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Přeměna živého organismu na něco jiného se zdá být záměr mudrců ve Světovém ekonomickém 

fóru (WEF, World Economic Forum) pod vedením Klause Schwaba. Považují existenci 

syntetické biologie za dostatečný důvod k vytvoření „bioekonomie,“ což chtějí docílit 

přeprogramováním DNA živých organismů (člověka) na mnohem výkonnější systém za účelem 

vytvoření vysoce produktivních jedinců. Syntetická biologie dokáže hromadně vyrábět super-

výkonné buňky za účelem zvýšené produkce jídla, boje proti nemocem, k výrobě energie, 

k přečištění vody a taky k požírání kysličníku uhličitého v atmosféře. 

WEF píše, že to, co se naučili z vakcín proti Covidu může posunout syntetickou biologii daleko 

dopředu. Když ale pátráte jak to provedou, tak se zdá, že mají na mysli lepší dostupnost vakcín. 

Podle nich, „biologická zlepšení mohou být použita proti 45% všech nemocí a dokážou 

vyprodukovat 60% fyzické práce, potřebné pro globální ekonomii.“ Jak, to neříkají. 

Syntetická biologie (SynBio) slučuje biologii a inženýrství a má mnoho společného s vakcínami. 

Je používána k produkci potravy se zvýšenou výživností, vytváří krmivo pro zvířata, léky, 

biomateriály na bázi bakterií a vodních řas. 

Současně jsme varováni, že to všecko bude stát moc a moc peněz, jako všecko, co tito lidé 

podnikají. Nejsou zvyklí nic řešit úsporně a proč by to taky dělali, vždyť to neplatí. Ti, kterým 

zbydou z jejich nepotřebných a neužitečných pokusů pouze účty k proplacení budeme zase jen a 

jen my – jako vždycky. Daňoví poplatníci nikdy nezklamou. 

SynBio a nano technologie i v jídle 

Směr, který propaguje WEF se již začíná projevovat i v potravě. To jim nestačí, že chemický 

průmysl zničil celosvětově zdravou stravu a tím i zdraví lidské populace. Chtějí pro nás víc a 

více chemie a nanotechnologii návdavkem. Americká chemická společnost (American Chemical 

Society) spolu s vědci z Číny se všemožně snaží, abychom měli vakcíny i v tom, co jíme. 

Funkční, hybridní mikro-nano-jednotky, mají být přidávány do potravy, prý kvůli její 

bezpečnosti. Jejich úkolem je odhalit nebezpečné látky, jako jsou zbytky chemických produktů a 

jedů, v zemědělských výrobcích. Ve skutečnosti je to skrytá snaha dostat do nás pokusné a určitě 

nebezpečné složky skrze potravu. Tyto jednotky pak mají zkoumat chemické složení jídla, které 

jíme a analyzovat stav našich těl, což všecko mají hlásit skrze mobil někam do dáli, neznámo 

kam. Co se stane, když nějakou chemii, nebo něco škodlivého opravdu zjistí, není řečeno. 

Jsou to molekulární otisky polymerů (plastik) spojené s tzv. kvantovými body a se změněnými, 

světélkujícími nanočásticemi (snad luciferáse?). Dále jsou přidány kovově-organické a 

magnetické kovové sestavy a další produkty pochybné prospěšnosti. Chcete mít plastik, kovy a 

kdovíco jiného v snídani, k obědu a k večeři? 

Molekulární otisky polymerů spojené s kvantovými body jsou používány v optických sensorech. 

Kvantové body jsou polovodičové, fluorescentní nanomateriály s unikátními opticko-
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elektrickými vlastnostmi. Ve spojení s polymery jsou vhodné pro optické sensory s vysokou 

citlivostí. Dokážou číst a analyzovat i myšlenky v mozku. 

Nanočástice s povrchovou úpravou z molekulárních otisků polymerů jsou založeny na 

světélkujících nanočásticích s přídavnýmy lantanidy. (Lantanidy jsou chemické částice, 

skládající se z 15 kovových složek vzácných kovů). Jsou to další sensory, které mají vynikající 

fotostabilitu. 

Kovově-organické sestavy jsou nanostruktury, sestávající se z různých chemických částic, 

s amino-funkčními MOF obaly z karboxylátu železa. Spojují infračervené optické vlastnosti 

s magnetickými odezvami MOF obalů. 

Magnetické kovové sestavy jsou kovově organické magnety, spojující organické a anorganické 

části. Mají sledovat dodávky farmaceutických léků. 

Takže se snad dá říct, že je to pouze jiná forma očkování za účelem špehování člověka. Kdyby 

opravdu sledovali naše zdraví, tak by propagovali organické zemědělství, odstranění chemických 

postřiků, zpátky zavedení hnojení hnojem a ne chemikáliemi. A ne aby do nás dostávali kovovou 

nanotechnologii za účelem špehování všeho, co říkáme, myslíme, děláme a dokonce i co jíme. 

Digitální technologie i v lidech 

Lidé, kteří do sebe přijali injekce, lživě vydávané za očkování zjišťují, že skrze Bluetooth jsou 

zjistitelní jinými očkovanými a jsou identifikovatelní s pomocí tak zvané MAC adresy (Media 

Access Control), kterou spolu s injekcí obdrželi. Je to 12-místný kód, který se skládá z čísel a 

písmen a má následující formát 44:B6:27:62:29:R0. Je to podobné označení jako je IP adresa 

počítače, kterou má také každý mobil a jak říká Edward Snowden, každé zařízení, které používá 

elektrický proud je tímto způsobem identifikovatelné. 

MAC adresa, spolu s hydrogelovými biosensory, živými parazity a se samo-složitelnými, jakoby 

živými částicemi zvanými nanoboty, to všecko je do těchto lidí injekcí vpraveno. Je to příprava 

na napojení na 5G síť, kdy jsou jejich veškeré tělesné funkce, včetně přemýšlení sledovány 

neznámým počítačem, patřícím neznámé agentuře s neznámými záměry. Skrze to stejné spojení 

mohou rovněž být všecky tyto údaje upravovány a měněny zvenčí, přesně podle požadavků 

současného plánu globalistů. Takže tito manipulátoři budou vždycky přesně vědět kdy ráno 

vstáváme, co děláme, kdy zapneme kávovar, kdy pustíme TV, kdy nastartujeme auto a kam 

pojedeme. Budou o nás vědět naprosto všecko, i kdy chodíme na stranu a jak moc. 

Jejich choré mozky to pak budou vyhodnocovat s použitím super-počítačů, seřazovat podle 

nejrůznějších požadavků a radovat se z toho, že nás všecky ovládají. To špatné na tom je, že 

budou stejným způsobem schopni mnohé z nás jednoduše „vypnout.“ 

Naše auta mohou být s pomocí elektroniky, v nich již zabudované rovněž ovládána zvenčí, aby 

nemohla jet dál, než je povolená vzdálenost od místa bydliště, anebo aby vůbec nefungovala, 

když je nutně potřebujeme, na příklad v nouzové situaci. Současné byrokratické sdružení, zvané 

Evropská unie dokonce požaduje, aby počínaje tímto létem byla všecka nová auta, v Evropě 

prodávaná, vybavena tak zvanými „černými krabicemi.“ Je to zařízení, které mají všecka letadla 
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a do jisté míry i nákladní auta a které bude vést záznamy o rychlosti vozidla a tuto neustále 

porovnávat pomocí GPS zařízení s nejvyšší povolenou rychlostí v místě, kudy zrovna projíždíte. 

Bude zaznamenávat použití brzd, úhel volantu ve vztahu ke sklonu silnice, nebo jestli jsou 

bezpečnostní pásy správně použity. Zařízení bude rovněž zaznamenávat informace o vozidle 

samotném, které budou v případě nehody přímo převedeny na počítač výrobci. 

Takže když pojedete naprosto správně a podle předpisů a zastaví vás policie, pak se může na tuto 

černou krabici napojit (což vy udělat nemůžete) a podle záznamů v její paměti zjistit, že jste sice 

byl posledních pár kilometrů ukázkový řidič, ale předtím jste jel jako hasič k požáru v 50-km 

zóně. A podle toho vám může udělit pokutu i za přestupky, které se staly dávno v minulosti. 

Že bychom všichni jezdili naprosto správně a pokaždé, to není možné a ani to není proveditelné. 

Takže nás čeká řádně zapeklitá situace, protože všichni, do posledního, budeme postižitelní. 

Údajně nebude pojišťovnám umožněn přístup k těmto informacím, ale to je teď, na začátku. Za 

rok, za dva budou mít na nás přímé bezdrátové spojení z jejich počítačů přímo v kanceláři. 

Jakmile je něco zavedeno, tak je to s časem vždy jen a jen horší. 

 


