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Grafenové Počítače Pracují 1000krát Rychleji, 
Spotřebují 100 krát méně Energie a jsou 
Menší
Grafen je ve veřejném prostoru od roku 2004, odstartoval  revoluční vlny výzkumu v oblasti
elektroniky.  Grafen  má několik  vlastností,  díky  nimž se bortí  současné standardní  počítače,
mobily,  mikroprocesorová  technologii  a  z  toho  vycházející  aplikace,  zažité  dogma,  umělá
inteligence a mnohem víc ...

• Procesory na Bázi Grafenu 1000 krát rychlejší, 100 krát méně Energie, jsou 100 krát
menší a mají širší použití

• Tisíckrát vyšší rychlost procesoru než u standardních křemíkových čipů. 

• Procesory  na  bázi  grafenu  spotřebovávají  stokrát  méně  energie  než  jejich  křemíkové
protějšky. 

• Národní  nanotechnologická  iniciativa  -  Boosting 5G Nanotechnology   -  v  roce  2019
zahájila veřejně novou éru počítačů. Které pracují nad 100 GHz

• Grafen revolučně mění zastaralé, současné technologie RF-CMOS (Radio Frequency
Complementary Metal-Oxide Semiconductor),  které  josu všudypřítomná v moderní
spotřební elektronice, včetně mobilních telefonů a počítačů …

• Grafen Rychleji Přenáší Teplo

• Grafen komunikuje v pásmu GHz a v pásmu THz. 5G Pohání Nanotechnologii na Bázi
Grafenu ve Vakcíně Pfizer. 5G, 6G, 7G má frekvenční šířku pásma pro přenos velkého
objemu dat,  které se zpracovávají v yottabitovych datových centrech (NSA to store
yottabytes in Utah data centre – 2009).
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• Naše buňky komunikují pomocí světla (Biofotony - Profesor Fritz Albert Popp). Tedy v
Terahertzovém pásmu. Frekvence červeného světla je od 405 – 480 THz a frekvence
fialového světla je od 700 – 790 THz. Grafén také pracuje v teraherzovém pásmu. 

Grafen a Transhumanismus
• Vrchol transhumanismu je, že už nemáte fyzikální, biologické tělo a Vaše vzpomínky,

intelekt se přenese do digitálního světa. Když Vám někdo vymaže polovinu vzpomínek
a restartuje Vás, tak si toho ani nevšimnete, stejně jak si vymažete data na počítači.

• Grafénové počítače výrazně mění možnosti a široká veřejnost se o nich má dozvědět
než bude pozdě. Co je pak všechno 4 průmyslová revoluce? Komu slouží, když lidé
nejsou informováni?

• 2014 DARPA -  Grafenové senzory poskytují  bezprecedentní  pohled na strukturu a
funkci  mozku  -  Graphene  Sensors  Provide  Unprecedented  Insights  into  Brain
Structure and Function 

• DARPA - RE-NET program  - Technologie spolehlivého nervového rozhraní (RE-NET)
- spolehlivé rozhraní centrálního nervového systému (RCI) 

• Tyto technologie vytvářejí  digitální kopie všeho a všech a reálném čase. Jsou to velmi
sofistikované kopie. Když si k tomu uvědomíme, že DNA je vysoce programovatelná, že
dochází  k  digitalizaci  DNA.  Pak  nepřekvapuje,  že  základní  myšlenkou
transhumanismu je, že nepotřebujete vaše biologické tělo a vaše vědomí,  intelekt je
nahraný do počítače. 

Nanoroboti a 4 Průmyslová Revoluce
VIDEO: Nanoroboti v Lidském Těle

• Nano roboti mohou cítit své prostředí, ukládat data a dokonce provádět početní úkoly.

• Jsou frekvenčně řízeni přes páteřní sít. 5G je nástupem internetu lidí.

• Nano roboti, DNA nano roboti, kteří jsou o velikosti lidské vaječné buňky se skládají z
malých elektronických obvodů, které byli 3D vytisknuty

• Tito malý roboti jsou  napájeny samočinně, nevyžadují žádný externí  zdroj  energie,
nebo vnitřní baterie. 

• Dají se vést do míst, které standardní drogy nedokazí dosáhnout.

COVID byla iniciace do 4 průmyslové revoluce. Další krok byly vakcíny s grafenem. Co je další
krok? 5G je Nový Světový řád (NWO – New World Order). Plán NWO je COVID, válka, hlad a
digitální koncentrák …

• VIDEO: Klaus Schwab – 2015 – 4 Průmyslová Revoluce
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Způsoby Využití Grafenu
Grafén a oxid grafénu je toxický pro tělo. Grafenu se druhou stranu říká "zázračný materiál".  Pooč 
nás o těchto novinkách neinformují třeba vědci z Universitas Carolina v Praze nebo ĆT? Kdy 
se probudí? Co je probudí?

Grafenové Počítače
• Graphene Transistors Should reach 700-1400 Gigahertz with 45-100 nanometer   

channels – 2010 - výkonné grafenové tranzistory s délkou kanálu pod 100 nm vyrobené
pomocí samozarovnaného přístupu.

• Graphene lens makes computer data processing at speed of light  
• Radical new graphene   transistor   design operates at   terahertz speed   - 2013
• Resonant energy transfer from quantum dots to graphene   – 2014
• High-speed and on-chip graphene blackbody emitters   for optical communications by   

remote heat transfer - 2018
• Graphene Quantum Dots for Single Electron Transistors   – 2019
• Scientists create self-healing electrical circuit made of a conductive hybrid gel   - 2020
• Vědci  vymysleli  "mizející"  obvody,  které  se  vyvíjejí  v  čase  -  Scientists  contrive

‘disappearing’ circuits that evolve over time – 2020
• Tiny graphene microchips could make your phones and laptops thousands of times  

faster, say scientists – 2021

Grafen v Solárních Článcích
• V roce 2017 se vědcům z MIT podařilo úspěšně aplikovat grafen na solární článek. 

• Vyvinutý solární článek lze instalovat na jakýkoli druh povrchu (auta, oblečení, papír a
mobilní  telefony atd.),  který  je  flexibilní  a  průhledný.  Další  vědci  snaží  zjistit,  zda
grafenové solární články mohou generovat energii z dešťových kapek, což teoreticky
vypadá jako možné.  (Use of Graphene in Solar Cells).
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Grafenové Baterie
• Li-ion  baterie  vylepšené  grafenem  vykazují  neuvěřitelné  vlastnosti,  jako  je  delší

životnost, vyšší kapacita a rychlejší doba nabíjení, stejně jako pružnost a lehkost 

◦ Lithium Ion Batteries vs. Graphene Batteries  

◦ Graphene nanocomposite a bridge to better batteries    2011  

◦ Graphene batteries are finally here! -   2016,  autobaterie  

Grafen v Jaderných Elektrárnách
• Těžká  voda  používaná  v  jaderných  elektrárnách  k  chlazení  reaktorů  je  jednak

nákladná  na  výrobu.  Výzkumníci  z  Manchesterské  univerzity  zjistili,  že  existuje
levnější  metoda  výroby  těžké  vody  pomocí  grafenové  membrány.  (Graphene  for
Nuclear Power Plants).

Grafen při Destilaci Alkoholu, Čištění Vody
• Fyzikální vlastnosti grafenu jsou tak zajímavé a jedinečné, že propouští velké molekuly

vody, ale zastavuje molekuly helia, které by mohly unikat sklem. Andre Geim (jeden z
vynálezců grafenu) a Rahul Nair z Manchesterské univerzity vyzkoušeli utěsnit láhev
vodky grafenovou membránou. Zjistili, že grafen může  účinně destilovat etanol i při
pokojové teplotě. Tato oblast využití se může uplatnit v oblasti  alkoholických nápojů,
pohonných hmot, čištění vody apod.

◦ Fixed pore size in graphene-oxide membranes shows promise for drinking water   –
2017

◦ Nano filter, graphene coated sand for water purification   - 2017

Grafen při Čištění Vody
• Čištění vody není obvykle jednoduchý proces a jeho proveditelnost závisí na tom, jak silně

je voda znečištěna. Australský vědec našel levnou techniku, jak vodu vyčistit v jednom
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kroku. Jako filtr se používá grafen na bázi sóji, který se také nazývá "GrapHair". Tento
filtr dokáže z nejšpinavější vody udělat pitnou. ve srovnání s jinými metodami je účinnější,
levnější a šetrnější k životnímu prostředí

◦ Use of Graphene in Water Filtration  

◦ Finally, 3D-printed graphene aerogels for water treatment    - 2021

Grafen v Odsolování Vody
• Přibližně 97,5 % veškeré vody přítomné na naší planetě je slané. Nezáleží na tom, kolik

vrtů vyhloubíme, pouze 2,5 % z celkového množství tvoří sladká voda. Filtry založené na
sítích, které využívají grafen, přinesly úžasné výsledky. Univerzita v Manchesteru použila
grafen k  výrobě  filtračního síta,  které  má vyšší  hustotu  a  propouští  částice  vody,  ale
zabraňuje průchodu solí.

Grafen při Generování Světla
• Vědci z MIT zjistili, že když  světlo dopadne na povrch grafenu, zpomalí se a fotony se

začnou pohybovat  rychlostí  velmi  blízkou rychlosti  elektronů, která  se  při  pohybu po
grafenu zvyšuje. Tato shoda umožňuje prolomit světelnou bariéru pro elektrony a vytvořit
světlo. Výhodou této metody oproti běžným způsobům generování světla, jako jsou zářivky
nebo  LED  diody,  je  to,  že  by  měla  být  účinnější,  rychlejší,  kompaktnější  a
kontrolovatelnější,  a  zdá  se,  že  generování  světla  z  grafenu je  klíčovým milníkem při
vývoji ještě menších, rychlejších a účinnějších počítačových čipů.

◦ Use of Graphene in Electronics  

◦ Researchers Build World's Thinnest Light Bulb from Graphene   – 2015

◦ Společnost Graphene 3D Lab podala patent na grafenový 3D tištěný LED světelný
zdroj a multifunkční 3D tiskárnu -  Graphene 3D Lab Files Patent for Graphene 3D
Printed LED Light Source and Multi-Function 3D Printer – 2015
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Grafen v Pevných Discích a Pamětech

• Obvykle  se  grafen  nepovažuje  za  magnetický,  přinejmenším  ne  ovladatelným  nebo
užitečným způsobem. 

• V roce 2015 našli vědci z U.S. Naval Research Laboratory způsob, jak z grafenu vytvořit
spolehlivý  a  ovladatelný  elektromagnetický  materiál.  Pevné  discky  s  grafenem  mají
kapacitu téměř milionkrát větší než ty, které používáme dnes (NSA to store yottabytes in
Utah data centre).

◦ New graphene breakthrough gives hard drives ten times more storage   2021

◦ University of Manchester scientists  have found a way to make wonder material  
graphene magnetic – 2011
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Grafen v Optoelektronice
• Výzkum  prováděný  ve  spolupráci  různých  univerzit  ukázal,  že integrace  grafenu  s

křemíkem  může  překonat  současnou  křemíkovou  fotonickou  technologii.  Jak  může
překonat současný stav techniky? 

• Protože zařízení  vyrobená  z  grafenu  jsou  levnější,  jednodušší  a  pracují  na  vysokých
vlnových délkách. 

• Grafen přináší  nízkoenergetickou optickou telekomunikaci a mnoho dalších výhodných
optických systémů.

◦ Graphene could be a perfect absorber of light    – 2012

◦ Researchers demonstrate infrared light modulation with graphene   - 2013

◦ Graphene converts light to electricity at incredible speed   – 2015

Grafen v Optických Senzorech
• Vědci se snažili  zmenšit  světlo,  aby byly optické senzory menší.  Ústav fotonických věd

(ICFO) v Barceloně ve spolupráci s týmem Graphene Flagship studii,  která vysvětluje
zmenšení světla na tloušťku pouhého jednoho atomu, což mnozí výzkumníci považovali
za nemožné. Tento objev povede k  obrovskému pokroku v oblasti ultramalých optických
senzorů a spínačů.

◦ A Whole New Light on Graphene Metamaterials   – 2011

◦ Grafenové optické modulátory by mohly vést k ultrarychlé komunikaci -  Graphene
optical modulators could lead to ultrafast communications – 2011

◦ Graphene in Optical Electronics   - 2013

◦ Artificial retina: A graphene interface to the optical nerve   - 2014
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◦ Grafenová optická čočka o tloušťce miliardtiny metru překonává difrakční limit  -
Graphene optical lens a billionth of a meter thick breaks the diffraction limit - 2015

◦ Newly developed LEDs - Australian Graphene Industry Association   – 2019

◦ Generation  of  super-resolved  optical  needle  and  multifocal  array  using  graphene  
oxide metalenses - 2021

Grafenové Bezpečnostní Senzory
• Jednou  z  prvních  praktických  a  reálných  aplikací  grafenu  byly  bezpečnostní  štítky.

Namísto  objemných  senzorů,  které  používá  mnoho obchodů,  jsou  senzory  vyrobené  z
grafenu menší, estetičtější, mohou se ohýbat, aniž by došlo k poškození obvodu, a stojí jen
pár centů za štítek.

Grafen v Letadlech a ve Vesmíru
• Vědci z Velké Británie navrhli letadlo, které obsahuje grafen v potahu křídel z uhlíkových

vláken. Model letadla s názvem Prospero byl lehčí, protože křídla stačilo pokrýt pouze
jednou vrstvou vylepšeného kompozitu. Spotřebuje méně paliva, lépe odolává nárazům a
má také nižší náklady (Graphene's Use in the Aerospace Industry).

Grafen v Balistice a ve Zbraních
• Kevlar se používá při  výrobě neprůstřelných vest,  přileb a ochranných oděvů a zbraní.

Grafen má však mnohem větší poddajnost. Kompozity kevlaru a grafenu jsou navíc lehčí na
nošení a ve srovnání se samotným kevlarem zvyšují absorpci tepla pro ochranu vláken.

Grafen v Pružných Robotech
• Tým vědců vyvinul gel, který je citlivý na blízké infračervené světlo, takže by mohl být

využit  v  mnoha  aplikacích  při  vytváření  pružných  nebo  elastických  robotických  dílů.
Roboti podobní hadům, kteří byli vytvořeni touto metodou, jsou schopni měnit svůj tvar
bez  působení  sil  zvenčí.  Jejich  budoucí  využití  může  být  různé,  od  pátracích  a
záchranných akcí až po lékařské operace. Měnící se kosmické lodě?
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Grafen jako Supravodič
• Vědci zjistili, že grafen lze použít i jako supravodivý materiál. Dvě vrstvy grafenu mohou 

vést elektron bez jakéhokoli odporu. 

• Toho lze dosáhnout zkroucením těchto dvou vrstev grafenu pod "magickým úhlem", který
je 1,1°. 

• Většina supravodivých materiálů vykazuje své vlastnosti při teplotách blízkých absolutní
nule. Dokonce i vysokoteplotní supravodivé materiály v porovnání s běžnými materiály
mohou fungovat při teplotách kolem -140 °C. Jinými slovy, tyto supravodivé materiály
vyžadují obrovskou energii na chlazení.  S grafenem jako supravodivým materiálem při
pokojové teplotě, nastane obrovská revoluce pro mnoho oblastí použití.

◦    Tiny Twists Mapped in “Magic-Angle” Graphene Could Enable Quantum Computing  
Devices - 2020

◦ MIT Physicists Discover “Magic-Angle” Trilayer Graphene May Be a Rare, Magnet-  
Proof Superconductor - 2021

◦
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Grafen ve Vojenském Ochranném Vybavení
Grafen má všestranné použití v armádě, zejména na stínění a ochranu. Mohl by se používat při
výrobě přileb,  neprůstřelných vest  a mnoha dalších doplňků. Bude určujícím materiálem pro
budoucnost policejních složek a armád.

• Military Applications of Graphene  

• Chinese  Military  To  Buy  Graphene  Clothing,  Chopper  Drones  From  Pvt  For  India  
Border – 2020

• Utilised Graphene for Military Defense   

• Graphene Weapons are Expected to Change the World  

• Microbullet hits confirm graphene's strength at Rice University   - 2014

Grafen v Komunikaci
• Terahertz communications circuits inch closer with graphene isolator  

Grafen v Tepelném a Infračerveném Vidění
• Velkým pokrokem, je  vývoj  grafenových čoček,  které umožňují  tepelné a infračervené

vidění. Grafen umožňuje výrobu ultratenkých zařízení se zabudovanou kamerou, která
uživateli poskytuje infračervené a tepelné vidění. Něco, co jsme vídali jen v sci-fi filmech.

Grafen v Oblečení
• WEARABLE TECHNOLOGY: WORLD’S FIRST COLOUR-CHANGING GRAPHENE   

DRESS – 2017
• Zapomeňte na malé černé šaty: Chytrý oděv mění barvu podle toho, jak se cítíte - Forget 

the little black dress: Smart garment changes colour depending on how you feel - 2017

•
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5G, 6G, 7G a Terahertzové Aplikace
První generace terahertzových komponentů na bázi grafenu byla v frekvenčním rozsahu mezi
300 GHz a 10 THz …

•      Graphene terahertz devices for communications applications   (2016)

• 3G byl nástup internetu. 4G dokončil tuto migraci. 4G+,  4G enodeB   LTE   má
hodně funkcionality co má 5G gnodeB NR.  

• Největší  změna 5G,  6G, a potažmo i  7G od všech předchozích G,  je  šířka
pásma. 5G je od 0,7 GHz – 300 GHz, 6G 300 GHz – 10 THz, 7G je od 10 THz víš,
řekněme 670 - 790 THz, což je fialové světlo. Červené světlo je 400-490 THz. 

• V THz pásmu komunikují  buňky v  lidském těle (Biofotony -  Profesor  Fritz
Albert Popp).  5G je nástup internetu lidí a kontroly z genetické úrovně. 

Chytrou  síť,  znáte  z  reklamy.  Síť  tvoří  hybridní  datové  centra  za  použití  umělé
inteligence.  Internet  se  stává  víc  a  víc  autonomní.  Kupříkladu  americká  NSA
(Národní bezpečnostní agentura) používá technologii, která je tak 15 let dopředu od
té co známe. Používají datové centrum v Utahu a Marylandu, které pracuje s daty v
Yotabitech, což je 10 na 24.  Když chcete pracovat v reálném čase s těmito daty, tak
používáte kupříkladu  grafenové, kvantové, optické, biologické a hybridní počítače.
Grafenové Počítače Pracují 1000krát Rychleji, Spotřebují 100 krát méně Energie a
jsou Menší a mají větší aplikační použití. To je dále napojeno na  neuromarketing,
metaverse,  internet  podmořských  věcí,  internet  nano  věcí,  neuromorfní  čipy …
Víme, že 5G Pohání Nanotechnologii na Bázi Grafenu ve Vakcíně Pfizer

• New  test  reveals  purity  of  graphene:  Terahertz  waves  used  to  spot  
contaminants 2014

• Graphene metamaterials for terahertz/infrared modulation   – 2014
• A  Non-Volatile  Tunable  Terahertz  Metamaterial  Absorber  Using  Graphene  

Floating Gate - 2021
•
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Kvantové Počítače
VIDEO: Kvantové Počítače a Prolomení Bankovní Bezpečnosti, Bitcoinů 

Přesnost  Kvantových  počítačů  se  určuje  na  prolomení  zašifrované  komunikace,  tedy  na
matematickém problému. Grafenové  Počítače  ve  spojení  s  kvantovými  ještě  rychleji  prolomí
jakýkoliv  matematicky  problém,  tedy  současné  šifrování  kryptoměn,  bankovních  aplikací,
současného zabezpečené komunikace, aplikací … Dojde k přepsání internetu toho jak je nyní …
Stane se mnohem, mnohem víc …

"Myslím, že bych mohl postavit duši, tady je jak to děláme. Zkopíroval bych Vás přesně
do digitálního prostředí, všechno o Vás, představte si, že je to pravděpodobně možné,
pravděpodobně je. Když Vás zkopíruji do stroje, toto procesní kopírovaní má všechny
vlastnosti,  o  kterých  jsme  mluvili  jako  má  duše.  Za  prvé  je  nehmotné,  protože
kopírování to není věc, to je proces, je nesmrtelné, stejně jako Vy. Můžete je umístit do
jakéhokoli prostředí, nebe, peklo, udělejte simulaci, takže všechny tyto věci, které sídlí
v naší hlavě, tyto abstraktní koncepty. Já si myslím, že je nakonec můžeme vybudovat a
my se musíme rozhodnout, co chceme vybudovat"

                   -   Geordie Rose (D-WAVE, Google, Kvantový počítač) VIDEO     od 14:35  

Kvantové Počítače a Prolomení IT Bezpečnosti
Nejznámějším  využitím  kvantových  počítačů  je  prolomení  IT  zabezpečení,  Bankovní
Bezpečnosti, Emailů, Bitcoinů, Šifrování ... Právě v tento moment jsou vaše webová, e-mailová a
bankovní  data  zabezpečená  šifrovacím  systémem,  který  poskytuje  všem  veřejný  klíč  k
zakódování zpráv, které můžete pouze vy dešifrovat. Potíž je v tom, že tento veřejný klíč může
být použit k rozluštění vašeho tajného privátního klíče. Naštěstí na běžném počítače by potřebné
výpočty  trvaly  doslova  roky  pokusu  a  omylu.  Kvantový  počítač  s  jeho  exponencionálním
zrychlením  to  může  zvládnout  v  okamžiku.   https://stop5g.cz/kvantove-pocitace-a-prolomeni-
bankovni-bezpecnosti-it-bezpecnosti-emailu-bitcoinu-sifrovani/ Toto Video z roku 2015 (Quantum
Computers Explained – Limits of Human Technology) je podpořeno Australskou Akademii vědy,
která podporuje a propaguje vědu.

stop5g.cz                                                     - 15 -                                                     vlnovagenetika.cz 

https://stop5g.cz/
https://stop5g.cz/kvantove-pocitace-a-prolomeni-bankovni-bezpecnosti-it-bezpecnosti-emailu-bitcoinu-sifrovani/
https://stop5g.cz/kvantove-pocitace-a-prolomeni-bankovni-bezpecnosti-it-bezpecnosti-emailu-bitcoinu-sifrovani/
https://rumble.com/embed/voeju1/?pub=4
https://rumble.com/embed/voeju1/?pub=4
https://stop5g.cz/5g-nepotrebuje-cip-biokodovana-dna-rezonancni-frekvence-k-ovladani-jedince-v-matrixu-amazon-blackops-kontrola-mysli-google-kvantovy-superpocitac/
https://rumble.com/v16107n-kvantov-potae-a-prolomen-bankovn-bezpenosti.html
http://vlnovagenetika.cz/


Digitální Měny a Sociální Kreditní Systém
Číně se zavádí státní digitální měna, která je svázána s kreditním systémem. Ostatní Digitální
měny nejsou podporovány. 

• Communist China's New Plan: Digital Currency   – 2021

• Kryptoměnový Systém – Patent W02020060606 – Bio Big Data  – ID2020 – Znak Bestie  
– 5G / 6G – Satelity – 2020

• Patent  W02020060606 – Krypto-měnový systém využívající  údaje o činnosti  Vašeho
těla. Spojení s nanotechnologií.

Znehodnocení Většiny Kryptoměn jako Je Bitcoin
Bitcoin  je  založen  na  „Proof  of  work“,  tedy  na  důkazu  o  provedení  práce,  což  je  vyřešený
matematický problém a na ceně energie kolik spotřebuje. Tedy jinými slovy, když máte grafenové
počítače, které pracují 1000 – 10000 rychleji, používají 100 méně energie, jsou 100 menší, mají
širší aplikační použití pak vyvstává otázka - Jak si myslíte, že se to promítne do ceny bitcoinu
a dalších kryptoměn? Když všechno mezi sebou vynásobíte tak se dostáváte na znehodnocení
kryptoměn v řádu milionkrát. Takže co stálo milion, může stát nově jednu korunu … 

Kvantové, grafenové, optické a biologické počítače přináší novou éru …

Meldown a Spectre
Je hardwarová chyba a  jak ji  zneužít  (https://meltdownattack.com/ a  https://spectreattack.com/).
Tato hardwarová chyba je v téměř všech počítačích vyrobených od roku 1993-99 do současnosti.
Začala s nástupem pentium. NSA (National Security Agency – Americká Bezpečnostní Agentura) se
může dostat do každého počítače a přečíst si obsah paměti, kde jsou uloženy Vaše nejcitlivější data,
jako hesla, autentikační tokeny nebo klíče.  (Koronavirus – Nové vakcíny – Bio Hackování –
Zadní Dvířka do Vaší DNK – Nanotechnologie – Kontrola Pomocí 5G – 2020). 
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Zneužití technologií dále pokračuje, kdy to lidi zastaví? Dnes je ve hře i DNA. Naše DNA má
vlnové, lingvistické a holografické vlastnosti. Digitální koncentrák nebo spiritualita?

• Umělá Inteligence založená na Dešifrování Jazyka – Kognitivní Modely a Neuromorfní  
Čipy – Lidský Mozek byl Dekódován

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

• Standardní  model  DNA nevysvětluje  buněčnou  diferenciaci  –  Biologické  fotony  –  
Mozek je světelný počítač

Bezpečností Agentury a Technokrati Hrají Hru s Lidmi
Bezpečnostní složky, vojensko průmyslový komplex měl od druhé světové války technologickou
převahu. Postupem čase prorostl přes NASA a další agentury do celého světa. 
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BRITSKÁ "VNITŘNÍ SVATYNĚ" 
MODERNÍCH VÝZVĚDNÝCH SLUŽEB 
ODHALENA

Special Additions – Hidden History – Part One
28. června 2019 - 18. dubna 2010 americká NSA a britská GCHQ poprvé odhalily existenci
přísně tajné (ULTRA) dohody o sdílení zpravodajských informací podepsané 5. března 1946,
která dodnes řídí jejich zrádnou spolupráci  "“Five Eyes / Pět Očí" (THE BRITISH “INNER
SANCTUM” OF MODERN WEAPONIZED INTELLIGENCE DISCOVERED).

Obohacování Zpravodajských Služeb
Britští a američtí špioni využili moderní zpravodajské služby k obohacení sebe, svých rytířů,
bankéřů,  právníků,  účetních,  propagandistů  a  válečných  korporací  prostřednictvím
neustálých falešných nepřátel a vymyšlených konfliktů.

Zpravodajské Bratrstvo "Inner Sanctum"
Jejich bratrstvo "Inner Sanctum" složilo "ULTRA přísahu", že neprozradí ani existenci dohody
z 5. března 1945, a jen neochotně dovolilo FBI, aby se k nim připojila.

Freeze  vytvořil  Nezákonnou  Síť  Hromadného  Sledování
ECHELON
Americký generálmajor James E. Freeze, ASA, NSA byl připravován "Vnitřní svatyní" z roku 1945.
Vytvořil  Echelon, poté ukradl a vyzbrojil vynález společnosti Leader Technologies v oblasti
sociálních sítí.
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IBM, TICOM, Operace Paperclip
Senior  Executive  Service  (SES)  a  IBM  najaly  desítky  tisíc  německých  vědců  z  Operace
TICOM (Target Intelligence Committee spojený s Bletchley Park, který zahrnuje Operaci
Paperclip jako jen jeden z projektů), aby obsadili americké společnosti s využitím ukradeného
duševního vlastnictví.

Freeze ukradl patent na Sociální Sítě
Obr. 1-James Elias Freeze. Freeze byl v roce 1949 přijat do Armádní bezpečnostní agentury USA
(ASA) hned  po  ukončení  střední  školy.  Jeho otec  malíř  zřejmě  opustil  rodinu  dříve,  než  bylo
Freezeovi  osm let.  Jeho  matka  stenografka  ho  vychovávala,  ale  ani  o  jednom z  rodičů  nikdy
nemluvil ani nepsal. Postupně se vypracoval na brigádního generála a velitele ASA, kde vytvořil
vysoce nezákonnou síť hromadného sledování ECHELON, kterou v roce 2013 poprvé odhalil
whistleblower  NSA Edward  Snowden. V roce  1999  Freeze souhlasil,  že  se  stane  ředitelem
společnosti Leader Technologies. Seznámil společnost Leader s patentovým zástupcem Jamesem P.
Chandlerem III,  který se rovněž stal  ředitelem společnosti  Leader.  Tito  dva muži  uplatnili  své
podvodnické  řemeslo  na  společnost  Leader,  aby  vylákali  kopii  zdrojového  kódu vynálezu
společnosti Leader, kterou okamžitě předali společnosti IBM, která ji volně distribuovala jako
údajný  "open  source"  celému  Silicon  Valley. Na  základě  této  krádeže  pravděpodobně
nejcennějšího vynálezu v dějinách se zrodila sociální média.

Viz  generálmajor  James E.  Freeze.  (21.  června  2019).  Životopis  a  časová osa ( Major  General
James E. Freeze. (Jun. 21, 2019). Biography & Timeline ).  

Kontrola nad Globální Komunikací – Signální Inteligence
Je šokující, že tato dohoda poskytla těmto nadnárodním špionům úplnou  kontrolu nad globální
komunikací, bankovnictvím a propagandou od roku 1946 až do současnosti.

Dokonce i existence této dohody byla tajná. Nebyli o ní informováni ani prezidenti a premiéři.
Je pravděpodobné,  že  tato  nemravnost  zavraždila  mnoho desítek  milionů duší  a  dodnes  určuje
kulturní program našeho světa.
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Trumfování sociálních médií speciálním klíčovým kódem
Mezi  11.  březnem 1946 a  27.  březnem 1946 se  v Londýně sešla  vybraná  skupina  britských a
amerických špionů, aby naplánovala poválečné provedení dohody z 5. března 1946…

SIMULACE VNÍMAJÍCÍHO SVĚTA – REALITA JE NYNÍ VIDEOHRA – CHCETE TO?

ECHELON a 5 Očí
ECHELON je souhrnný název používaný pro síť pro sběr a analýzu signálů (SIGINT -  signals
intelligence) provozovanou jménem pěti signatářských států Bezpečnostní dohody mezi Spojeným
královstvím  a  USA  UK–USA Security  Agreement (Austrálie,  Kanada,  Nový  Zéland,  Spojené
království a Spojené státy; AUSCANZUKUS), později známou jako Five eyes. 

• Special Additions – Hidden History – Part One   (2019)
• Special Additions – Hidden History – Part Two  
• T  rumping   S  ocialist   M  edia  
• THE BRITISH "INNER SANCTUM" OF MODERN WEAPONIZED   

INTELLIGENCE DISCOVERED 
• COVIDPASS Dictatorship – Social Credit System – 5G Biometric Network – Human-  

Engineering – VACCINE APARTHEID – Censorship – FEMA Electronic Slavery
• Syntetická Telepatie, Umělá Telepatie 
• Vzdálené  Nervové  Monitorování (Remote  Neural  Monitoring)  je  forma  funkčního

neurálního zobrazování (neuroimaging).
• Za  podpory  NSA (Národní  Bezpečnostní  Agentura)  Signální  Inteligence  (NSA

SIGNALS INTELLIGENCE (SIGINT)) dochází ke shromažďování, ukládání, analýze
obrovského  množství  všech osobních  údajů od  populace,  signálů  od  zvířat,  rostlin,
kamenů,  celého  světa  kolem  nás  …  SIGINT  je  inteligence  odvozená  z
elektromagnetických,  skalárních  signálů.  SIGINT pomáhá  vytvořit  simulace  celého
světa.

• SEZNAM patentů   
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BigTech A BifPharma je Jedno a To samé
Oběma odvětvím nejde o vaše zdraví. Nevyléčí vás, vytváří zákazníky.

VIDEO: Lidé jsou nyní HACKOVATELNÁ ZVÍŘATA!!!

VIDEO: Yuval Noah Harari je hlavním poradcem Klause Schwaba ... K čemu 
(ne)  potřebujeme tolik lidí?   - Depopulizace ...

• Yuval Noah Harari je ze Světového Ekonomického fóra, říká že nemáte žádnou svobodnou 
vůli ...

• Yuval Noah Harari je hlavním poradcem Klause Schwaba.
Klaus Schwab je autorem knihy COVID-19 / The Great Reset (Velký reset).

• https://www.weforum.org/people/yuval-noah-harari   

Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí Globální Sítě,
např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický Monitorovací Systém
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5G je Páteřní Síť pro Nový Světový Řád
VIDEO: 5G je Nový Světový Řád, Chcete to ??? 

Internet věcí a lidí v 5G mřížce je finální hra Nového Světového Řádu. 5G je samotný nový světový
řád. 5G je NWO. Nový Světový Řád je nový svět, kde je vše uspořádané, vše je sledováno, vše je
vypočítáváno, každý pohyb, každá akce, každá konverzace, každá myšlenka všechno, co lidé dělají,
je sledováno.

Když  se  díváte  na  internet  věcí  a  na  5G  sledovací  mřížku,  co  skutečně  přichází  online  je
technokracie. Všechno ostatní tak trochu bledne.   V této mřížce umělá inteligence má většinu
ovládat.

Tohle je v plánech Nového Světového Řádu. V této mřížce není nikdo, na koho byste mohli
doopravdy ukázat prstem. Neexistuje žádná vláda, kterou byste mohli svrhnout. Není nikdo, o
kterém byste skutečně mohli říct, že v tomto bodě je to jeho kontrolní ruka. Kontrola opouští ruce
lidí. Kontrola je předána samotnému internetu.

• 5G Pojítka každých 20 Metrů

• Lidi jako Uzly na Internetu nějakého Technokrata

• NWO Plán je mít co nejlepší síť, která zobrazuje každý jednotlivý objekt na planetě

5G je Nový Světový Řád
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Databáze Vzorů
VIDEO: Digitální Dvojče – Dr. Robert Duncan – NSA – Světová Simulace 

VIDEO: Technologie pro politickou kontrolu – Bio-zbraň aktivovaná frekvencí viru - Mysl a 
Bioroboti 

• Databáze na Válečné Scénáře

• Simulace Vnímajícího Světa – Zrcadla světa

Dnešní algoritmy jsou dostatečně sofistikované a získají dostatek vzorků, dostatek dat … Což
znamená, že AI se časem skutečně naučí všechna obecná pravidla pro různá slova, jazyky, nářečí,
pocity, chování a pak je může použít ...

• https://vlnovagenetika.cz/umela-inteligence-zalozena-na-desifrovani-jazyka-kognitivni-  
modely-a-neuromorfni-cipy-lidsky-mozek-byl-dekodovan/

• https://stop5g.cz/insider-z-google-o-hrozbe-spojeni-cloveka-a-stroje-dokazeme-zkopirovat-  
lidskou-dusi-informacni-kvantove-pole-patenty-neuroplasticita-prism-nadeje/

5G, 6G, 7G to projekt lidské mysli, projekt globálního mozku, který znáte. 

• Prezident Obama, G. Bush financovali a zapojili spoustu vědců, aby dobře dešifrovali mysl. 

• Prezident G. Bush řekl, že se snaží rozluštit každou možnou myšlenku, jedinečnost v
kultuře a jazyku.

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

stop5g.cz                                                     - 23 -                                                     vlnovagenetika.cz 

https://stop5g.cz/
https://rumble.com/vmxfcl-technologie-pro-politickou-kontrolu-biozbra-aktivovan-frekvenc-viru-mysl-a-.html
https://rumble.com/vmxfcl-technologie-pro-politickou-kontrolu-biozbra-aktivovan-frekvenc-viru-mysl-a-.html
https://rumble.com/vyboiv-digitln-dvoje-dr.-robert-duncan-nsa-svtov-simulace.html
https://stop5g.cz/elektronicky-rizene-anteny-s-vice-paprsky-esma-mikrovlnna-trouba-ve-vesmiru-5g-smrtici-a-sledovaci-mrizka/
https://stop5g.cz/elektronicky-rizene-anteny-s-vice-paprsky-esma-mikrovlnna-trouba-ve-vesmiru-5g-smrtici-a-sledovaci-mrizka/
https://stop5g.cz/insider-z-google-o-hrozbe-spojeni-cloveka-a-stroje-dokazeme-zkopirovat-lidskou-dusi-informacni-kvantove-pole-patenty-neuroplasticita-prism-nadeje/
https://stop5g.cz/insider-z-google-o-hrozbe-spojeni-cloveka-a-stroje-dokazeme-zkopirovat-lidskou-dusi-informacni-kvantove-pole-patenty-neuroplasticita-prism-nadeje/
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/
./Digit%C3%A1ln%C3%AD%20Dvoj%C4%8De%20Ka%C5%BEd%C3%A9ho%20%C4%8Clov%C4%9Bka%20a%20DNA%20Nanoboti%20%E2%80%93%20Programov%C3%A1n%C3%AD%20Lid%C3%AD
http://vlnovagenetika.cz/


Elon Musk – Šířka Pásma
VIDEO: Elon Musk - Lide s Telefonem a Kybork

Muskova  filozofie  je,  že  pokud  A.I.  nedokážeme  porazit,  měli  bychom  se  k  ni  připojit
implantováním  počítačů  AI  přímo  do  našeho  mozku  (Neuralink,  Starlink).  Digitální
koncentrák? Ještě je tu další cesta koexistence, vesmír je mentální a duchovní.

Dříve Musk měl problém s šířkou pásma, rozhraní bylo příliš pomalé pro komunikaci. 5G
řeší problém s šířkou pásma.  5G dokáže efektivně spojit mozek s umělou inteligencí a
dochází ke zlepšení nervového spojení mezi vaší kůrou a digitálním rozšířením, které již
existuje. Přes 26 GHz  5G je spojeno s grafenem. Grafen komunikuje v rozhraní od
GHz až po THz. 5G Pohání Nanotechnologii na Bázi Grafenu ve Vakcíně Pfizer. 

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

• Oblast strukturních DNA nanotechnologií se zrodila v 80. letech 20. století
• DNA Origami se používá k uspořádání Biomolekul, Nanotrubiček, Kvantových Teček,

Nanočástic … 
• Funkcionalizovat  objekty  v  nanorozměrech  pomocí  DNA a  dalších  připevňovacích

chemikálií
• Vytváří libovolné dvourozměrné a trojrozměrné tvary v nanorozměrech
• Aplikační použití přes Doručení drog, stavbu mostů, spojení, propojení na chytrou síť,

biosenzorika, tvorba syntetických nanopórů ...

• Programová Flexibilita DNA Origami
• DNA Nano Zařízení lze navrhnout tak, aby se Interagovala s Buňkami a Řídila nebo

Zkoumala jejich Chování
• DNA Origami nepracuje se všemi vlastnostmi DNA a proto velmi snadno dochází k

degeneraci.
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DNA Origami a PCR Testy
Jakmile máte něčí DNA, třeba z PCR testu. Tak vaše tělo snáze příjme nanotechnologii, která
je založena na vaší DNA. Z Vaší DNA se pak dají vytvořit nano umělé struktury, které plní úplně
jiné funkce. Mohou se třeba napojit na tzv. Chytrou síť a Internet Nano Věcí (IoNT).

A ball, a nicked torus, a rod, a helix, a waving stickman, a bottle, and a version of the Stanford
bunny. (Högberg et al, 2015)

NANO Origami
Nanostrukturované origami se rychle mění z elegantní techniky pro výrobu vynikajících struktur na
platformu pro integraci funkcí do krystalických nanomembrán. Nanomembrány s mechanickými
vlastnostmi typických listů lze ohýbat, válcovat a kroutit, aby se vrátily do původního tvaru, a
přitom si  zachovaly  svou  monokrystalickou  povahu.  Tento  obor pokročil  od  polovodičových
dvouvrstvých  mikrotrubiček  před  20  lety  (Nanotube  radio  2007)  k  poměrně  složitým  3D
tvarům  kirigami  a  origami,  které  demonstrují  potenciál  3D  zařízení  s  jedinečnou
elektronickou, optoelektronickou nebo elektromagnetickou funkcí.

• Nano-origami: Art and function   - 2015
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Jak DNA Origami funguje?
Začnete s dlouhým kouskem jednovláknové DNA. Složíte ji – stejně jako origami, až na to, že ji
musíte zafixovat na místě s dalším malým kouskem DNA zvaným jako „základní vlákno“. Pak
DNA složíte  znovu,  znovu  a  znovu,  dokud  nevytvoříte  tvar.  Ať  už  je  to  čtverec,  kruh  nebo
smajlík ... 

Samosestavení DNA
DNA se skládá ze čtyř chemických bází, řekněme ze čtyř barev. Zelená vždy spáruje s modrou,
červená vždy se žlutou.  Dokud se dva  prameny nezarovnají  a  tím vytvoří  dvojitou šroubovici.
Pokud vytvoříte hlavní vlákno se správným vzorem bází, naváže se na jednovláknový kousek
DNA automaticky. Čím více sponkových pramenů přidáte, tím stabilnější bude struktura. Pokud
počítač  navrhne  DNA tak,  aby  odpovídala  na  všech  správných  místech,  stačí  smíchat  dlouhý
pramen a krátké sponky dohromady a tvar se sám složí automaticky. To je Samosestavení DNA.

• DNA self-assembly: from 2D to 3D   - 2009 

• DNA self-assembly: from chirality to evolution   – 2013

• Přizpůsobení samosestavování DNA k vytváření hydrogelů - Tailoring DNA Self-
assembly to Build Hydrogels - 2020

• DOKUMENT: Module 1: Basics of DNA and DNA self-assembly 

Biologické Počítače
• Vědci vytvořili první biologicky poháněný počítačový čip na světě  -  Scientists create

world's first biologically powered computer chip - 2015
• Jak funguje nový biologický "počítač" MIT a co by mohl dělat v budoucnu -  How

MIT’s new biological ‘computer’ works, and what it could do in the future – 2016
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Pfizer Plný Nanotech – DNA Nanoroboti
VIDEO: STÁLE TO POPÍRAJÍ – KOMPRIMOVANÝ PFIZER

VIDEO: Doslova se snaží proměnit vaši DNA v počítačový server

VIDEO: DNA Nanoroboti vyrobené z DNA   –   2016  

Časová Osa Nanotechnologie
1980 – Oblast strukturních DNA nanotechnologií se zrodila v 80. letech 20. století

2006 –  DNA Origami -  Paul Rothemund našel způsob, jak z DNA vytvořit nejrůznější drobné
tvary, miniaturní nano smajlíky. Techniku nazval DNA origami.

2006 – Patent US8072005B2: Přístroj, metoda a produkt počítačového programu poskytující
radiální adresování nanodrátů

2007 – NanoTube radio

2007  –  Patent  CN101046791A -  Převodník  dat  mezi  DNA  počítačem  a  elektronickým
počítačem 

2009 - DNA Box - Dánští vědci navrhli krabici, kterou lze otevřít a uvolnit molekuly léčiva. Na
víko dokonce připevnili uzamykací mechanismus. Molekuly, která funguje jako senzor a dokáže
detekovat věci, jako jsou rakovinné buňky, aby se ujistila, že léky jsou uvolňovány na správném
místě

2009 –  US10369255B2 –  Patent  Ohýbané nanodrátky a  související  sondování  druhů (lidí,
zvířat, rostlin … )

2010 – Terraherzt anténa - Anténa na bázi GNR (grafenových nanorribbonech) (0,1 – 10,0 THz)
(Akyildiz, IF; Jornet, JM; Pierobon, M. 2010)
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2012  –  Patent  US10369255B2 –  Síť  obsahující  nanoelektronické  komponenty  pro  buňky,
tkáně a další …

2015 – Patent – WO2016130672A1 Metody nano- a mikrovzorkování

2015 - DNA Zajíc - Björn Högberg – 3D Printing

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

Socializace DNA Nanorobotů
Je také navržena sociální chování DNA nanorobotů, což jsou autonomní mobilní DNA nanoroboti,
kteří provádějí řadu párových interakcí mezi DNA nanoroboty.

Jsou různé návrhy sociálních nanorobotů DNA, které zajišťují různorodé chování, včetně chůze,
chůze  s  vlastním vyhýbáním se,  svádění,  hlídání,  útočení,  hlasování  prostřednictvím atentátu  a
hledání potravy.  Takto vzniká celá řada aplikačních možností.
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Internet Nano Věcí –Teraherzová Komunikace
DOKUMENT: Internet Nano Věcí - Koncepty a Aplikace –   2018   (Internet of Bio Nano Things)

Internet of Nano Věcí (Internet of Nano Things) je technologie uvnitř lidí, na zemi a v moři
(5G Bezdrátová Genocida Oceán  – Internet Podmo ských v cí – loUTů ř ě ). Koncept
IoNT je představen jako typ internetu věcí, kde jsou nanodrátky o rozměrech od 1 do 100 nm
propojeny s klasickými sítěmi, což vede k novým síťovým paradigmatům. Propojení na nano
routery, switche.  Pro technologii IoNT se používají nanoantény na bázi grafenu, které pracují
v terahertzovém frekvenčním pásmu (Internet of Multimedia Nano Things - 2012).

100 GHz Tranzistory z Grafénu v roce 2010
V roce 2010 Lin a kol. zjistili, že 1 μm dlouhá nanoanténa na bázi grafenu postavená buď z
grafenových  nanopásků  (GNR),  nebo  z  uhlíkových  nanotrubic  (CNT)  účinně  vyzařuje  v
terahertzovém pásmu, což splňuje předpoklady pro frekvenční pásmo  VF tranzistorů na bázi
grafenu [100GHz Tranzistory z Grafenu v Nano měřítku - 2010]. V [K. Jensen, J. Weldon, H.
Garcia  a A. Zettl,  "Nanotube radio,"    2007  ]  bylo prokázáno,  že jediná uhlíková nanotrubička,
která  mechanicky  rezonuje  na  vlnové  frekvenci,  je  schopna  přijímat  a  demodulovat
elektromagnetickou vlnu. Tato jediná CNT anténa byla navržena tak, že jeden konec byl připojen
ke zdroji velmi vysokého napětí a druhý konec byl ponechán jako plovoucí. Když je nanotrubička
ozářena  elektromagnetickou  vlnou,  elektrony na  volném konci  vibrují.  Vznikne  tedy  frekvence
iniciovaná EM vlnou, a pokud odpovídá vlastní rezonanční frekvenci antény CNT, stanou se tyto
vibrace významnými a umožní jednoduché anténě CNT přijímat a demodulovat signál

Aktivaci/Deaktivaci Tisíců Nano Zařízení Současně
Nanomechanický přijímač na  bázi CNT může být  použit  v  nanosíti  k  řízení  nanozařízení z
makro- a mikroměřítka v zařízeních s nano-mikro rozhraním.  Jako příklad lze uvést konvenční
vysílač AM/FM, který lze použít k aktivaci/deaktivaci tisíců nano zařízení současně.

Teraherzová Komunikace
První generace Terahertzového pásma zahrnuje frekvence mezi 100 GHz a 10 THz. Je to
pásmo 5G/6G. Má zásadní omezení pro komunikaci na krátkou a střední vzdálenost, do 100 metrů
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[Terahertz characterisation of building materials   –    2005  ]. Je použitelné pro nanosíťové aplikace.
Jornet et al. zkoumal vlastnosti terahertzového pásma z hlediska ztrát na cestě, šumu, šířky pásma a
kapacity kanálu[Kapacita kanálů elektromagnetických nanosítí v terahertzovém pásmu -  Channel
Capacity of Electromagnetic Nanonetworks in the Terahertz Band - 2010].

Internet Bio-NanoTechnologií (IoBNT)
Je  mnoho  výzkumu  zaměřeného  na  implementaci  nanozařízení  a  nanotechnologií  v  biologické
oblasti.  Roste  zájem o  spojení  nástrojů  syntetické  biologie  v  rámci  nanotechnologie,  aby  bylo
možné ovládat, modifikovat, obnovovat a znovu používat biologické buňky. [56,70]. Biologická
buňka, která se využívá ve vestavěném výpočetním zařízení IoT, se nazývá Bio-NanoThing (BNT),
kde lze efektivně ovládat, znovu používat a přetvářet funkce biologických buněk, jako je snímání,
ovládání, zpracování a komunikace. Tato koncepce zavedla Internet Bio-NanoThing (IoBNT), kde
jsou buňky založeny na biologických molekulách namísto elektroniky.

• The internet of Bio-Nano things -   I. F. Akyildiz, M. Pierobon, S. Balasubramaniam, Y.   
Koucheryavy - 2015

Biomedicínské aplikace
• Senzory a aktuátory, vzájemně spolupracuje v makro-, mikro- a nanosystémech.

• Bio-hybridní implantáty Nanonetowrks

• Vytváření umělých orgánů, drah.

• Systémy pro podávání léků Nanozařízení v IoBNT mohou být použity jako regulovatelné 
implantáty
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• Monitorování

• Genetické inženýrství, design lidí

• Regulace tělesné teploty

• Průmyslové a vojenské aplikace

• Pro detekci agresivních chemických a biologických látek na velkém území

• Nanovlákna mohou zdokonalit maskování

• Digitální Dvojče Každého Člověka a DNA Nanoboti – Programování Lidí  
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• Reseachgate- Internet of NanoThings: Concepts and Applications - 2018
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Detoxikace Nanotechnologie Pomocí Boraxu – Dr. Carrie 
Madej
VIDEO: Borax a Detoxikace Nanotechnologie - Dr. Carrie Madej

Detoxikační koupele se postarají o otravu radiací, o pesticidy a o těžké kovy. Všechny druhy věcí.
Dokonce i o některé parazity. Takže pokud máte vanu, víte, že někdo má vanu. To je nejjednodušší a
nejrychlejší způsob.

Detoxikační koupel
• 1-2 šálky, hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda)

• 1-2 šálky, epsonová sůl

• 1/2-1 šálek, bentonitový jíl

• 1 šálek boraxu (prací prášek)

Udělejte si svůj Prací Prostředek
Můžete si udělat 5 litrů tekutého prášku na praní v ceně 30 Kč. Do velkého kastrolu dejte  100 g
boraxu, 100g sody a 150g nastrouhaného mýdla nechte rozpustit  v 4-5 litrech horké vody. Pak
nechte odstát do studena a dejte do nádob. Můžete přidat pár kapek různých éterických olejů.

Pulzní  Magnetismus  ničí  Morgellony  a  Nanotechnologii  –  EMP –  PEMF –
Elektromagnetický Puls 
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Meta – Metaverse – Technokracie
VIDEO: Facebook – Meta – Metaverse – Technokracie
VIDEO: BBC – Metaverse – Sexuální Obtěžování Dětí

V říjnu 2021 generální ředitel Mark Zuckerberg oznámil, že mění jméno Facebook na Meta a
rozšiřuje  jeho hranice  do  metaverse  (Metavesmír).  Co je  metaverse?  Metaverse  je  nástupcem
mobilního internetu. Společnost  slibuje  plnou  novou  realitu  avatarů a  futuristických  světů,
nebo to spíž bude Digitální Koncentrák?

Jen týdny před změnou značky Facebook, bývalá zaměstnankyně Frances Haugen zveřejnila
tisíce interních dokumentů. Papíry ukazují zneužívání produktů Facebook, které by mohlo být
zesíleno v Metaverse. 

DOKUMENT: Facebook klamal investory a veřejnost

• Obavy z Technokratické Kontroly

• Facebook Se stal Motorem Genocidy 

• Facebook, Meta klade Zisk před Životy Lidí 

• Ekonomický model Facebook, Meta je založen na datech

• Meta je Mnohem Děsivější se Současným Obchodním Modelem

• Metaverse Může Sbírat Data z Genetické Úrovně 

• Profesor na Harvardu se Obává o Soukromí Lidí v Meta

• Facebook svým Chováním Zesiluje Krvavé Války

• Facebook Věděl Dříve o Etnickém Podněcování Násilí

• Facebook je financovaný USA ale 90 Procent Uživatelů je mimo USA

• Mark Zuckerberg Dokázal, že mu Nelze Věřit
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Rádiové Tajemství DNA
VIDEO: Rádiové Tajemství DNA

DNA Experimenty a Myšlenky -  Myšlenky člověka ovlivňují DNA -  DNA Uchovává Světlo -
DNA funguje jako Biologický Internet - Z Experimentu Vyplývá, že Nemoc nebo Smrt lze Přenášet
Elektromagneticky -  Vlnový Přenos na Zdravou Kulturu -  DNA funguje jako Rádiová Cívka -
Rezonance  a  Toxicita  -  Houpačka  jako  Příklad  Rezonance  -  Ladící  Vidličky  a  Rezonance  -
Elektromagnetické Vlny Ovlivňují Rádio i DNA - Schumannova Rezonance a Přirozené Zdraví -
Kvantová Fluktuace je v Podstatě Forma Vibrace - Vibrace, Rezonance a Pozitivní Energie

DNA Experimenty a Myšlenky
První experiment, o kterém budeme hovořit, provedl pan D.Sc. Cleve Backster. Subjekt (člověk) v
tomto experimentu  byl umístěn v místnosti A a vzorek jeho DNA byl odebrán a izolován v
místnosti B. Pan Baxter poté sledoval změny nálady subjektu a také elektrické reakce jeho vzorku
DNA v jiné místnosti.  Když subjekt v místnosti  A byl emocionálně stimulován, jeho DNA v
místnosti B souběžně reagovala.  S pocitem inspirace pan Backster chtěl zjistit, zda toto spojení
mezi DNA a jejím vlastníkem bude ovlivněno vzdáleností. K ověření této myšlenky byl subjekt v
jeho DNA odděleny 560 kilometry. Pan Backster pak provedl stejný experiment a DNA subjektu
reagovala podobně a současně. Tento experiment naznačuje, že emoční výkyvy lidských bytostí se
odrážejí na jejich DNA okamžitě (Kvantová nelokalita genomu).

Myšlenky člověka ovlivňují DNA
Následující  experiment provedl Dr. Glen Rain.  Tento experiment dokazuje,  že  lidské myšlenky
jsou  schopny  ovlivnit  tvar  DNA. (https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-1/)
Obvykle  když  se  lidská  buňka  rozděluje  nebo  je  poškozená,  DNA  se  rozvine.
(https://vlnovagenetika.cz/objeveni-a-experimenty-s-biofotony-prof-dr-fritz-albert-popp/)  Když  se
DNA opraví, rozvine se. V tomto experimentu DNA byla rozdělena do dvou skupin – Testovací
skupina a kontrolní skupina. Poté Dr. Rain požádal skupinu subjektů, aby namotali nebo rozmotali
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DNA testovací skupiny jednoduše pomocí svých myšlenek. Výsledkem bylo,  že DNA testovací
skupiny se začala navíjet nebo rozmotávat rychlostí mezi 2 až 10 procenty. Ve srovnání s kontrolní
DNA skupinou,  na  kterou subjekty  nesměřovaly  své  myšlenky a  vykazovala  pouze  1,1% míru
změny. Experiment Dr. Rain také ukázal, že hněv odvíjí DNA silněji.

• https://vlnovagenetika.cz/vedomy-koherentni-staly-vzor-rychleji-meni-dna/  

DNA Uchovává Světlo
Experiment Dr. Peter Gariaev dokázal, že DNA je schopna uchovávat fotony.  Vložil vzorky
DNA do křemenné nádoby a  osvítil  DNA slabým laserem (https://vlnovagenetika.cz/dr-peter-p-
garyaev-doktor-biologickych-ved-rans-a-ramtn/)  V  důsledku  toho  se  DNA  chovala  jako
miniaturní černá díra a absorbovala všechny fotony. Tento experiment prokázal, že fotony jsou
jako jídlo a mohou být uloženy uvnitř DNA. Je to podobné, jako když veverky ukládají ořechy do
duté  části  kmene stromu pro  zimu.  Tento  experiment  naznačuje,  že  DNA obsahuje  neviditelné
energetické pole, které ještě (ne)bylo objeveno (torzní pole), kvantové informační pole.

VIDEO: Lidská řeč – Genetický materiál – Chromozómový Generátor – Peter Garyaev

Dr. Gariaev porovnával DNA s inteligentním biologickým počítačem, který je schopen ukládat a
prohledávat všechny biologické informace lidské buňky v lidském těle.

• https://vlnovagenetika.cz/vlnove-bio-pocitacove-funkce-dna/  

Z  Experimentu  Vyplývá,  že  Nemoc  nebo  Smrt  lze  Přenášet
Elektromagneticky
Další vědec Dr, Vlail Kaznacheyev provedl řadu experimentů a dokázal, že nemoc nebo smrt lze
přenášet elektromagneticky,
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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/

Buněčná  kultura byla  rozdělena  na dva  identické  vzorky  A a  B.  Byly  umístěny  do  dvou
uzavřených  nádob  s  tenkým  optickým  okénkem  oddělujícím  nádoby. Poté  byla  buněčná
kultura vzorku A vystavena viru (toxicitě), to vedlo k onemocnění a smrti.

• https://stop5g.cz/dukaz-o-spojeni-mezi-koronavirovym-onemocnenim-a-vystavenim-radio-  
frekvencnimu-zareni-z-bezdratove-komunikace-vcetne-5g/

Během této  doby  monitoroval  buněčnou  kulturu  B.  V důsledku  toho,  že  okénko  mezi  dvěma
uzavřenými  nádobami  bylo  vyrobeno  z  obyčejného  skla,  které  blokuje  ultrafialové  záření,
buněčná kultura B zůstala zdravá. 

Vlnový Přenos na Zdravou Kulturu
Když okénko mezi dvěma uzavřenými nádoby bylo vyrobeno z křemene, který neblokoval žádné
ultrafialové záření. Buněčná kultura A onemocněla a zemřela v rozmezí dvou až čtyř hodin.
Buněčná kultura B také onemocněla a také umřela.

• https://vlnovagenetika.cz/hybridni-technologie-garyaev-mishin-pro-obnoveni-zdravi/  

Experiment byl opakován více než pět tisíckrát, bylo zjištěno, že pravděpodobnost infekce bez
fyzického kontaktu byla až 70 až 80 procent.

• https://vlnovagenetika.cz/experimentalni-demonstrace-vlnove-imunity/  

stop5g.cz                                                     - 38 -                                                     vlnovagenetika.cz 

https://stop5g.cz/
https://vlnovagenetika.cz/experimentalni-demonstrace-vlnove-imunity/
https://vlnovagenetika.cz/hybridni-technologie-garyaev-mishin-pro-obnoveni-zdravi/
https://stop5g.cz/dukaz-o-spojeni-mezi-koronavirovym-onemocnenim-a-vystavenim-radio-frekvencnimu-zareni-z-bezdratove-komunikace-vcetne-5g/
https://stop5g.cz/dukaz-o-spojeni-mezi-koronavirovym-onemocnenim-a-vystavenim-radio-frekvencnimu-zareni-z-bezdratove-komunikace-vcetne-5g/
https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/
https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/
https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/
http://vlnovagenetika.cz/


DNA funguje jako Rádiová Cívka
Ultrafialové záření je segmentem elektromagnetického spektra Experiment naznačují, že  DNA v
buňce funguje jako rádiové cívky a  je schopna vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
Elektromagnetické signály následně ovlivní zdraví buňky. Myšlenky vysílané lidským mozkem
obsahují elektromagnetické signály také. Lidské myšlenky možná mohou mít vliv na DNA nebo
RNA viru (vir je výměšek toxické buňky).

• https://vlnovagenetika.cz/pokusime-se-udelat-neco-s-coronavirem-jinak-dokud-neni-pozde/  

• https://stop5g.cz/5g-dr-marco-ruggiero-phd-md-fraktalni-antena-dnk-mikrobiom-  
molekularni-biologie-kvantova-biologie-exosomy/

Rezonance a Toxicita
Nyní se podíváme na rezonanci,  nebo na Bio rezonanci.  Má rezonance něco společného s viry
(exosoms)? Ano,  rezonance nám dává způsob, jak propojit energii,  která může tzv. „virus“
zabít/neutralizovat. Vzniká tak vlnová indukovaná imunita. Virus je výměšek toxické buňky, 

Houpačka jako Příklad Rezonance
Použijme houpačku jako příklad. Když někoho zatlačíte na houpačce, když se pohybuje dolů a od
vás, dáváte sílu švihu s dokonalým načasováním, takže švih jde výš. Toto je příklad rezonance,
takže pokud se vaše načasování nebo frekvence shoduje s frekvencí vnější síly, získáte pomoc
od externí sily.

Ministerstvo Obrany nedoporučuje Genetické Testování kvůli Sledování Jednotlivce z 
Genetické Úrovně 

Ladící Vidličky a Rezonance
Dalším příkladem jsou ladící  vidličky.  Víme,  že  každý předmět  má svou vlastní  identickou
přirozenou frekvencí.  Ladicí vidličky A a B jsou identické, sdílejí přesně stejnou hmotnost,
tvar a  materiálové  složení. Když bouchnete  do  ladičky  A,  vibrace  se  šíří  vzduchem,  protože
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ladička  B  má  identickou  přirozenou  frekvenci  jako  ladící  vidlička  A.  Ladička  B  je  schopna
přijímat (rezonovat) na vibracích vydávané ladičkou A i když netrefíme ladičku B.

• https://stop5g.cz/rezonance-rezonancni-dutina-zbrane-vibrace-bunek-exploze-kosti-a-  
organu-cirkadianni-rezonancni-frekvence/

• https://stop5g.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-technologie-pro-politickou-kontrolu/  

Elektromagnetické Vlny Ovlivňují Rádio i DNA
Nyní  použijeme  rádio  jako  příklad.  Podívejme  se  na  to,  jak  funguje.  Rádio  má  uvnitř
elektromagnetickou  cívku,  která  je  schopna  rezonovat  s  různými  elektromagnetickými
frekvenčními pásmy, když je cívka určité délky. Když upravíme tuner na rádiu, délka cívky se
mění. Stejně tak se mění i přirozená elektromagnetická frekvence cívky. Pak je  cívka schopna
rezonovat s různými elektromagnetickými frekvencemi, které byly kódovány různými programy
nebo rozhlasovými programy. Pamatujte,  právě jsme mluvili  o  tom, jak lidské myšlení  může
ovlivnit DNA. Elektromagnetické vlny ovlivňují rádio. Informované světlo postavilo DNA.

Schumannova Rezonance a Přirozené Zdraví
Frekvence nebo vibrace jsou všude.  Země má přirozenou elektromagnetickou frekvenci, která
rezonuje  s  ionosférou. Tato  rezonance  se  nazývá  Schumannova  rezonance.  Frekvence
Schumannových  rezonancí  je  kolem  7,83  hertzů.  Rezonují  na  stejných  frekvencí  jako
Hipokampus v lidském mozku. Děti a jsou nejvíce v ohrožení, příroda je v ohrožení.

Kvantová Fluktuace je v Podstatě Forma Vibrace
Náš  vesmír je  plný  vibrací.  I  ve  vakuu existují  kvantová  fluktuace,  které  také  nazývaná
fluktuace vakua.  Kvantová fluktuace je v podstatě forma vibrace. Existuje  fyzikální  teorie,
která  říká,  že základní částice,  které formují  náš  svět  jsou vytvořeny kvantovou fluktuací.
Mohli bychom říci, že základní částice jsou vyrobeny z vibrací? Takže náš vesmír má také
svou vlastní vibrační frekvenci? DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele –
Holografické Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy 
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Genetický K  ó  d je Fraktál  

• Genetická informace je realizována z kvantového pole organismu - S každým projevem
sada chromozomů komunikuje s oscilačním holografickým polem všech ostatních sad
chromozomů v každé buňce.

• Nejste  jen  konglomerát  jednotlivých  buněk,  ale  vy  sami  o  sobě  jste
stojatou vlnovou (informačním polem) formou akustické a elektromagnetické
informace, která se doslova znovu neustále vytváří a buduje z vakua.

• Dále  chromozomové kontinuum v celém organismu samozřejmě má prostorové
rozšíření vzájemné komunikace po celém těle, ale komunikuje dokonce i mimo
něj.  Má  také  časovou  složku,  která  komunikuje  důležité  posloupnosti
informací  napříč  generacemi  druhů.  Je  to  postranní  a  podélný
časoprostorový kvantový holografický proces.

• Za druhé výsledky fantom DNA efektu dokazují, že kód není obsažen pouze v
kódujících genech, ale jeho uzákonění také vyžaduje, aby zbytek DNA, tedy
98  procent  jeho  nekódující  části  DNA,  která  se  nazývá  introny,  nebo
vetešnická DNA měl také úlohu. Tato část nemá zjevné funkce, ale poskytuje
kontext pro výraz genových textů v buňce.

• Geometrické, Přírodní a Algebraické Fraktály – Fraktál základ Holografie  
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Objevení a Experimenty s Biofotony – Prof. 
Dr. Fritz-Albert Popp 
VIDEO: Biofotony – Profesor Fritz Albert Popp

• Schopnost uchovávat a uvolňovat světlo je klíčovým aspektem jak DNA funguje

• Během  stresu,  poranění  jsou  emitovány  extra  záblesky  světla,  které  obsahují
informace, které buňky potřebují, aby se samy uzdravily

• Záření a absorpce fotonů slouží ke komunikaci

• Experimenty s biofotony

• Biofotony slouží ke komunikaci

• Objevení BioFotonů přes výzkum Rakoviny

• Světlo 380 nm má nejlepší Světelný Opravný Efekt na Buňku

• Pokrok Magnetismu nám jednoho dne Odhalí Absorpční Vlastnosti Jmelí

• DNA používá Frekvence jako Informační Nástroje
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Zdravotní Matic  e Garyaeva    
Garyaevova matrice je druh odlitku informační vlny nebo spektra, které se získává z látky
přírodního původu (rostlina, kov, minerál), stejně jako z dětské fotografie, která zachycuje zdravý
stav mysli.  K vytvoření matrice se používá speciální laser.  Při interakci laserového paprsku s
látkou se červené koherentní fotony mění na zvukové vlny širokého spektra. Bylo prokázáno,
že vlny jsou biologicky aktivní. Poslech matrice ve formátech wav nebo mp3, povzbuzuje tělo,
aby aktivovalo mechanismy k nápravě vzniklého poškození,  aktivuje genetickou paměť jeho
zdravého stavu.

• Žijeme ve světě zvuků, které hrají v lidském životě zásadní roli. 
• Průměrný člověk je schopen slyšet zvukové vibrace ve frekvenčním rozsahu od 16-20 Hz do

15-20 000 Hz. 
• Frekvence nižší než 0-30 Hz (infrazvuk) lidé vnímají ne uchem, nýbrž celým tělem jako

vibrace. Vibrace o frekvenci vysoko nad hranicí 20 kHz člověk také vnímá tělem, kostmi,
mozkem  …  Frekvence  Vnímáme  celým  Tělem  jako  Vibrace. Vše  až  kvantovým
fluktuacím.

• Zvuk Ovlivňuje Neuroplasticitu Mozku -  Rozlišuje se mezi hlukem a hudebními zvuky.
Hluk má spojité  spektrum, zatímco hudební  zvuky se skládají  z harmonických složek –
kmitů určité  frekvence a zvukové energie,  které vytvářejí  odpovídající  rezonanci.  Různé
zvuky  vstupující  do  vnitřního  ucha  aktivují  různé  oblasti  mozku.  Výsledek  závisí  na
hudebním díle,  nástroji,  na  který  se hraje,  a  na  frekvencích  a  vibracích,  které  vytvářejí
zvukovou energii.  V tomto případě tedy u různých lidí  může stejná melodie zahraná na
různé  nástroje,  v  různém rozsahu  a  s  různou  zvukovou  energií  vyvolat  různé  emoce  a
vyvolat aktivitu různých částí mozku. Mozek je řídícím centrem lidského těla. Zvuky mohou
ovlivnit neuroplasticitu mozku, tedy jeho schopnost vytvářet nová nervová spojení.

• Specifické Tony Různě Ovlivňují Nervový Systém
• Setrvačnost sluchu souvisí se strukturou  bazilární membrány. Při přijímání zvuků (hudby)

pro terapeutické účely je proto třeba dbát na to, aby kategorie energie, vibrací a frekvencí
byly  v  rovnováze  s  mozkem,  pohodlně  působily  na  obě  hemisféry  a  vytvářely  správná
nervová spojení. Je důležité si uvědomit, že i velmi krásná hudba, která má nepříznivou
energetickou rezonanci, může být pro tělo škodlivá.
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• Běžný  hluk  má  negativní  vliv  na  zdraví  a  výkonnost  lidí.  Člověk  samozřejmě  může  s
hlukem pracovat, dokonce si na něj zvyknout, ale dlouhodobé vystavení hluku způsobuje
únavu, snižuje ostrost sluchu, dokonce vede k hluchotě.

Měření Zvuků pomocí EEG Diagnostiky a Pozitivní účinky na
Autistické Děti
Od roku 2017 se aktivně zkoumá vliv úderů na pacienty pomocí funkční EEG diagnostiky během
terapeutického sezení zvonkové terapie a v postrehabilitačním období. Výsledkem získaných údajů
byla vysoká dynamika kognitivních a behaviorálních funkcí, psychoemoční rovnováha a zlepšení
celkového stavu organismu. Pacienti zaznamenali odstranění  bolesti kloubů, páteře a svalů a
snížení spasticity horních a dolních končetin. Obzvláště pozitivní dynamiku vykazovaly děti s
diagnózou poruchy autistického spektra, Downovým syndromem a artrogrypózou kostí.

Downův Syndrom a jeho            léčba  

Korekce Nervového Systému
Kromě medikamentózní metody korekce a posílení nervového systému je možné využít metodu
ovlivnění informačními vlnami pomocí Matrice zdraví “Korekce nervového systému”. K vytvoření
programu byly použity hudební skladby hrané na zvonky spolu se zvukovými nahrávkami látek
obnovujících  činnost  CNS.  Program  má  uklidňující  účinek,  pomáhá  zvládat  úzkostné  a
depresivní  stavy,  zlepšuje  toleranci  psychoemoční  zátěže,  má  protistresový  účinek.
Normalizuje procesy učení a paměti. V pomáhá s nervovými poruchy, stabilizuje emocionální
pozadí, vyrovnává podrážděností a úzkostí. Pomáhá také zlepšit spánek.

Korekce Imunitního Systému
Matrix zdraví “Imunita”, ve kterém jsou použity nahrávky imunostimulátorů spolu s hudebními
skladbami hranými na zvony, pomáhá tělu být odolné vůči infekčním i neinfekčním agentům a
látkám s cizími antigenními vlastnostmi.  Matrix zahrnuje reakce organismu, jejichž cílem je
chránit ho před škodlivými účinky řady vnějších faktorů. Program je vhodné poslouchat při
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akutních infekčních onemocněních, při náchylnosti k častému nachlazení, ke stimulaci imunity u
pacientů  s  infekčními  chorobami,  k  prevenci  ARVI,  chřipky,  při  dlouhodobé antibiotické  léčbě
chronických infekčních onemocnění.

Korekce Dýchacího Ústrojí
Použití  při  bronchitidě,  zápalu  plic,  bronchiálním astmatu,  chronické  obstrukční  plicní  nemoci,
bronchiektáziích, zánětu pohrudnice.

Matrice Zdravý Spánek
Matrice podporuje rychlé usínání, regenerační a posilující spánek. Matrix pomáhá při nespavosti,
emočním stresu,  nervovém vypětí,  depresích,  je vhodný pro pracovníky na noční směny, osoby
starší 60 let, děti, osoby, které mají problémy s usínáním, cestovatele atd.

Rozhovor: Lingvistická Vlnová Genetika – Nové Slovo v 
Biofyzice 
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Biomatrix Dr. P. P. Gariaeva – Kosmetické Kvantově Informační
Krémy
V Ústavu lingvistické vlnové genetiky pod vedením akademika Ruské akademie lékařských a
technických věd P. P. Gariaeva byla na základě dříve neznámých principů uchování informací
vyvinuta technologie pro získávání kosmetických krémů. Ústavu genetiky se podařilo pomocí
těchto technologií trochu zastavit proces stárnutí.

• Krémy obvykle obsahují různé látky, které se po vstřebání a uvolnění do krve rychle
rozkládají pod vlivem různých enzymů na složky, které nejsou vždy užitečné a někdy i
škodlivé. 

• V kvantových informačních krémech se používají kvantové informační analogy mnoha
látek. Při výrobě klasických kosmetických krémů jsou často látky nestabilní a ne vždy
vzájemně kompatibilní nebo jsou velmi drahé.

• Kvantové Krémy si Zachovávají Vlastnosti Vzácných a Drahých Biologicky Aktivních
Látek. Nazývají se tekuté kvantové informační matice (Tekutá Kvantová Informační
Matice ŽKIM (ЖКИМ))
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Tekutá Kvantová Informační Matice ŽKIM (ЖКИМ)
DOKUMENT: ŽKIM-2017 – 2018 – Tekutá Kvantová Informační Matice

DOKUMENT:  Navod k pouziti Tekuté Kvantova Informacni Matice

• ŽKIM je založena na programování biologických tekutin. Má silný potenciál 
regenerovat poškozenou tkáň. Používá se na tam kde je i mrtvá kůže, na těle nebo pro 
orgány.

• Programování pomocí Laseru Schopného Generovat Torzní (Spinové) Pole -  Toto je
praktickým důkazem fungování  základních  ustanovení  lingvisticko-vlnové  genetiky.
Programování  se  provádí  pomocí  sekundárního  záření  laseru  schopného  generovat
torzní (spinorické) pole modulované biologicky aktivními látkami přírodního původu

• Léčba Vředů, Poranění Kůže, Omrzlin, k Regeneraci

• ŽKIM Zachranilo před Amputací Nohy a při Nekróze

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 jí lečít pomocí 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.

Zde se dá objednat ŽKIM

Tekuté  kvantové  informační  matrici  je  založené  na  principech  duality  vlny  a  hmoty.
Informační pole jakékoli kapaliny lze změnit pomocí moderní technologie IVH.
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Hybridní Technologie Garyaev-Mishin pro Obnovení Zdraví
VIDEO: Hybridní Technologie Garyaev-Mishin pro Obnovení Zdraví

Zdravotní Výsledky Technologie Lingvisticko Vlnové Genetiky

Důležité regulační funkce v lidském těle provádějí torzní neboli vírové efekty. Přímo souvisejí
s principy lingvistiko-vlnové genetiky, kterou studují specialisté Ústavu, stejně jako nastavené
matice Gariaev modulátoru s cívkou Mishina. Principem činnosti tohoto unikátního nástroje
je  schopnost  proniknout  hluboko do  buněk statického  pole  se  změnou jeho struktury.  Je
dobrou alternativou antibiotik a šancí na uzdravení pacientů trpících různými nemoci, včetně
těch závažných.
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Biorezonance
Rezonance  –  Rezonanční  Dutina  –  Zbraně  –  Vibrace  Buněk  –  Exploze  Kostí  a  Orgánů  –
Cirkadiánní Rezonanční Frekvence

• 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.
• The Consolidated Annotated Frequency List   - CAFL

Biorezonanční Přístroje Poskytují 

• Ošetření pomocí ELEKTROAKUPUNKTURY

• Léčba pomocí ELEKTROMAGNETICKÉ TERAPIE

• Léčba pomocí KVANTOVÉ SVĚTELNÉ TERAPIE

• Léčba pomocí BIORESONANČNÍ (BRT) TERAPIE

• Kombinace výše uvedených léčebných postupů nazvaná KOMPLEXNÍ TERAPIE.

Biorezonanční Přístroje
• DETAELIS - DEVITA PROFESSIONAL   – €8,200.00

• BioKat M III bioresonance device  

• Bicom Bioresonance Device  

• Holimed - The Bioresonance Device   RemiWave Pro  

• Oberon Biofeedback  
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