Cheniere)

• Woodpecker  Mřížka  je  mřížka  EM  vln,  které  poskytují  kanál  pro  LW vlny
(podélné vlny) do jakéhokoliv bodu na Zemi.

Podélná vlna (Longitudinal Waves, jako příklad Vibrating Tuning Fork)

• Režim „Mindsnapper“ ovlivňuje elektromagnetické spojení mysli a těla

• Střední úrovně způsobují davovou hypnózu. V tomto stavu jsou všichni velmi
náchylní k návrhům a rozkazům.

• Vyšší úrovně způsobují smrt
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I  SR  ICA  

• ISRICA  -  Institut  pro  vědecký  výzkum  kosmické  antropoekologie (Institute  for
Scientific Research in Cosmic Anthropoecology)

• Je organizace v rámci Ruské Akademie Lékařských Věd v Novosibirsku na Sibiři, 

• Práce v ISRICA je z velké části založena na původních výzkumech Kozyreva a v menší
míře  Vladimara  Vernadského,  které  rozpracovali  Vlail  Kaznačev  a  Alexander
Trofimov.

• Autonomní nezisková organizace založená v roce 1994 na základě Sibiřské pobočky Ruské
akademie lékařských věd,  registrovaná na Ministerstvu spravedlnosti  Ruské federace
(osvědčení č. 5414050720).

• Generální ředitel a předseda akademické rady doktor lékařských věd, profesor Alexander
Trofimov.

• Mezinárodní vědecký výzkumný ústav kosmoplanetární antropoekologie pojmenovaný po 
akademiku V. P. Kaznačejevovi, Novosibirsk, Rusko, isrica2@rambler.ru, www.isrica.ru 

Výzkum Živé Hmoty
• Hlavními  programovými  cíli  ústavu  jsou  výzkum  živé  hmoty  na  planetě  Zemi  jako

kosmicko-planetárního fenoménu.

• Studium vlivu kosmických faktorů na biosféru

• Evoluce biosystémů a zdraví člověka

• Vývoj  a  ověřování  nových  metod v  geoekologii,  zemědělské  výrobě,  potravinářství  a
zdravotnictví.
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• Metody pro posílení  syntézy  bílkovin,  prevence  kardiovaskulárních onemocnění  a  jejich
komplikací spojených s heliolýzou a urychlené stárnutí člověka.

Ústav získal 7 Patentů
• Ústav má 3 Osvědčení o Registraci Lékařského Softwaru

• Ústav získal 7 patentů (popis patentů,  zde se dají dohledat РФ на изобр. № 2163491)

• Ústav vydal 10 monografií v ruštině a angličtině, 86 vědeckých článků, přednesl 27
zpráv na vědeckých fórech v USA, Kanadě, Brazílii, Německu, Francii, Itálii a mnoha
dalších zemích.

• ISRICA získala osvědčení o státní akreditaci (č. 2201).

ISRICA Experimenty

Experimenty Transpersonálních Interakcí  v  Informačním Poli  Země s
5000 Lidmi

• Kozyrev věřil v různé směry energie (z Torzního pole) a času v různých zeměpisných
šířkách.

• Na Dálném severu  v  hypotetické  zóně  zpětného  pohybu času  byla  zřízena  Kozyrevova
zrcadla a v letech 1990-93 byly provedeny tři globální synchronní (podle astronomického
času)  experimenty  zaměřené  na  studium transpersonálních  interakcí  v  informačním poli
Země.

• Těchto experimentů se zúčastnilo asi 5 tisíc lidí. 

• Byla Ověřena Funkčnost Zrcadel.

Holografická  Technologie  Zvyšuje  Syntézu  Bílkovin,  Odolnost  Vůči
Nemocem

• V posledních letech vědci z ISRICA vytvořili unikátní, ve světě nevídanou holografickou
technologii, která umožňuje živým systémům selektivně absorbovat sluneční energii a
přeměňovat  ji  na  energii  pro  své  životní  funkce,  čímž  se  zvyšuje  syntéza  bílkovin,
produktivita, rychlost reprodukce a odolnost vůči mnoha nemocem. 

• Novou holografickou technologii lze využít v různých oblastech zemědělství, potravinářství,
preventivní  medicíny  a  veterinární  medicíny  k  vytváření  analogových  energeticko-
informačních přípravků pro zlepšení buněčné energetiky, syntézy a regenerace bílkovin a
prevence infekčních onemocnění u zvířat a v potravinářství k úpravě pitné vody, nápojů a
následně  potravin  analogovými  informacemi  o  esenciálních  látkách  (aminokyseliny,
vitamíny, minerály, aminokyseliny). 

• Přečtěte si více o technologiích NNIIKA МНИИКА ...

89

http://www.isrica.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=5
https://www.freepatent.ru/patents/2163491
http://www.isrica.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=6
http://www.isrica.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=11


Výroba "Helioautotrofní" Pitné Vody, Úprava Semen
• V roce 2011 ISRICA vytvořila a otestovala nový typ zařízení "TRODR-1" («ТРОДР-1»)

pro hypogeomagnetickou úpravu vody, jakož i úprava mini a mikrobiobjektů (semen,
bakterií) při simulovaném oslabení geomagnetického pole.

• Helioautofrofni je ze tří slov Helios (Slunce), autos (sám), trophe (výživa) viz.  autotrofie.
Technologie  výroby "helioautotrofní"  pitné  vody,  upravených semen,  přísad  do  krmiv,
bakterií mléčného kvašení, vzorků enzymů atd., které přispívají ke zvýšení syntézy bílkovin
u  rostlin  a  zvířat,  resp.  ke  zvýšení  jejich  hmotnosti  a  produktivity  a  v  budoucnu  i ke
zpomalení stárnutí lidí, kteří tyto produkty systematicky konzumují. 

Další Informace
 ISRICA website   (Russian)
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КОСМОПЛАНЕТАРНОЙ АНТРОПОЭКОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.П. 
КАЗНАЧЕЕВА

 ГЕЛИО-ГЕРОПРОТЕКТОРНАЯ ВОДА  
 ISRICA and the PAKAL VOTAN PROJECT  
 Kozyrev’s Mirrors and Electromagnetic Null Zones  
 V. KAZNACHEEV    -   Kozyrev Mirrors  
 Mirrors - Breaking the Future  
 Kozyrev’s mirrors as global cosmic resonator for earth’s bio noosphere
 Kozyrevova zrcadla jako globální kosmický rezonátor pro zemskou biosféru - Alexander 

Trofimov
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Kozyrevovi Zrcadla

• Kozyrevova  zrcadla jsou  instalována  tak,  že  vytvářejí  uzavřený  prostor, v  němž
dochází k oslabení magnetického pole Země, a který tak poskytuje lidem lepší přístup
ke slunečním a galaktickým informacím.

• Prostřednictvím  četných experimentů využívajících zrcadla s tímto záměrem se  ISRICA
zaměřila  na studie v řadě oblastí, včetně lidské  psychofyziologie, patologie nemocí a
zdraví a vývoje telepatických polí a dálkového průzkumu. 

• V letech 1990-91 byl proveden předchůdce experimentu Duhový most s názvem "Globální
experiment  "Aurora  Borealis"  zaměřený  na  zkoumání  dálkových  informačních
interakcí v noosféře a jejich role v planetární a biosférické homeostáze Země". 

• Závěry, které vědci z ISRICA vyvodili z experimentů s Kozyrevovými zrcadly,  jsou pro
západní mysl často překvapivé a lze je nejlépe pochopit  v kontextu ruské myšlenkové
školy známé jako kosmismus.

• Velká perspektiva kosmismu, původně odvozená z výzkumů slavného průkopníka biosféry
V.  I.  Vernadského,  je  uvedena  v  úvodním  odstavci  knihy  Kosmické  vědomí  lidstva:
(Kaznačev a Trofimov, 1992):

• "Celkový světový lidský Intelekt ve svém kosmoplanetárním pohybu není ani odvozen
od společenského pohybu (společenského kulturně historického vývoje), ani není jeho
nějakým výplodem. Je  svébytným kosmoplanetárním jevem v organizaci  a  pohybu
vesmírné živé hmoty v jejím pozemsky přizpůsobeném projevu.". 

• "Tento úhel pohledu zasazuje pojmy  mysl, myšlení, intelekt a vědu do kosmické sféry
jako funkce samostatně existujících myslících vrstev rozptýlených po celém vesmíru, které
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jsou přizpůsobeny časovým podmínkám vyvíjejících se stavů planetárních biosfér nebo
planetárních/hvězdných noosfér. 

• Moderní  historická  civilizace oddělila společnost  od  vědy  a  izolovala  vědu  jako
sociokulturní  mechanismus od  její  skutečné  reality  jako  kosmoplanetárního
myšlenkového proudu. 

• "Krize přírodních věd je  podle Vernadského  hlavní  příčinou blízké zkázy lidstva a
planety". Tato souhrnná úvaha Vernadského tvoří základní premisu výzkumu v ISRICA. 

• V  důsledku  toho  výzkumy  V.  Kaznačejeva,  využívající  zrcadla za  účelem
kosmoplanetárních experimentů, ukazují, že v lidském intelektu dochází k posunům. 

• Na novém horizontu prostřednictvím torzních vlastností éteru se začínají uvolňovat a tím
se vyvíjíme do období nových druhů transpersonálních interakcí lidské mysli. 

• Z článku "O některých pozorováních v planetárním informačním prostoru", jehož autorem je
A. V.. Trofimova (ISRICA, 2001)).

Kozyrevova Zrcadla jako Globální Kosmický Rezonátor pro
Zemskou Biosféru

• V rámci ISRICA byly vyvinuty nové technologie, které zlepšují životní úroveň a kvalitu
života, ale mezi fyzikálními vědami zůstávají nedoceněné.

• Když ISRICA začala získávat reprodukovatelné výsledky pomocí Kozyrevových zrcadel
jako  Globálního  kosmického  rezonátoru  pro  studium  inteligence  v  noosféře (Prostor
poznámí)  a  transpersonálních  vztahů,  které  ukazují,  jak  se  projevují  v  psychofyzických
lidských  organismech.  Vedoucí  ústavu  ISRICA Alexander Trofimov se  začal  účastnit
mnoha mezinárodních kongresů zabývajících se problematikou živé hmoty a inteligence. 

• Symbolem ISRICA výzkumného projektu je planeta Země volně letící v prostoru vesmíru.

Snížená Geomagnetická Vodivost  Magnetosféry je Nebezpečí
pro Buňky

• Naše planeta se nyní nachází ve velmi zvláštní situaci:  magnetosféra, která ji chrání před
slunečními částicemi, slábne. 

• V minulém století se snížila geomagnetická vodivost naší magnetosféry a to je pro život
a buňky našeho těla velmi nebezpečná situace, protože se zvyšuje tok kosmického záření. 

• Domníváme  se,  že  geomagnetická  deprivace  naší  planety  by  mohla  změnit  intenzitu
energetických časových proudů.

• Z Kynematiky víme, že před tím než vznikne složitější uspořádání, staré se rozloží.  Hmota
je animována zvukem.
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Kozyrev - Země a Slunce jako Body Přeměny Energie-Času v
Částice

• Nikolaj Alexandrovič Kozyrev byl jedním z nejvýznamnějších ruských astrofyziků. 

• Kozyrev tvrdil, že "minulost a budoucnost jsou v přítomnosti",  což dokazují výsledky
experimentů při modelování prostoru se zhuštěným "energetickým časem". 

• Domníval  se,  že  naše  Slunce  a  planeta  jsou  body  přeměny  řetězců  energie-času  v
částice, protony a elektrony. 

• Věřil, že když tyto struny procházejí naším tělem, naše buňky s nimi interagují a to je
hlavní zdroj našeho života. ТЕОРИЯ ВРЕМЕНИ Н.А. КОЗЫРЕВА 

Kozyrev Pomocí Dalekohledu s Hliníkovým Stínítkem Stanovil Aktuální
Pozici Hvězdy

• Institut ISRICA vytvořil první Kozyrevovo zrcadlo před 30 lety. 

• Kozyrev  používal  pro  svůj  dalekohled  malá  zrcadla. Při  astrofyzikálním  pozorování
hvězdy-objektu M31 pomocí dalekohledu  s hliníkovým stínítkem Kozyrev stanovil pro
hvězdný  signál  její  polohy,  specifické  nejen  v  současnosti,  ale  i  v  minulosti  a
budoucnosti. 

• Na ordinátní ose jsou změny údajů galvanometru a na abscesní ose jsou odpovídající údaje
mikrometru (podle N. A. Kozyreva, 1980). 

• Největší signál byl ten kde se nachází hvězda nyní a pak do minulosti a budoucnosti klesal.

Živá Hmota na Zemi se Nacházejí v Zóně Dvou Prostorů
• Podle akademika V. P. Kasnačejeva se živá hmota na Zemi a také lidský mozek nacházejí v

zóně  dvou  prostorů:  Kozyrevův  prostor,  kde  má  energie-čas  různé  pohyby  a  hustoty  a
negentropický vektor (negentropic vector, negentropie se používá jako míra vzdálenosti od
normality).

• Kozyrevova Zrcadla Zvyšují Složku Negentropie

93

https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy
https://ufo.chudesamag.ru/bez-rubriki/v-l-pravdivtsev-teoriya-vremeni-n-a-kozyireva-i-drevnyaya-filosofiya.html


Kozyrev a Čas

Co Pohání Otáčení? 
Domníval  se,  že  jde  o  točivou  energii  nebo  torzní  pole.   O  torzní  pole  se  spirálovitým
dostředivým a odstředivým proudění rezonujících polí éteru.

Hmota s Světlo Tvořeno Torzními Poli
Kozyrev si uvědomil, že hmota a světlo (fotony) jsou tvořeny torzními poli (gravitace/proudící
Eter).  Tím se vracíme k prastarému pojetí, že Světlo je nositelem Času.

Čas v podobě Světla
"Čas  v  podobě  světla,  formovaného,  filtrovaného  a  rezonujícího  prostřednictvím  účinků
nebeského zákona, je přitahován k Zemi, přičemž "Zemí" zde rozumíme pole objektivizace
nebo manifestace.   Dosáhne-li Země, formuje se, energizuje, konkretizuje,  pohání,  oživuje,
vytváří  a  ničí;  a  sám je  absorbován,  asimilován,  odrážen,  lomen,  deformován,  uchvácen,
přetvářen  a  transformován;  než  je  nakonec  opět  uvolněn  směrem  ke  svému  nebeskému
původu (zpět do torusu), je modifikován a nese v podobě obrazce záznam všech událostí, k
nimž došlo během daného okamžiku jeho interakce."  ~Robert Lawlor

Čas lze Měnit
• Kozyrev  také  věřil,  že  čas  lze  měnit  -  že  čas  je  "lokálně  invariantní",  přestože

Einsteinovy teorie tvrdily opak.  
• Čas  existuje  díky  hmotě.   Hmota  je  živena  časem.   "Jinými  slovy,"  píše  Lawlor,

"kvalita času, stejně jako kvalita světla, se mění s tím, jak se vzdaluje v časoprostoru; a
rudý posuv světla má paralelu v mýtickém posunu času."

Čas je Zakódována Informace
• Čas  jsou  zakódovaná  pole  éteru  proudícího  prostorem.   To  znamená,  že  "čas"  je

zakódovaná informace, která se vyvíjí v nepřetržitém procesu.
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• Tento  proces  může  být  změněn  nebo  pozměněn  v  důsledku  aktivace  různých
pravděpodobností,  avšak  samotný  proces  je  neměnný.   Mění  se  pouze  detaily  s
procesem.

• Čas jako proudící  pole  vědomých informací  pohání  hmotu,  energii  a  život.   Tento
vnitřní tok času je stejný jako vnitřní tok gravitace.

Dr. Kozyrev o Povaze Času
• Dr. Kozyrev věřil, že všechno má časovou povahu.  

• Uvědomoval si, že čas je energetické médium, nikoli přírůstky na hodinách.  

• Čas  není  objekt.   Není  měřitelný  v  tom smyslu,  v  jakém měříme prostor.   Čas  je
proudící éter - a éter je zakódovaná informace ve světle nebo fotonech.  Čas je pohyb.
Vše je pohyb.

• Je zajímavé, že Platón v Timaiovi popisuje čas jako pohyby planet.  Robin Waterfield
vysvětluje: "K rozlišení mezi časem a věčností stačí, že čas plyne, zatímco věčnost stojí
na místě".

Čas plyne = fyzická realita; věčnost stojí na místě = nadčasové metafyzické vědomí.

• Nikolaj  A.  Kozyrev formuloval,  že  "čas  je  aktivní  síla,  která  energeticky ovlivňuje
zrání, transmutaci a transfiguraci ve vývoji fyzického světa".  Tato aktivní síla času, i
když je jemnější, je srovnatelná s elektromagnetismem a funkčně souvisí s pohybem a
činností světla.

• Spirálovitý vzorec přírody ("torze") a život sám je vlastností a projevem času.  

• Čas  je  "Materia  Prima"  -  metafyzický  éterický  organizační  vzorec  pole  ("torzní
pole"), který umožňuje vznik zdánlivého fyzického světa.

• Dr. Kozyrev si představoval čas jako "mohutný tok zahrnující všechny hmotné procesy
ve vesmíru a všechny procesy probíhající v těchto systémech jsou zdroji vyživujícími
tento tok ".

• V Kozyrevově teorii má čas aktivní vlastnosti, které ovlivňují vztah příčiny a následku
ve fyzikálních objektech.  Řekl: "Čas proudí do systému přes příčinu k účinku." V
tomto případě se jedná o časový tok.

• "Kozyrev  dokázal  pomocí  četných  experimentů  změřit  rychlost,  s  jakou  příčina
vytváří účinek ve vzdálenosti od příčiny.  Zajímavé je, že tato rychlost byla vždy stejná
i u velmi odlišných typů experimentů.

• Ještě  zajímavější  bylo,  že  tato  naměřená  rychlost  byla  součinem  konstanty  jemné
struktury  a  rychlosti  světla.   Konstanta  jemné  struktury  je  poměr mezi  spinovým
momentem  hybnosti  elektronu  a  jeho  orbitálním  momentem  hybnosti  a  je  rovna
přibližně 1/137. V tomto případě se jedná o konstantu jemné struktury.   Jednou z
vlastností  času  tedy  je,  že  umožňuje,  aby  příčina  přešla  v  účinek  rychlostí  1/137
rychlosti světla.  To je jedno z vodítek, že mezi časem a elektromagnetismem existuje
fyzikální vztah." 
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Britské  Tajné  Služby,  Námořnictvo,  Barrie
Trower a 5G
Psychotronická Zbraně a 5G

• Veškerá živá hmota, každá buňka v každém jednotlivém životě na planetě produkuje
své vlastní malé vlny kolem sebe.

• Každá buňka v našem těle může komunikovat s každou další buňkou v těle.
• Lidské pole produkuje, vlnu nebo pole. Mikrovlna narušuje toto pole.
• Lidé nervózně obsluhující mobilní telefon, chytré telefony, nebo tablety …
• Forma epidemie
• Fenomén „fotoelektrický účinek záření“ popsal vědec Ptolemaios v roce 64 před našim

letopočtem. Zjistil, že když ohřejete kovy nebo varianty různých látek, dojde k vyzáření
záření, stejně jako záření ze Slunce. Pokud vytvoříte plné kolo, jako kolo vozu, pouze plné a
vyvrtáte do něj díry a dáte před Vaše oči. Když točíte kolo při různých rychlostech, indukují
se do Vás různé stavy. Budete mít pocit opilosti, ospalosti, rozlobený nebo se budete chovat
hloupě. fotoelektrický účinek záření, který jde do očí a pak do mozku způsobí různé pocity.

• Jose Delgado   vyvinul tyto pulsy v mozku a řekl,že jakákoliv nálada, nebo jakýkoliv
rysy chování mohou být vyvolány. On přiměl ženy, aby se staly sexuálně romantické.
Jedna pulzní frekvence způsobí sexuální agresi, jiná způsobí sebevraždu.

• Když sledujete televizi zobrazí se varování, že pokud trpíte fotocitlivou epilepsií, nedívejte
se na to.

• V mozku je smyčka zpětné vazby, která spouští jednu formu epilepsie.
• Pomocí indukce pulzními frekvencemi můžete vyvolat chemikálie v mozku. Chemikálie,

které  mohou  být  indukovány  v  mozku,  produkují  tytéž  účinky,  ale  nejsou  to  stejné
chemikálie. Produkují stejný účinek jako morfin, marihuana, aby jste měl velký hlad …

• Telefony Vám mohou způsobit sexuální agresi, noční můry, halucinace, sebevražedné
sklony.

Pulzní Frekvence
• Ve svých tělech máte hodiny, které jsou obecně regulované hypotalamem.
• V těle  máte  struktury,  malé  molekulové  struktury,  které  vibrují.    Když  mikrovlnné

pulzní frekvence se dostanou dovnitř  mohou změnit tyto hodiny. Mohou změnit  rychlost
hormonů  nebo  čehokoliv  co  se  pohybuje  v  těle.  To  slovo  je  rezonance  –  Mohou  také
způsobit rezonanci v jiných částech těla.

Cirkadiánní Rezonanční  Frekvence  a  Cyklotronické
Rezonanční frekvence

• Můžete je zmenšovat nebo zvětšovat, podle toho jak orgány rostou.
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• Když třeba orgán, řekněme srdce roste. Když má určitou velikost, potká se s mikrovlnou
nebo pulzní frekvencí – Je to, jako když máte rotující desku a pak ji jen trochu šťouchnete a
trochu šťouchnete …

• Nebo, že jste na houpačce a pak jen zvednete nohy a udržujete houpačku v chodu a tím pak
můžete  jít  výš  a  ještě  výš.  –  Mikrovlny  toto  mohou  dělat  Vašim  vnitřním  hodinám  a
orgánům.

• Způsobit nevyrovnanost a udělat Vaše hodiny poruchovými – Z toho můžete měnit velikost
vln, jak orgán nebo tělo nebo buňka mění velikost.

• Je známo, že  ženy mají  13 různých cirkadiáních rezonančních frekvencí  než muži.
Takže můžete mít dámu, která sedí v místnosti a říká, že dostává legrační sluch nebo
slyší hlasy, nebo že má nepravidelný srdeční rytmus, nebo něco je špatně … A muž jen
říká, nebuď hloupá, jdi za doktorem zatímco ve skutečnosti zachytává – 

Děti jsou nejcitlivější, nejcitlivější lidské formy jsou embrya během prvních osmi týdnů
těhotenství, které jsou velmi náchylné.

Seznam Frekvencí a Vlivy na Tělo
Střídavé magnetické pole ve vodivém těle vytváří elektrický proud. 

Přehled Frekvencí – Barrie Trower
Barrie Trower – pulsed frequencies are dangerous to the human brain

Impulsy/modulace za sekundu Možný výsledek
1 Rytmus srdečního tepu
1-3 Spánkový režim
3-5 Paranoia / Halucinace / Amnézie / Iluze / 

Ospalost "nepřítomný" pocit
6-7 Deprese / Sebevražedné pocity / Zkreslení 

zraku / Zmatenost
8-11 Nemůže se uvolnit / Cítí se špatně / je 

nešťastný
11-13 Manické chování / Problémy s pohybem / 

Záblesky / Ztráta chuti k jídlu
14-18 Malé záchvaty / Narušená orientace / 

Sluchové / Zrakové halucinace
18+ Neschopnost rozhodovat se / Smyslové 

problémy (zrak / hmat / zvuk)
24+** Zmatenost/Blikání/blikání světel/Závratě
35+ Mánie/Hyperaktivita
40+ Úzkost/poruchy spánku/zpomalená reakční 

doba/neschopnost rozhodování."

** Stojí za zmínku, že mobilní telefon s pulzní/modulační frekvencí 25 by mohl působit přímo na
zrak (pokud je držen u hlavy) nebo srdeční tep (pokud je v náprsní kapse). Pulzní frekvence 25
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může narušit zrakové i srdeční neurotransmitery. (Barrie Trower – pulsed frequencies are dangerous
to the human brain)
Pokud by někdo chtěl cokoli z výše uvedeného objasnit nebo bych mohl jakkoli pomoci, je možné
kontaktovat Barrie Trower, 3 Flowers Meadow, Liverton, Devon, TQ12 6UP,

TETRA Narušuje Myšlení Policistů
• Je zajímavé, že vlastní systém TETRA společnosti BC Hydro pulzuje na frekvenci 17,64

Hz - přesně uprostřed frekvencí lidského mozku! 

• Při této frekvenci policista se nedokáže rozhodnout a pak jedná neuváženě.

• Jeho "nosná" frekvence je necelých 400 MHz, což je samo o sobě nebezpečné, 

• Nezapomeňte, že vážná onemocnění se projevují až po 10 letech nebo déle.

• TETRA 2008 By Barrie Trower   

PRO ARMÁDU, HASIČE A POLICII v ČR – Přestaňte prosím okamžitě používat Systém
Tetra Airwave – Zabijí VÁS

"Podle  Dr.  Roberta  O.  Beckera  v  jeho  knize  "The  Body  Electric"  má  lidské  tělo  elektrickou
frekvenci a podle ní lze určit mnohé o zdraví člověka. Frekvence je měřitelná míra toku elektrické
energie, která je konstantní mezi libovolnými dvěma body. Všechno má svou frekvenci."

• CAFL  -    Konsolidovaný  komentovaný  seznam  frekvencí,  v2007-05-16,  Všechny  
frekvence v Hz

• Magnetické pole prostupuje celým tělem
• Elektrické pole si hledá nejkratší cestu tělem, stejně jako blesk.
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5G a Děti

• Děti jsou velmi náchylné k mobilní závislosti.
• Psychiatři  se  pokusili  dítěti  omezit  používání  mobilního  telefonu  nebo  mu vzít  telefon.

Zveřejnilo se to také v časopise  Scientific American Mind.  Jedna dospívající dívka, dítě
řeklo rodičům a mentorovi, žepokud se dotknete mého mobilního telefonu, zabiji vás
oba ve spánku.

• Jiná dívka praštila matku do obličeje, když se pokusila vzít její mobilní telefon.
• Mikrovlny se používají k tomu, abyste měli kontrolu nad mozkem.
• Děti a bezdrátová rizika!  
• Proč některé Země odstraňují Wi-Fi ze Škol?  
• Některé země otevírají kliniky k detoxikaci dětí od jejich mobilních telefonů.
• Jiné země omezují mobil dětem, dokud nedosáhnete věku. A pak vám řekneme, jak

moc jej můžete používat.

Země a Umělá Epidemie pomocí 5G
• Bylo to plánováno, předpovězeno v 50, 60 a 70 letech.
• Ve Varšavě v roce 1973 vše uvedli   – dokument 300 stránek a rozdělili na skoro 100

kategorií.
• V roce 1973 předpověděli, že Polsko bude zničeno, pokud se tato technologie posune

dále. A Česko???
• Králové a vládci ztratí svoje země během 50-60 let. Vše již začalo v roce 1999 s příchodem

Wi-Fi. Země v Evropě nechtějí moc slyšet o nebezpečí 5G.
• Vlády mohou jen tak dlouho lhát, až budou lidé umírat ve velkém a hlavně děti.
• Ve veřejné dopravě může být až 3000 krát větší záření, než jsou bezpečnostní limity.
• Mezinárodní výzva  

99

https://stop5g.cz/mezinarodni-vyzva/
https://scientists4wiredtech.com/1973-biological-effects-and-health-hazards-of-microwave-radiation/
https://stop5g.cz/proc-nektere-zeme-odstranuji-wi-fi-ze-skol/
https://stop5g.cz/deti-a-bezdratove-rizika/
https://www.scientificamerican.com/article/mind-control-by-cell/


Léčebné Technologie
Léčbá Široké Škály Očních Onemocnění
АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ АМТО— 02

AMTO-02  diathera  (obdoba  AMTO-01)  je  moderní  magnetoterapeutický  oční  přístroj
speciálně navržený pro domácí použití při léčbě široké škály očních onemocnění. Navrženo k
léčbě  široké  škály  očních  onemocnění  prostřednictvím  komplexního  působení  jemného,
speciálně  pro  oftalmologii  vybraného  nízkofrekvenčního  magnetického  pole.  Díky
optimálnímu umístění tří párů induktorů je dosaženo kombinovaného přístupu k fyzioterapii
a  vysoké  účinnosti  léčby.  Kompaktní  napájecí  jednotka.  Jednoduchý  režim  provozu  -
obdélníkový pulzní vzor.
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Izotropní  Vektorová  Matice  je  Základní
Matematický Plán Stvoření 
VIDEO: Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření
VIDEO: Matematika založená na víru – Květ Života
VIDEO: Geometrie Života - Torus

Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření. Izotropní znamená všude to
samé. Tvoří jí 64 rovnostranných čtyřstěnů. Je to deset čtyřstěnů na spodní vrstvě, šest čtyřstěnů ve
druhé vrstvě a pak jsou tři  ve třetí vrstvě a jeden nahoře Z toho dostanete velký čtyřstěn o 20
čtyřstěnech. K tomu je opačně polarizovaný druhý velký čtyřstěn o dalších 20 čtyřstěnech. Plus
dalších 24 čtyřstěnů po stranách. Dohromady tedy 64.

Osmistěny uvnitř Jednoho velkého Čtyřstěnu
• Vakuová geometrie je Čtyřstěnné Povahy. 
• Uvnitř jednoho Velkého Čtyřstěnu jsou pyramidální Osmistěny. Tento osmistěn je dvojitá

pyramida.

Dvanáct Vektoru tvoří Dokonalou Rovnováhu
• Dvanáct spojených vektorů tvoří singularitu, dokonalou nehybnost, dokonalou rovnováhu.
• Můžeme to vyzkoušet sami pomocí kola bicyklu. Pokud odstraníte paprsky z kola bicyklu,

můžete odstranit paprsky až do dvanácti. Pokud odstraníte pokaždé dva protilehlé paprsky
současně, můžete jít až dolů na 12. A s dvanácti paprsky můžete stále jezdit na kole.

• Číslo dvanáct je všude v mnoha starověkých textech.
• Ve skutečnosti je to dvanáct kolem jedné. Kde jedna je singularita uprostřed, což je 13,

což je vektor, který je stočený na sebe do nekonečna. 
• Polarity se spojí, aby vytvořily singularitu, aby vytvořily nový život, aby vytvořily nový

bod. Je to jako, když se muž a žena spojí a vytvoří dítě, singularita, nový život.  Je bod
naprostého ticha. 
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64 Čtyřstěnů a Další Úroveň Vektorové Rovnováhy
• Když se 64 čtyřstěnů sejde najednou postaví se další úroveň vektorové rovnováhy.
• Další úroveň osmistěnu na vnější straně. 
• Metrika roste v oktávách osmistěnů. Může růst do velkého nekonečna nebo nekonečně

malého. 
• Vytváří rovnováhu na všech úrovních interakce. Geometrie vakua a Vesmíru.
• Osm Čtyřstěnů Vektorové Rovnováhy

• TORZNÍ POLE – VESMÍR JAKO HOLOGRAM – TLAK, HMOTA A VLNY  

• Dvanáct Vektoru tvoří Dokonalou Rovnováhu

• Starověké Číslo 12 a 13, Singularita a Nový Život

• 64 Čtyřstěnů a Další Úroveň Vektorové Rovnováhy 

• Pyramidy jako Rezonující Struktury se Strukturou Vakua

• Vesmír Vytváří Dokonalé Koule

• Vakuum je jako Velký Hudební Nástroj 

• Hmota se Vytváří Každé Teď a Zpětnovazební Smyčka Vesmíru

Double Loxodrome Geometry
• Loxodrom, nazývaný také Rumbova čára nebo sférická šroubovice, křivka protínající 

poledníky koule pod konstantním nepravoúhlým úhlem.
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Geometrické, Přírodní a Algebraické Fraktály
– Fraktál jako základ Holografie

• Fraktály  jsou “přírodní  jev nebo matematický soubor,  který vykazuje  opakující  se
vzor, který se zobrazuje v každém měřítku”. 

• Fraktály se opakují do nekonečna.
• Základem fraktálů je zlatý řez a Fibonacciho posloupnost.
• Vizuálně představují fraktály nekonečný vzor, který lze nekonečně zvětšovat.
• Fraktály  se  vyznačují  soběpodobností  na  všech  úrovních.  Tomu  se  také  říká

“rozšiřující se symetrie” nebo “vyvíjející se symetrie”.
• Zdá  se,  že  jsou  složité  a  nepravidelné,  ale  mají  rozpoznatelnou  statistickou

soběpodobnost.
• Fraktály jsou holografické. Vycházejí z poměru fí, který vychází z pětiúhelníku, jenž

vychází z kruhu. Fraktály lze pozorovat ve všech aspektech přírody.
• Fraktály vedly vědce k závěru, že věci, které se zdají být chaotické, jsou ve skutečnosti

organizované. Ukázalo se, že velmi složité jevy mají skrytý řád.

Tři Typy Fraktálů:
• Přírodní fraktály
• Geometrické fraktály
• Algebraické fraktály
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Spirály v Přírodě
Spirála je další běžný fraktál tvořený jednoduchým opakováním a kombinováním expanze a rotace
k vytvoření jeho formy (Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem(.

• Turbulentní pohyb tekutin – mýdlo, oceány, atmosféra…atd.
• Loděnky  
• Rostlinná říše – kaktus agáve, květiny, ananas, kapradina… atd
• Hurikány

Větvící Vzory
• Všechny vzorce větvení zahrnují efektivní distribuci energie v té či oné formě.
• Tvoří nejjednodušší způsob, jak spojit každou část dané oblasti pomocí nejkratší celkové

vzdálenosti (nebo nejméně práce).

• Každá větev určité velikosti je vždy přečíslena větvemi nejbližší menší dimenze.
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Jak Můžete Pomoct?
Akce:  Zapojte  Mladé  a  Děti  –  STOP 5G  RAP a  Kreslené
Seriály

Pro děti
VIDEO: 5G Značka Šelmy a Mřížka Ovládání Mysli 5G

VIDEO: Mobil a smrt …

VIDEO: 5G Masový Experiment

VIDEO:  Kvantová Fyzika  -  Proslulý  Experiment  s  Dvojitou Štěrbinou –  Vliv  Vědomí na
Hmotu

JAK  OSLOVIT  MLADÉ  A
TEENAGEŘE?
VIDEO: RAP – 5G to 5D …

VIDEO: Vymytý Mozek – Tom MacDonald

VIDEO: Tripzy Leary – 5G Society (Official
Music Video)

VIDEO:  COVID  Psychóza  -  Alpha,  Beta,
Gamma  mozkové  vlny  a  radiace  nebo
mutace???
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Pomoc s Žalobou a s Odstraněním Zbytečné Infrastruktury 
Žaloba,  nazývaná  Petice  za  přezkoumání, tvrdí,  že  rozhodnutí  agentury  FCC  je  svévolné,
rozmarné,  není  založeno  na  důkazech,  zneužívá  pravomoci  a  je  v  rozporu  se  zákonem  o
správním řízení (Administrative Procedures Act – APA) (zde česky překlad https://stop5g.cz/wp-
content/uploads/2022/02/Zaloba-Kennedy-FCC-02-02-2020-CHD-v.-FCC-Petition-for-Review-For-
Public.pdf).

Rozsudek  Zde anglicky  https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/chd-v-fcc-
we-won-decision.pdf česky v příloze

WEB:  https://stop5g.cz/historicka-vyhra-robert-f-kennedy-a-chd-vyhrava-soudni-pripad-
proti-fcc-ohledne-bezpecnostnich-pokynu-pro-5g-a-bezdratove-pripojeni/

Zde tiskové vyjádření po vítězství:  https://live.childrenshealthdefense.org/chd-vs-fcc-aug-
16 - dobré vidět, bohužel nejsou k tomu titulky, jen překlad česky, je v příloze

• Lloyd’s ani Swiss Re Nepojišťují Bezdrátové Zdravotní Rizika – Hromadná Žaloba  
na Automobilky i Telekomunikace

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

• KROKY  K  PŘÍPRAVĚ  DŮKAZŮ  PRO  SOUDNí  SPORY  A  POTENCIÁLNÍ  
NÁPRAVY

DALŠÍ AKCE STOP5G
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