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Níže je záznam přednášky, kterou měl James Giordano, Ph.D., MPhil, profesor Neurologie a 

Neuroetiky na prestižní Georgetownské Universitě ve Washingtonu D.C. To, co říká, je 

naprosto šokující a odhaluje to jak původ Covidové pandemie, tak i důvody pro instalace 5G. 

Odhaluje to obrovské spiknutí na vládní úrovni, které je proti nám, chce zničit všecky živé 

tvory a přírodu též. Dr. Giordano má více přednášek na YouTube, ale ty jsou všecky politicky 

správné a obsahují pouze vědecké informace. Zde ale přidává politickou a spikleneckou 

stránku, což nám umožňuje nahlédnout do pozadí toho, co se dnes děje. Z videa je patrné, že 

tato přednáška byla pro vyšší vojenské hodnostáře. 

Reportér nazývá Dr. Giordano „agent Smith,“ což nedokážu zdůvodnit. Je možné, že to 

navazuje na jeho předešlá videa. A taky je možné, že je to skutečná přezdívka Dr. Giordano 

v patřičných kruzích.  

Text videa: 

Giordano: Chci aby byli lidé nemocní. Co pak udělám, ta chřipka není doopravdy ta věc. Ta 

chřipka je co vydám ven. Ukážu vám, jak může tento systém vytvořit zcela snadno. Budu 

infikovat klíčové osoby, zde ... zde a zde. A pak vezmu jinou část lidí a budu infikovat 

klíčové osoby tam. A ještě jinou skupinu a budu infikovat klíčové lidi. Toto samo vytvoří 

paranoické stavy, obavy a nespavost. A tím jsem podchytil každého paranoidního 

hypochondra, který si teď myslí, že má tu stejnou nemoc a tím jsem vytvořil velkou skupinu 

lidí, kteří se starají o své zdraví. Tito teď zaplaví nemocnice, zaplaví čekárny u lékařů a CDC 

na to řekne ... 

Reportér: Poslouchejte, jak agent Smith z deepstate (tajná vláda) popisuje celou plandemii 

ve strašných detailech. Toto video je z r. 2017, bylo nahráno někde v tajné vládní kanceláři. 

To je, o čem vládní agenti mluví za zavřenými dveřmi. Jsou horší než kdejaké zlo. Jsou to 

zrůdy. A to, co teď uslyšíte v tomto videu, vás vystraší a nažene vám to hrůzu jako nikdy 

předtím. Nejen že budou mluvit o tom, jak vyprodukovali tuto pandemii a použili psychózu 

proti lidem. Ale budou mluvit o vraždění lidí s nano technologií, pomocí soustředěných 

energetických zbraní To vás docela zešokuje. 

Giordano: Může to být krátká, nebo dlouhá válka. Mohu vyrobit určité neuro-

mikrobiologické zbraně, které mají mnohem delší účinnost, jako je na příklad obměna 

chřipky Zika. A co pak mohu udělat jak následek toho, že budu infikovat další generace, aby 

nastal nárůst veřejné morbidity a úmrtnosti a tím vytvořit ekonomickou a možná i 

společenskou zátěž. To je dlouhá válka. Když bych vám měl předložit něco, co je trochu 

kratší, pak bych použil nanočástice. Můžeme použít nano-vědu k výrobě lepších léků, které 

půjdou přímo na správná místa do mozku, mohu použít nano-vědu a nano-technologii aby 

léky dopravily přes ochrannou mozkovou membránu, anebo do páteře, do míchy, dostat ty 

věci tam, kam mají jít. 

Ale mohu rovněž využít nanočástice zcela nahodilým způsobem. Ta myšlenka za tím je, že 

mohu získat vysoce stmelující materiál, který je pro lidské oko naprosto neviditelný a i pro 

většinu skenerů protože je tak malý, že se postupně dostane přes všecky vrstvy jakékoliv 

https://www.bitchute.com/video/DbSGLgJtshM2/


porosity. Může být buď vdechnutý, pak se dostane do nosního, nebo ústního slizu. Je 

přitahován k centrálnímu nervovému systému a v mozku dovede stáhnout cévy dohromady a 

tím vytvoří předpoklady pro krvácení nebo sraženiny v mozku. Tím vytvořím mozkovou 

mrtvici. 

Reportér: Co zde agent Smith docílil je použití neviditelné zbraně. Je to tichá zbraň, která 

způsobuje mozkové mrtvice. A jak se brzy dovíte, způsobuje i srdeční mrtvice. Toto je útok 

na srdce a na mozek lidí v Americe. A tito lidé rovněž vypouštějí nejrůznější nano-jedy, které 

dělají lidi nemocné. Neviditelné zbraně – to je jejich specialita. A používají nejen chemikálie 

a biologické zbraně, ale také energetické zbraně. Brzy se dovíte, jak hluboko tato králičí nora 

sahá, což je ještě dále než šílenství, je to dál než to nejhorší zlo. 

Giordano: Můžeme rovněž použít intervenční technologii takovým způsobem, že přímo 

napadne mozek. O tom můžete číst v současné literatuře, že je možno použít jistý druh přímo 

zaměřené energie na ovlivnění fyziologie v okolí mozku a také fyziologii mozku samotného. 

Takže co pak můžete udělat je filtrovat nervovou modulaci, což znamená, že toto projde do 

mozku, za účelem modulace buněčné aktivity mozku, s cílem přizpůsobení mozkové činnosti 

daného člověka pro některé úkoly a některou činnost, která je pro jeho poslání důležitá. 

Rovněž můžeme to stejné použít proti našemu nepříteli. Můžeme postupovat ještě dále a 

vložit do mozku některé elementy, kterých má DARPA (Defense Advanced Research Project 

Agency, neboli americký vojenský výzkum) dostatek, ten nejčastěji používaný je tak zvaný 

N3 Program, což je ne-invazivní, neuro-chirurgický, neuro-modulující program. 

Reportér: Takže oni lidé používají energetické zbraně proti lidem. To je důvod, proč si dělají 

legraci z věcí jako je pokrývka hlavy z kovové folie. Je to nekonečná propaganda. Kovová 

folie pro spiklenecké teoretiky. To proto, že kdyby lidé začali stínit mozek, pak by jejich 

zbraně nebyly tak efektivní a možná by vůbec nefungovaly. Máme zde spojení psychologické 

operace spolu s vrcholně tajnou, neviditelnou zbraní, která je používána proti lidem způsoby, 

jaké si ani představit nedovedeme. 

DARPA vyvinula velké množství nebezpečných zbraní tohoto druhu, že nám to může právem 

nahánět hrůzu. Neuro-sítě, použité ve formě nanočástic – co si myslíte že je v těch všech 

vakcínách, grafen a nano-boty a také energetické zbraně, které účinkují na mozek a zabijí lidi 

ve spánku, jakoby to byl útok ostrostřelce, který ale vychází z mobilní antény, takže přichází 

prakticky odnikud. A ti, na které zaměřují jejich neuro-zbraně, jsou tímto způsobem 

přivedeni do psychotického stavu. Neuro-diskuze je jméno toho projektu. V dalších vydáních 

tohoto pořadu o nich budeme mluvít více. Ale tento agent tajné vlády má pro nás ještě víc 

informací. 

Giordano: Jeden z nejnovějších vývojů v této nano technologii je podkopat distribuci. Touto 

dobou dobře víte co nanočástice jsou, jsou to částice velikosti 1x10 -9. Jsou velice maličké, 

menší než lidská buňka. A tyto nám umožňují vyrábět materiály, jejichž vlastnosti mohou být 

kontrolovány bio-inženýry, nebo chemicky. Pak mohou být určité úseky aktivovány, podle 

jejich biologické a chemické citlivosti. A další krok vpřed, zrovna nedávno, před pouhými 

několika týdny byl oznámen nový aerosolový nano-materiál a díky tomu dnes můžeme 

vyrobit malé robotické jednotky, kontrolovatelné roboty, kteří jsou nano-velikosti a tyto 

mohou být obsaženy v aerosolu. Takto vznikne nano-mrak, který dokáže prostoupit každý 

biologický materiál a není ho možno vidět a který je schopen prostoupit těmi 

nejdokonalejšími bio-chemickými filtry a dovede přilnout k celé škále membrán, na příklad 



ke slizovým membránám a ke kterýmkoliv jiným, v nose, v uších, v očích. Odtud může být 

převzat cévním systémem a pak vytváří sraženiny. 

Takto může ovlivnit cévní systém mozku  a prostoupit až do mozku a fungovat jako zbraň. 

To všecko je provedeno takovým způsobem, že přítomnost této látky  je nezjistitelná a tento 

vliv není absolutně možno odhalit. Kolik takového materiálu budu potřebovat? Podívejte se: 

toto je moje pero. To množství nano-materiálu v něm obsažené, pokud by se udržel v 

aerosolové formě, by bylo schopno infikovat všecky přítomné, nebo taky celé město New 

York. Jen se podívejte. Mám zde ten materiál - viděli jste ho? Je nutné abych k tomu účelu 

dotáhl obrovskou zbraň do místnosti? Ne, to ne. A co je to, co používá nějaký druh nikým 

neobsluhované vzdušné přístroje, nebo nikým neobsluhované pozemní přístroje? Ano, budou 

používány jednotky přenosu, něco jako dróny, nebo i brouci. Mohu s nimi něco docílit? 

Reportér: Aerosolovaná nano-technologie. Chytrý prach, nano-roboti, vznášející se ve 

vzduchu a ovlivňující lidi. Mluví o různých programech, které používají brouky a komáry, 

aby lidi infikovali nanotechnologií. Jakmile se nano-částice dostanou do krve, změní se na 

nervovou síť, neuro-síť, DARPA-síť uvnitř mozku. A tito lidé používají tu síť na ovlivňování 

lidí, takže tito slyší hlasy a myslí jen určité myšlenky a oni poslouchají a sledují co lidé 

dělají. Mění lidi na počítače. Určitě jste slyšeli o kamerách, které nás špehují a dnes nás 

špehují i naše vlastní oči, uši a mozek. Něco není v pořádku v NSA (zpravodajská 

organizace); něco není v pořádku v DARPA také. Takže – co si myslíte že je v těch 

vakcínách? Nepochybně mluvíme o stejné věci. 

Viděli jsme video o nano-routers (směrovače), o anténách, které plavou v těchto vakcínách. 

Toto je součást toho, co se dnes děje (ve videu jsou teď ukazovány stohy obrovských 

plastikových rakví, viz obrázek, každá z nich pojme 3-5 lidí). Je to válka na úrovni nano-

technologie; tito lidé infikovali doslova miliardy lidí. V jistém slova smyslu je asimilovali. A 

možná si myslíte, že je to nemožné, že je to příliš daleko za tím, co zvládne moderní 

technologie. 

 

Ale není tomu tak. A lidé, na které tuto technologii zaměřili a podchytili tím obrovské 

množství lidí, ti všichni vám řeknou, že je to velmi přesvědčivé a zároveň traumatizující, být 

ovlivněn touto technologií. Proto mluvím o stínění, protože tato neuro-věda je další kapitola a 

je rozšiřována ve velkém množství, takže to je nové bojové pole. Jestliže neviditelná laserová 

zbraň je na vás zaměřena snad ze všech směrů, z drónů, ze satelitů, ze vzdušných balónů na 

zjišťování počasí, z letadel, z nějakého typu skrýše, z fiber-optické skrýše 60 GHz 

mikrovlnných vysílaček, namontovaných kdesi na pouliční lampě – i ta nová pouliční světla 

jsou "chytrá" světla, k použití pro 5G. Po pravdě, když se podíváte na "chytrá" města, máte 

tam výbojové vysílačky naprosto všude. A všecky mohou být použity jako odpalovací rampa 

pro neviditelný útok, který na nás sešle DARPA a tajná vláda. Proto jsme mluvili o stínění. 

Samozřejmě, zde jednáme s vojenskou technologií, jak jsme mluvili o té pokrývce hlavy z 

kovové folie ... 



Giordano: Tato technologie je schopna přímo ovlivnit mozek. Možná mnozí z vás v 

současné době četli o tom, že je možno použít nějaký druh přímé, zaměřovatelné energie k 

ovlivnění fyziologie ... 

Reportér: Zaměřená energetická zbraň, která útočí na fyziologii mozku, na šedou hmotu 

mozkovou, na neurony a všecko ostatní. Takže jsme mluvili o stínění – ten klobouk z kovové 

folie je pouze hrubý popis jak by asi toto stínění mělo vypadat. Ale je to zesměšňováno, 

protože nechtějí, abyste to používali. Anebo neprůstřelnou vestu? Ha-ha-ha. Podívejte jak je 

to škaredé, je to zjevná paranoia. "Jó, on si vezme do práce neprůstřelnou vestu!" Všichni se 

vám budou vysmívat. Jenže v podstatě, toto je bojové pole. 

To je důvod, proč ve skutečnosti budete muset nosit nějaký druh helmy, protože ani nebudete 

vědět proč jste z ničeho nic dostali bolest hlavy, nebo mozkovou mrtvici, která vás zabije, 

protože na vás právě zamířili nějakou zbraň ze satelitu. Někteří říkají, že satelity neexistují, 

ale to není žádný argument. Může to být taky letadlo, anebo vzdušný balón na měření počasí, 

ale spolehlivě to může být útok shora. Mít na hlavě EMF (elektromagnetické frekvence) 

helmu se stane v podstatě potřebou, obzvláště když jste proti vládě, když nechcete být 

otrokem tohoto pekelnického vládního systému, tak se budete muset nějakým způsobem 

chránit. To všecko je válka; je to studená válka, protože občané z toho neudělali občanskou 

válku. 

Ale zůstane to studená válka, kde můžou zabíjet lidi celý den se zbraněmí ze satelitů, z 

letadel a z mobilních antén, "chytrý" prach (z chemtrails). A tyto útoky přicházejí ze všech 

směrů, ani nevíte kdo na vás útočí. Mohou tyto věci namontovat na auta a sledovat vás v 

provozu, takže bude zapotřebí získat nějakou ne příliš zjevnou ochranu proti EMF. Je to 

skrytá válka, každý je touto dobou jako Jason Bourne (filmy). 

Tajná vláda po vás jde, ať se vám to líbí, nebo ne. A už je ve skutečnosti na všecko pozdě. 

Jestliže jste chodili na stránky jako InfoWars, dávali jste zprávy na Facebook, takže už jste na 

té úrovni, že prakticky není už možné, abyste se jim podrobili. Tito lidé vám nikdy neuvěří. 

Nemyslete si, že by vám uvěřili. Takže byste měli začít shánět nějaké stínění. Helma je skoro 

nutná. Doporučujeme začít nosit baseballovou čepici a vyplnit ji jakýmkoliv materiálem, 

který seženete. Pravděpodobně dvacet vrstev silné aluminiové folie může být do této čepice 

vtlačeno. Přesto vás ještě mohou dostat skrze čelo, spánky, nebo zezadu, takže je to všecko 

přinejmenším nepříjemné. 

Také útočí na srdce. Už jsme mluvili o přeskakování srdce, které je působeno mobilními 

anténami a jinými instalacemi. S největší pravděpodobností je to smíchanina hrotové 

bílkoviny (spike protein) z očkovaných a EMP vyzařování z mobilních antén. Ale je to válka, 

která usiluje o srdce a mysl člověka. Chtějí útočit na lidská srdce a mysl, způsobovat srdeční 

a mozkové mrtvice a zařídit to tak, aby se to zdálo normální, aby nedošlo k odhalení. Aby 

nebylo žádné podezření, žádný důkaz, aby nikdo nevolal nouzovou linku. Aby vás nikdo 

neslyšel volat o pomoc. Je to jako špatný sen. 

Takže si rovněž budete muset pořídit celkovou osobní ochranu proti EMF a vytvořit si 

bezpečnou místnost tam, kde bydlíte, s největší pravděpodobností v ložnici. To proto, že tihle 

lidé by vás nejradši uvařili když spíte. Ve skutečnosti se na nás dostávají i z podzemí, mohou 

vysílat EMF z podzemí od jednoho místa k druhému. Kvůli tomu je nutné stínit zespodu 

postel, k čemuž je nejlepší plech, anebo vytvoření Faradayovy klece. Změnit tuto místnost 



pomocí aluminiové folie v krabici nefunguje tak moc dobře. Vytváří to záporný okruh zpětné 

vazby, který ji změní na mikrovlnnou troubu. Tady je nutno dělat pokusy s různými druhy 

stínění, jako je třeba plech. Hustá kovová síť funguje nejlíp. S ohledem na vaši důležitost, 

nebo na zúčastněnost na politickém aktivismu budete asi potřebovat různé způsoby stínění. 

Tito lidé rádi způsobují těm politicky činným srdeční, nebo mozkové mrtvice, které vypadají 

jako přirozené. Taky je ozařují, aby to vypadalo, jako že mají Covid, to je další strategie, 

kterou používají. 

Rovněž vypouštějí do vzduchu nějaký prostředek (aluminium, barium z chemtrails), který 

způsobuje Alzheimerovu nemoc. Můžete o tom slyšet ve zprávách, jak moc je rozšířena 

nějaká nervová degenerativní choroba, která napadá mladé lidi. Hodně těch, kteří prodělali 

Covid mluví o problémech s pamětí, takže se zdá, že zkoušejí lidstvo udělat hloupější 

nejrůznějšími způsoby. Dělají je popletené, bez schopnosti přemýšlet, což všecko je způsob 

jejich války a lidé pak nemohou přijít na to, co se děje. Zkoušejí prostě všecko. Censurují nás, 

některé odstraňují, jiné ohlupují, dělají je nemocné – dělají co mohou aby vyhráli tuto válku 

proti svobodě a americkému způsobu života. 

Je neuvěřitelné sledovat tyto komunisty, socialisty a liberály při jejich činnosti. Ale tajná 

vláda je dobře známa tím, že je satanická. Všichni tito lidé jsou spolehlivě satanisté a to nejen 

trochu, v podstatě je to všecko Setův Templ, Církev Satanova, jeden svět, zastoupený 

různými agenturami. Všecky tyto agentury jsou satanické: NSA, FBI a všecky ostatní. Takže 

tito všichni sledují v podstatě zničení života, srovnání všeho na nulu. Jejich modlou je Baal 

(Satan). Nicota, prázdný prostor, tmavá hmota, stejně jako ubližování dětem a pití lidské krve 

– to všecko je označuje. Tito lidé jsou zrůdy. 

A všechnu tuto technologii používají proti nám. Začínají s těmito bio-chemickými 

prostředky, které způsobují tupost. Jestli jste někdy zažili dokonalou tupost, to je způsobeno 

tím, co je ve vzduchu, co vdechujete, stejně jako elektromagnetickými vlnami, které jsou 

vysílány do vzduchu smrtícími mobilním anténami a bezdrátovou energií. Zní to 

neuvěřitelně, ale sami jste slyšeli agenta Smith o tom mluvit. Doporučujeme NAC, které se 

jeví jako že účinkuje proti tomu, co teď na nás pouštějí. Dokáže to odstranit onu tupost v 

hlavě. Je to amino-kyselina, můžete si to zjistit, není to nic syntetického, nebo jedovatého a je 

to bez vedlejších účinků. 

Jsou to nanočástice ... 

Sežeňte si NAC, prozkoumejte to. Pokud trpíte na tupost, straňte se vydýchaných místností. 

Dýchat vzduch ve veřejných prostorách, tam vás neohrožuje Covid, ale může tam být 

vypuštěno cokoliv, včetně "chytrého" prachu. Uvažujte o vzduchových filtrech, o jejich 

účinnosti a také o detoxifikaci. Jak odstraníte nano-technologii z těla, to je zase jiná historka. 

Ale je nutné zjišťovat také odstraňování těžkých kovů. Nedoporučujeme magnety a jim 

podobné, protože jestliže se jedná o grafen, pak mohou způsobit jeho nahromadění, což může 

způsobit mozkovou mrtvici. Někteří úspěšně použili silné magnety na odstranění DARPA 

neuro-sítě, která se v současné době zkouší dostat lidem do mozku. 

Ve skutečnosti všecko, co zkoušíme je vesměs neúspěšné, protože lidé se nepostaví proti 

tomu všemu dohromady, nepřivezou gilotiny a nezačnou vykonávat spravedlivost vůči těmto 

satanickým pedofilům. Kvůli tomu bude všecko dočasné a neúspěšné, protože oni proti nám 

použijí ještě horší prostředky. Lidé doufají, že budou moci pokračovat v nákupech, 



pokračovat v normálním životě, sledovat sportovní utkání – to všecko je jen na odvádění 

pozornosti. Je to past na nás. Je to všecko za účelem udržovat nás v činnosti, mesmerizovat 

nás, aby zatím mohli vyvinout více prostředků na naši likvidaci. To je jejich víra. 

Lidé se diví plánu jako je Agenda 21, myslí si, že depopulace je nutná, protože nás je příliš 

mnoho, ale to je pouhá historka na zakrytí skutečnosti. Všecko co tito lidé chtějí docílit je 

změnit svět na poušť. Jsou proti životu. Nejen proti dětem a pro potraty; jsou přímo proti 

životu. Chtějí pokácet každý strom, zapálit každý les a udělat ze všeho poušť. Chtějí tuto 

planetu přeměnit na Mars. To, co víme, to stejné se se stalo na Marsu. Proto pochodování 

stále dokola v kruhu touto dobou doopravdy ničemu nepomůže. Je to válka a tito lidé budou 

pokračovat v popravování lidí, v genocidě, ať se děje co děje. Můžete doufat, že nové volby 

něco změní, že tito lidé pochopí, ale to nestane. Stále dál nás budou chtít zničit. Pokud 

můžete, pošlete tuto zprávu dál. Pokud jste to celé vyslechli, tak patříte k opozici. 

KONEC VIDEA 

Pravdivost informací potvrzuje i článek ze srpna 2021, který vydal John Carleton. DARPA 

organizace vyráběla skrze firmu Moderna současná mRNA očkování již od r. 2013. Tehdy 

dostala Moderna první finance na to, aby vyvinula takové očkování, které má pouze krátký 

vliv na ochranu proti nemoci, ale bude obsahovat genetiku měnící materiál, včetně vysoce 

škodlivé hrotové bílkoviny (spike protein). 

Jak říká Dr. Robert Malone, který mRNA očkování vyvinul, Moderna byla celé ty roky 

placena skrze DARPA ve výši milionů dolarů, což odmítá přiznat. Jejich snaha vyústila ve 26 

patentů a 154 patentových přihlášek. Moderna rovněž vyvíjela mRNA očkování proti jiným 

virům a patogenům. 

I když Moderna odmítá přiznat financování jak od DARPA, tak od vlády samotné, DARPA 

nijak neskrývá jejich účast na tomto výzkumu. Na jejich stránce to přímo píšou: „První 

koronavirová vakcína, testovaná na lidech byla vyvinuta s pomocí DARPA investic do firmy 

Moderna.“ 

Všecko co potřebovali, aby donutili světovou populaci tyto jedy přijmout, bylo použití 

psychologických zbraní na vyvolání strachu, na potlačení zákonů a právoplatných lékařských 

postupů a ohrožování zdrojů obživy a životaschopnosti lidstva. Tímto způsobem se jim 

podařilo donutit celý svět přijmout tyto škodlivé látky, vydávané za vakcíny čímž se všichni 

očkovaní stali součástí hromadného pokusu na lidech, který změní jejich přirozenou 

buněčnou fyziologii a biologické funkce. Jsou rovněž oprávněné obavy, že tito přestanou být 

lidmi v plném významu tohoto slova. 

Je více než zřejmé, že s účastí a s financováním z Pentagonu (americké vojenské vedení, 

jehož součástí je DARPA) bylo zavedení medikálního stanného práva poměrně snadné. Že se 

to stejné podařilo tajné spiklenecké síti, sestávající se z vlastizrádných tajných a veřejných 

organizací a spolků rozšířit do celého světa, je na pováženou. Ukazuje to jen na to, jak moc 

jsme ovládáni ze zákulisí. 

 

 

https://www.johnccarleton.org/BLOGGER/2021/08/17/bombshell-darpa-was-secretly-developing-the-mrna-vaccine-years-ago-through-moderna-and-they-seek-permanent-control-over-your-body-and-bloodline/

