
DOLŮ K ZEMI
Záněty jako Zdroj u mnoha Nemocí a Uzemnění

„SUNDEJ SI TENISKY, UDĚLAJÍ TĚ NEMOCNÝM“

- Indiánská Matka   

VIDEO: DOLŮ K ZEMI - Záněty jako Zdroj u mnoha Nemocí a Uzemnění (WEB)

Uzemnění je jako Antioxidanty Přes Nohy
Jednoduše  řečeno,  uzemnění  je  položení  bosých  nohou  na  zem.  Když  to  uděláte,  jste  v
kontaktu se zemí. Matka Země (Pachamama) je obdařena elektrony a tyto elektrony jsou
doslova absorbovány vašimi chodidly. Je to jako byste si vzali  plné hrsti antioxidantů, ale
vchází přes nohy. 

Uzemnění je spojení se zemí pro podporu specifické funkce orgánů vašeho těla. Podporuje
tělo jako celek. Specificky podporuje orgánové systémy až po tkáně a buněčnou funkci celého
těla.

Tenisky a Izolace od Země
V roce 1960 jsme vynalezli syntetické materiály.  První věc, kterou jsme udělali, bylo, že jsme
dali gumovou, syntetickou podrážku na boty. Začali jsme slovem tenisky. 

Ta nejrozumnější věc je, že jsme organismy, které žijí, rostou a jsou zcela závislý na Zemi.
Jsme naživu, a přesto jsme se od ní zcela izolovali. Jste tak odpojení, že je to divná věc, když si
skutečně sundáme boty. 95% lidí chodí od země izolování. To, že jsme si vzali tenisky způsobilo
šíření zdravotních poruch souvisejících se zánětem dalekosáhle a nade vše.

Uzemnění Domu
Když zavedete drát do domu, než můžete jít  do domu, musíte kabel uzemnit. Ve vzduchu visí
kilometry drátu. Pokud je ve vzduchu blesk (wi-fi,3g,4G,5G...) a zasáhne kabel, musíte vytvořit
cestu pro blesk do země, aby nevnikl do domu, nevyhodil do povětří televizi nebo nezapálil oheň. 

Clinton Oder a Studie o Uzemnění
Udělali jsme studii, je to první studie, kterou jsem provedl, byla to legitimní studie, kde jsme měli
kvantifikovatelná data.  Uzemnili jsme 60 lidí a zprávy, které přicházely, byly neuvěřitelné -
TMJ,  PMS zmizelo,  snížený zánět,  bolest,  všichni  spali  lépe.   Pak udělali  velkou studii  a
skončili s tím, že přilákali vědce, fyziky. Tohle není placebo efekt!

https://rumble.com/v240e54-dol-k-zemi-znty-jako-zdroj-mnoha-nemocem-a-uzemnn.html
https://stop5g.cz/dolu-k-zemi-zanety-jako-zdroj-mnoha-nemocem-a-uzemneni/


Případové Studie Lékařské Termografie
STUDIE ČESKY: https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2023/01/Pripadove-studie-lekarske-
termografie-Dr.-William-Amalu.pdf ( Uzemnění – Chronická Bolest – Lepší Prokrvení )
Dr. William Amalu, prezident Mezinárodní akademie klinické termografie 

• Lékařská termografie místo drahých vyšetření. KONEC DRAHÝCH VYŠETŘENÍ
• Klinické použití uzemnění ve 20 případových studiích.

Případová studie č. 1 - 49letá žena

Případová studie č. 3 - 85letý muž

https://stop5g.cz/uzemneni-chronicka-bolest-lepsi-prokrveni/
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2023/01/Pripadove-studie-lekarske-termografie-Dr.-William-Amalu.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2023/01/Pripadove-studie-lekarske-termografie-Dr.-William-Amalu.pdf


Případová studie č. 6 - 84letá žena
Níže uvedené forenzní fotografie ukazují dramatické urychlení hojení 8 měsíců staré 
otevřené rány po pouhých 2 týdnech působení technologie přenosu elektronů. 

Prezentované případové studie byly provedeny v ambulantním centru klinické léčby v Redwood
City v Kalifornii. Každý subjekt souhlasil se zařazením do studie.

• Termovizní  vyšetření  každého  subjektu  bylo  provedeno  s  využitím  standardizovaných
protokolů  přípravy  před  vyšetřením a  přísného  pořizování  snímků  podle  publikovaných
pokynů.

• Některým  subjektům  byl  dodán  uzemňovací  spánkový  systém  sestávající  z  lůžkovin
obsahujících vodivá vlákna, které byly umístěny na matraci subjektu a následně připojeny k
zemi prostřednictvím vodivého zemnicího kabelu a uzemněné zemnicí tyče (ETT – Electron
Transfer Technology). Ostatní subjekty podstoupily klinické uzemňovací procedury,  které
spočívaly  v  použití  vodivých  elektrodových  náplastí,  které  byly  připevněny  na  kůži  na
určitých místech a následně spojeny se zemí prostřednictvím vodivého zemnicího kabelu,
který byl připojen k uzemněné zemnicí tyči.

• Použití  lékařského  infračerveného  zobrazování  s  vysokým  rozlišením  jako  objektivního
hodnocení zánětlivých a neurofyziologických stavů prokázalo významné okamžité změny u
akutních i chronických zánětlivých stavů.



Uzemnění Nejdůležitější objev v oblasti zdraví?
Clinton Ober napsal knihu o uzemnění: Uzemneni – Nejdulezitejsi objev v oblasti zdravi – Earthing
– The Most Important Health Discovery Ever

Co drží buňky v těle pohromadě?
Když vezmete mikroskop a podíváte se na kus dřeva a zmenšujete a zmenšujete, zmenšujete,
najednou tam nic není, jsou tam molekuly. Nejsou ani spojené, co je drží pohromadě? Jaká je síla,
která drží vše pohromadě? (https://vlnovagenetika.cz)

Naše tělo je elektrické. Toto je všechno elektronické zařízení. Srdce, plíce, mozek. Naše fyzická
těla  jsou elektrické zařízení.  Všechno je  elektrické.  Naše DNA má holografické,  lingvistické,
vlnové  (elektromagnetické)  a  biochemické  vlastnosti  (Fraktalita  DNA  –  Poškození  DNA
vlivem Telekomunikací – Normy Založené na Biologických Faktorech).

Žijeme uvnitř Baterie
Bez našeho vědomí žijeme uvnitř baterie. Povrch země je nabitý záporně a ionosféra kladně.
Ionosféra  je  vrstva  atmosféry  asi  60  mil  výše,  která  je  ionizována  Sluncem.  To  znamená,  že
paprsky Slunce  jsou tak  silné,  že  rozdělují  molekuly  na  dva,  na   kladný a  záporný  náboj.
Přičemž záporný náboj se přenáší k povrchu Matky země a to hlavně bleskem . Kladný náboj
zůstává 60 mil nahoře. Problém nastane, když nemáme negativní náboj. Potřebujeme uzemnění
stejně jako potřebujeme vzduch nebo sluneční svit. 

Základ bolesti je Zánět
„Když působíte na bolest musíte zkoumat zánět.“

- Dr. Stephen T. Sinatra, kardiolog

https://vlnovagenetika.cz/fraktalita-dna-poskozeni-dna-vlivem-telekomunikaci-normy-zalozene-na-biologickych-faktorech/
https://vlnovagenetika.cz/fraktalita-dna-poskozeni-dna-vlivem-telekomunikaci-normy-zalozene-na-biologickych-faktorech/
https://vlnovagenetika.cz/
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2023/01/Uzemneni-Nejdulezitejsi-objev-v-oblasti-zdravi-Earthing-The-Most-Important-Health-Discovery-Ever.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2023/01/Uzemneni-Nejdulezitejsi-objev-v-oblasti-zdravi-Earthing-The-Most-Important-Health-Discovery-Ever.pdf


Nemáte artritidu, nemáte rakovinu, nemáte všechny tyto zdravotní poruchy, to co
máte je CHRONICKÝ ZÁNĚT!!!   Máme v těle  tolik zánětů a pak se objevují
nemoci. Jdete k lékaři se všemi těmito stížnostmi, ale mnoho z nich je tichý zánět.
Včetně mé specializace, která je srdeční choroby.

- Dr. Stephen T. Sinatra, kardiolog

Srdeční onemocnění je zánětlivý proces. Jak vzniká zánět? 
• Zánět produkují neutrofily, což je bílá krvinka.  Máte zranění, což je poškozená buňka,

přijdou tyto bílé krvinky a poškozenou buňku zapouzdří. 
• Zároveň uvolní reaktivní formy kyslíku, které vytrhnou elektrony z poškozené buňky

a to zničí poškozenou buňku.

• Pokud není dostatek volných elektronů, které mají redukovat zbývající radikály, 
ukradnou elektron ze zdravé buňky.



• Je to proces poškození, tato zpráva se dostane k imunitnímu systému a dalšímu neutrofilu.
Ten udělá to samé. Skončíte s řetězovou reakcí.

ATP je Energetická Měna Těl
ATP je zkratka pro adenosintrifosfát. Je to energetická měna buňky. Jsme bioelektrické
bytosti, to je měna našich těl. Jak to funguje? Naše biologické systémy běží pomocí
generování této elektrické energie, která se přenáší. 

- Dr. Joseph Mercola



Chronická nemoc a Uzemnění
Když se nějak spojíme se zemí přes vodivý povrch, dojde k přenosu elektronů , které pomalu
pronikají  do  našeho  těla.  V  situacích,  kdy  se  od  tohoto  přebytku elektronů do těla  izolujeme.
Dostaneme absolutní protiklady.  Místo nízké hladiny zánětu v řídké krvi budeme mít hustou
krev, která se s větší pravděpodobností sráží a naše hladiny zánětu mají tendenci se zvyšovat. 

Můžete vzít kohokoliv, kdo má chronickou bolest. Nezáleží na tom, kdo je, co je špatně, uzemněte
ho a budete mít výrazné snížení bolesti. Zastavíte oxidaci nebo zanícenou část, která ustane téměř
okamžitě.

Pak se tělo může uzdravit a vrátit se k normálu. Obecně se hojení zlepší o 60-70 procent.

Neuzemnění je Příčinou Zánětu
Pokud je příčinou všech těchto zdravotních poruch zánět, pak vím, že neuzemnění je příčinou
zánětu, protože pokud je tělo uzemněno, nemůžete mít zánět.

Recenzované Studie
Můžeme  měřit  efekt  reprodukovatelně?  Odpověď  na  to  je  ANO.  Nyní  máme  20  studií
publikovaných studií v lékařské literatuře o uzemnění a zemnění. A toto jsou recenzovaná, odborně
hodnocené studie. 

Zánět a nemoci
Jednoduše řečeno co uzemnění dělá je, že doslova drtí ohně zánětu.  Pokud je zánět zdrojem
všech kořenových nemocí  včetně  Alzheimerovy choroby,  rakoviny,  srdečního onemocnění,
cukrovky, seznam pokračuje dál a dál … Pokud můžete ovlivnit  zánět a víte, že ho uhasíte,
zabije ho, zastaví ho, tak budeme zdravější bytosti.

Proč se to neuchytilo v mainstreamu? 
Můžeme jen říct, že uchytí … Je zde dobře zavedená tradice konvenčního systému, který se spoléhá
na  drahé  zásahy.  Rádi  by  to  udrželi  a  nemají  příliš  zájem na  tom,  aby  přišla  nějaká  levnější



konkurence za mnohem méně. To by sabotovala jejich úrovně zisku,  protože jejich cílem není
pomáhat lidstvu.  Jejich cílem je skutečně korporace a zvýšení svých zisků. Vyvstává otázka, jak
velký vliv má nedostatek uzemnění v epidemii nemocí, které máme? Tento Faktor uzemnění ...

Změnit Životní Styl
Světla se rozsvítily, vypínač se zapnul a jsme si uvědomili, že děláme věci zcela obráceně…
 
Typický den dítěte je zcela neuzemněný. Většina dětí  se probudí a spí na posteli,  která nebyla
uzemněna v domě nebo budově. Jsou na podlaze, která byla izolována od země. Pak jdou okamžitě
do třídy, která je izolovaná. Dokonce i o přestávce jdou ven a jsou doslova oploceni a jsou dlážděni
asfaltem. 

Pak mají mimoškolní aktivity, které jsou buď uvnitř, nebo pokud jsou venku, jsou doslova povinni
nosit ochranné pomůcky. Děti i když cvičí dvě hodiny po škole, jsou stoprocentně odpojeni od
země. Pak jdou domů a jdou dovnitř a snědí večeři a dělají domácí úkoly celou noc. Pak omdlí v
neuzemněné posteli. To je 24hodinový časový úsek zcela bez uzemnění a pokračuje to den za
dnem.

Existuje odpor k začleňování nových myšlenek a mnohokrát nové nápady nejsou implementovány 
dokud nezemřou lidé, kteří zastávají protinázor.

K Uzemnění Nepotřebujete Lékaře
Dobrá věc  na uzemnění  je,  že  NEPOTŘEBUJETE lékaře,  aby vám to  řekl ,  nepotřebujete
lékaře,  aby  vám to  doporučil.  Můžete  to  zkusit  kdykoli  je  to  vaše  PŘIROZENÉ PRÁVO,
protože žijete na Matce zemi. 

Jdi ven, sundej si boty, postav se naboso na zem, nebo si sedni na zem, polož nohy ruce na
zem. Okamžitě si všimneš, jak ti bolest a zánět začínají odtékat z těla. Máme zpátky svůj život

• VIDEO: Chronická bolest a Uzemnění
• VIDEO: Dr. Jeff Spencer. Tour De France 
• WEB: Uzemnění – Chronická Bolest – Lepší Prokrvení

https://stop5g.cz/uzemneni-chronicka-bolest-lepsi-prokrveni/
https://rumble.com/v23tw1m-uzemnn-se-pouv-na-tour-de-france.html
https://rumble.com/v23gw98-chronick-bolest-a-uzemnn.html


Do jaké Zemi se Člověk má Uzemňuje - Špatné Uzemnění
Kovovou pásku nalepte na postel, tak aby Vaše fyzické tělo mělo kontakt s páskou. Pásku
spojte přes drát s uzemňováním kolíkem, který zapíchnete do země.

• NEuzemňovat do míst, kde je již uzemnění. Neuzemňovat tedy tam, kde je uzemněn váš
dům,  bytovka,  vaše  elektrická  zařízení  co  máte  doma,  tedy  spínavé  zdroje  co  bežně
používáte doma.

• NEuzemňovat do země
◦ v které vedou kabely – elektrické přívody do domu …
◦ neuzemňovat  tam,  kde  telekomunikační  antény   poškozují  stromy,  keře  (uschlé

větve, oslabená imunita stromů, mechy do půli stromu, rezaté větve) tam bývá i zabitá
země …

• Neuzemňovat  člověka  na  zemnící  kolík  v  zásuvce  kvůli  parazitním  vlastnostem
spínacích zdrojů,  což je bíla elektronika, počítače …  

• Uzemňovat přes hromosvod, přes uzemňovací svorku hromosvodu, ANO nebo NE?
◦ Hromosvod,  dráty,  rozvody  elektřiny  přijímají  elektrický  náboj  z  blesku,  z

telekomunikačních zařízení.
◦ NEuzemňovat přes  hromosvod,  když  je bouřka,  když  blesk  zasáhne  hromosvod,

dostane se vám blesk do těla.
◦ NEuzemňovat tam, kde je hodně telekomunikačních antén, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G ...

Hromosvod se chová jak anténa a svádí pulzní signály do země. To se týká velké části
měst kde je velká síť telekomunikačních antén. Týká se to i dědin, kde rozvod internetu
je vzduchem a není veden v zemi v kabelu.

◦ Uzemňovat přes hromosvod se můžete tam, kde je omezený vliv bezdrátové 
technologie a za dobrého počasí – chata, chalupa.

• Bez účinného systému uzemnění bychom mohli být vystaveni riziku zásahu elektrickým 
proudem, nemluvě o chybách měření přístrojů ... Proč a jak je třeba měřit odpor 
uzemnění 

• V průběhu času mohou korozívní půdy s vysokým obsahem vlhkosti a velkým obsahem solí
za přispění vysoké teploty znehodnocovat zemnicí tyče a jejich připojení.

https://www.elektroprumysl.cz/merici-technika/proc-a-jak-je-treba-merit-odpor-uzemneni
https://www.elektroprumysl.cz/merici-technika/proc-a-jak-je-treba-merit-odpor-uzemneni


• Uzemnění v zemi pomocí zemnicích tyčí, sítí, zemnicích desek a zemních smyček.
• Dobré zemnění má velkou kontaktní plochu s okolní zemí a snížený zemní odpor. Voda

pomáhá zvýšit vodivost, ale na druhou stranu zase zemnící zařízení víc koroduje.
• Člověk se musí uzemnit na jiném místě než elektrické přístroje.
• každý spotřebič  -  lednice,  TV,  pračka...  Je spojena do jednoho celku  a vše se

někam odvádí  do země.  Ne vždy je,  ale zem kvalitní  a  odvede vše. Revizní
technik, by mohl vyprávět. A představte si,  že na tuto zasviněnou zem, připojíte
svou podložku, sebe ...
Místo toho,  aby podložka "odvedla"  a uzemnila,  tak se začne chovat  jako
anténa - vysílat do vás "svinstvo", které nabral zemnící vodič po cestě. 

• Vytvořit si vlastní zem - na zahradě si vykopat díru a do ní dát kovovou desku. Zem 
by měla být stále vlhká, aby dobře vodila. 

• Radiotechnici používají u rádií, několik oddělených zemnících ploch.
• Velká  vodivost  tkanin  je  dosahována  vysokým  podílem  nerezové  oceli  –  což

zároveň zvyšuje její trvanlivost oproti tkaninám s uhlíkovými či stříbrnými vlákny.
• Uzemnění mi fungovalo dokud se nezvýšila energie telekomunikačních zařízení...

od té doby to nestačí. Čím víc bude sraček ve vzduchu, tím méně bude fungovat.

Jak se mohu uzemnit v paneláku?
• Domluvit se se sousedem pod vámi. Vysvětlit mu problematiku a spolu hledat řešení. Najít

dobrou  zem  na  uzemnění. NESEDĚT  DOMA  U  GAUČE  A  NADÁVAT,  ŽE  JE
VŠECHNO ŠPATNĚ. JE POTŘEBA SE ZAPOJIT.

• Uzemnění přes hromosvod / uzemňovací svorka
◦ pozor na špinavou elektřinu z telekomunikačních antén, wi-fi, blesky …

• staré potrubí, plechové topení
◦ staré rozvody nemusí být vždy propojeny se zemí – koroze, nebo náhrada potrubní části 

rozvodů přes PVC.

Materiály pro Uzemnění
• uzemňovací  antistatické  pásky  na  zápěstí,  nohy  https://www.tipa.eu/cz/naramek-

antistaticky-tipa-zd-152/d-168037 – 69 kč

• Hliník je částečně toxický, mikro hliník vyloučíte, co nevyloučíte tak snadno je nano 
hliník, dostává se do buněk …

• Měď oxiduje, je dražší

https://www.tipa.eu/cz/naramek-antistaticky-tipa-zd-152/d-168037
https://www.tipa.eu/cz/naramek-antistaticky-tipa-zd-152/d-168037


• stříbro je drahé a na povrchu černá. 
• Deky prošité nerezovým či stříbrným vodičem – po čase opotřebením, praním deky 

ztrácejí vodivý kontakt a přestanou dobře uzemňovat, nebo nemusí vůbec 
uzemňovat. 

• Dobré proměřit přes voltmetr, jestli máte vodivý kontakt.
• nalepovací elektrody – rychle ztrácejí znovu se nalepit a odlepují se
• elektrody – nutno je přes gumičku propojit s tělem, aby je člověk v noci pořád 

nemusel držet v rukou.

Další odkazy
• feritové kuličky používáme, když chceme dosáhnout vyšší impedance pro VF signály.

Lidské tělo je Anténa
• Lidské tělo je fraktální anténa. Přijímá a vysílá. 
• Lidské tělo se chová jako elektrické zařízení. 
• DNA je fraktální anténa  . 
• Lidské  tělo  komunikuje  přes  vlnění.  Buňky  mezi  sebou  komunikují  přes  vlnění,  přes

biofotony  (Objevení  a  Experimenty  s  Biofotony  –  Prof.  Dr.  Fritz-Albert  Popp).  DNA
uchovává a vysílá světlo.

Co můžu Dělat?
• Hlavně nesedět doma na gauči a nelamentovat, že s tím nic neudělám.
• Podejte  TRESTNÍ  OZNÁMENÍ -  Místo  spáchání  skutku  je  místem  instalace

telekomunikační  sítě,  která se nachází  na níže  uvedeném místě,  které  patří  do
věcné a místní příslušnosti útvaru policie České republiky.

• Trestním oznámením hlavně  vzděláváte  policisty  ve vašem místě  bydliště .
Neděláme si iluze, že v této firmě Česká republika je spravedlnost.

• Více akcí je na JDEME DO TOHO

Kde jsme a jak kontaktovat?
• info@stop5g.cz  
• info@vlnovagenetika.cz  
• https://stop5g.cz  
• https://vlnovagenetika.cz  
• https://t.me/vlnovagenetika_cz   
• https://t.me/Stop5G_cz  
• https://vk.com/stop5g__cz   

Prameny
• VIDEO: Chronická bolest a Uzemnění
• VIDEO: Dr. Jeff Spencer. Tour De France 
• WEB: Uzemnění – Chronická Bolest – Lepší Prokrvení
• WEB: Odůvodnění biologicky založených norem expozice elektromagnetickému záření o 

nízké intenzitě
• https://vlnovagenetika.cz/radiove-tajemstvi-dna/   
• https://stop5g.cz/torzni-pole-vesmir-jako-hologram-tlak-hmota-a-vlny/   
• https://vlnovagenetika.cz/4-sroubovicova-dna-g-kvartet-dna-4g-dna-prepsani-biologickych-  

ucebnic-vliv-frekvence-kymatika/ 
• https://vlnovagenetika.cz/technologie-ktere-napodobuji-prirodu-se-pouzivaji-pri-  

regeneracni-medicine/ 

https://vlnovagenetika.cz/technologie-ktere-napodobuji-prirodu-se-pouzivaji-pri-regeneracni-medicine/
https://vlnovagenetika.cz/technologie-ktere-napodobuji-prirodu-se-pouzivaji-pri-regeneracni-medicine/
https://vlnovagenetika.cz/4-sroubovicova-dna-g-kvartet-dna-4g-dna-prepsani-biologickych-ucebnic-vliv-frekvence-kymatika/
https://vlnovagenetika.cz/4-sroubovicova-dna-g-kvartet-dna-4g-dna-prepsani-biologickych-ucebnic-vliv-frekvence-kymatika/
https://stop5g.cz/torzni-pole-vesmir-jako-hologram-tlak-hmota-a-vlny/
https://vlnovagenetika.cz/radiove-tajemstvi-dna/
https://stop5g.cz/oduvodneni-biologicky-zalozenych-norem-expozice-elektromagnetickemu-zareni-o-nizke-intenzite/
https://stop5g.cz/oduvodneni-biologicky-zalozenych-norem-expozice-elektromagnetickemu-zareni-o-nizke-intenzite/
https://stop5g.cz/uzemneni-chronicka-bolest-lepsi-prokrveni/
https://rumble.com/v23tw1m-uzemnn-se-pouv-na-tour-de-france.html
https://rumble.com/v23gw98-chronick-bolest-a-uzemnn.html
https://vk.com/stop5g__cz
https://t.me/Stop5G_cz
https://t.me/vlnovagenetika_cz
https://vlnovagenetika.cz/
https://stop5g.cz/
mailto:info@vlnovagenetika.cz
mailto:info@stop5g.cz
https://jdeme-do-toho/
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2022/07/Trestni-Oznameni-doc.-Ing.-Lukas-Jelinek-Ph.D.pdf
https://vlnovagenetika.cz/objeveni-a-experimenty-s-biofotony-prof-dr-fritz-albert-popp/
https://vlnovagenetika.cz/fraktalita-dna-poskozeni-dna-vlivem-telekomunikaci-normy-zalozene-na-biologickych-faktorech/
https://stop5g.cz/biologicky-zivot-a-umele-neharmonicke-emp-fraktalni-anteny-v-bezdratove-technologii-zabijeji-cely-biologicky-zivot-rychle-smerovane-vyzarovani-paprsku-v-inteligentnich-antenach-je-5g-smrtici-mrizk/
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