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Pomalu začíná pravda vylézat na světlo. Člen amerického Kongresu Jason Crow nedávno 

promluvil před Bezpečnostním fórem v Aspenu, v americkém státě Colorado (hlavní stan 

globalistů), kde řekl, že sbírání DNA informací je dnes prováděno v obrovském měřítku. 

S pomocí získaných informací jsou pak navrhovány a vyráběny zbraně, které jsou zaměřeny na 

ohrožení pouze určitých lidských skupin. U jednotlivců k tomu stačí mít vzorek něčího DNA, 

jeho zdravotní historii a pak je možno vyvinout zbraň, která ublíží, nebo zabije pouze tuto osobu 

a nikoho jiného. 

V dobách Covidového šílenství byli lidé testováni jako na běžícím pásu, což bylo ve skutečnosti 

sbírání vzorků DNA každého z nás. Byly brány vzorky z nosu, z úst a dokonce i z konečníku a 

ještě dnes jsou DNA testovací sady rozšiřovány mezi lidi, k použití. DNA test je také 

popularizován, tím, že může určit rasové složení našich předků, na což se lidé snadno nechají 

nachytat a pak dávají k dispozici velmi důležité informace těm, kteří nesledují jejich dobro. 

Je mnoho možností, jak vzorky DNA použít. Jsou běžně přeprodávány a dokonce jsou sbírány i 

vzorky dobytka, za účelem vyvinutí jedů, které by ho – v patřičné části světa – zahubily. 

Velmi krátké video v češtině říká, že Čínská firma BGI Genomics hodlá v Americe zdarma 

budovat testovací laboratoře a nabízí sekvencování nasbíraných vzorků za velmi nízké ceny. To 

proto, aby získali informace o Američanech, což je pak možno použít proti nim. Číňané mají 

největší databázi geometrických údajů na světě. Všecko, jako třeba otisk prstu, tvar ucha, zvuk 

hlasu, geometrie tváře, spolu s informacemi ze DNA, může v dnešní lidské společnosti sloužit 

velice nekalým účelům. 

Když jsou tyto informace skombinovány s informacemi, které je možno snadno získat 

z internetu, ze společenských stránek, anebo z mobilního telefonu, pak má někdo, kdo to všecko 

tajně sleduje a uschovává, dokonalý přehled o každém z nás. Ví přesně co ve kterou denní či 

noční dobu děláme, ví kde nakupujeme a co nakupujeme, z čeho máme strach a může snadno 

vystopovat kdo jsou naši příbuzní a přátelé. 

I Evropská unie se nadšeně chytila této špionážní činnosti a jak informoval bývalý slovenský 

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí, požaduje po členských státech, aby sekvencovaly 5-10% 

všech odebraných testů na Covid-19. Sekvencování probíhá bez vědomí těch, kterým byly 

vzorky odebrány. V normální společnosti by něco takového nevadilo, ale my dnes nežijeme 

v normální společnosti. Toto je totalita, která si zakáže nebo přikáže co chce a my musíme 

poslechnout, takže něco takového je velice nebezpečné a vrcholně zneužitelné. 

Zde je ještě další problém, že občané nejsou informováni a neví o co doopravdy jde. Takže i 

kdyby byl požadován jejich souhlas, budou souhlasit, protože nevědí vůbec nic o obrovské 

zneužitelnosti něčeho takového. Namlouvají si, že nemají co skrývat, což je naprostý omyl. 

EU k tomu účelu založila cosi, co si říká B1MG, což představuje snahu získat více než 1 milion 

genomických informací do r. 2022. Je to součástí jejich záměru o digitalizaci zdravotní péče 
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s pomocí zhoubného 5G systému. Tento nový způsob zdravotní péče je založen na tom, že každý 

z nás bude mít v sobě čip, který bude neustále hlásit někam do neznáma náš zdravotní stav, 

teplotu těla, stav krve, žaludku a trávení – prostě všecko, co je možno vyhodnotit. Čip bude také 

sledovat naše pohyby, dokáže vyhodnotit vzdálenost, kterou ujdeme a její směr, s kým mluvíme, 

jak blízko od sebe stojíme a mnoho jiného. Všichni očkovaní už tento čip mají. 

Je možné, že se ale nemusíme obávat, že někdo o nás získá jakékoliv informace. 5G, neboli 60 

GHz mikrovlnného záření je tak nebezpečné, že nás s největší pravděpodobností zabije dřív, než 

bude kdokoliv o nás stačit nasbírat cokoliv. Je to pokus a nikdo neví, jak dopadne. Když ho 

poprvé vyzkoušeli v r. 2019 ve Wuhanu, tak lidé padali na ulicích jako mouchy a třásli se 

v podivných křečích, což bylo vydáváno za Covid-19, který má zcela jiné příznaky, ale my 

všichni jsme tomu hromadně uvěřili. 

Komunisté v Číně samozřejmě nevydají ven žádné informace, které by byly ke škodě jejich 

režimu. Nemají čisté svědomí, proto musí tajnůstkařit. My pouze víme, že 20 milionů mobilních 

telefonů přestalo být tehdy zaráz placeno. A v Číně má mobil málem každý. 

Souhra Covidu a 5G potvrzena 

„Národní knihovna medicíny“ (National Library of Medicine) má na záznamu dokument, který 

potvrzuje spojení mezi „nemocí-19“ a vlivem radiofrekvenčního záření z bezdrátových 

komunikačních jednotek, včetně 5G zařízení. Podle této studie, veřejné zdravotnictví se 

soustředilo na SARS-CoV-2 virus a jeho vlivy na lidské zdraví a přitom ignorovali vlivy zvenčí. 

Z toho důvodu vyšetřovali autoři tohoto dokumentu venkovní vlivy, jako např. přirozené a 

všudypřítomné radiofrekvence z bezdrátových systémů, včetně mikrovln a milimetrových vln. 

SARS-CoV-2, což je virus, který způsobil pandemii Covidu-19 se poprvé objevil ve Wuhanu 

hned poté, co město zavedlo velkoplošné pokrytí pátou generací, 5G (60 GHz) bezdrátového 

mikrovlnného spojení v tomto 11-milionovém městě. Tato nemoc se velice rychle rozšířila po 

celém světě, což bylo v souladu s nově instalovaným zařízením 5G sítě. Tam, kde bylo hodně 5G 

antén, tam bylo i hodně Covidu a naopak, tam, kde nebyly žádné antény, jako na příklad ve 

Slovinsku, tam žádný Covid nebyl. 

Studie se zabývá vědeckými důkazy o zhoubných vlivech bezdrátové radiace a dokazují, jak tato 

radiace mohla přispět ke Covidové pandemii jako jedovatý spolučinitel. Jednak toto záření může 

způsobovat morfologické změny v červených krvinkách a slepovat je do sloupců, což vytváří 

krevní sraženiny. Radiace rovněž škodí mikrocirkulaci červených krvinek, snižuje hladinu jak 

jejich, tak i hladinu hemoglobinu, což způsobuje nedostatek kyslíku v buňkách. 

Dále způsobuje vynechání imunitního systému, až k jeho úplnému potlačení a vyvolání celkové 

systemické zánětlivosti. Zvyšuje buněčný stres vlivem nedostatku kyslíku a vytváří volné 

radikály, které způsobuji cévní zranění a zranění orgánů. Dochází též ke zvýšení 

vnitrobuněčného vápníku, který umožňuje rozmnožení virů a zároveň podporuje zánětlivost. 

Současně byly pozorovány srdeční arytmie a poruchy srdce. 

To jsou, samozřejmě, přesně ty příznaky, které jsou připisovány Covidu-19. Takže existuje 

vůbec tato nemoc? Není to všecko vliv mikrovlnného záření z 5G (60 GHz) antén? Už dávno 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/


jsem v těchto článcích psala, že by mělo být pátráno kde lidé s Covidem žijí a zjišťovat, jestli to 

místo není společný jmenovatel dalších, přídavných případů. Mapa 5G instalací v ČR je ZDE. 

Patenty na manipulaci nervového systému 

Jak to, že existuje patent na podprahovou akustickou manipulaci nervového systému? Jak to, že 

se někdo takovými intrikami vůbec zabývá? Je to patent č. US6017302A z r. 2000 a můžete ho 

najít ZDE. 

Popis patentu vysvětluje, že smyslové resonance mohou být zvýšeny podprahovými 

atmosférickými akustickými pulsy, které jsou naladěny na správný kmitočet. Na příklad, 0,5Hz 

resonance ovlivní autonomický nervový systém a může způsobit útlum, ospalost, nebo pohlavní 

povzbuzení, s ohledem na přesně určený kmitočet. 2,5Hz resonance zpomalí některé mozkové 

procesy, způsobí ospalost a popletenost. Aby k těmto úkazům došlo, musí být akustická intensita 

v určité hluboce podprahové výše. 

Tyto vlivy je možno využít na populaci jako pomůcka pro odpočinek, spánek, nebo pohlavní 

vzrušení. Je možno rovněž tímto způsobem léčit nespavost, třesot, epileptické záchvaty a stavy 

strachu. Další uplatnění je jako nesmrtící zbraň, využitelná policií a vojskem. 

Samozřejmě, jestli je možno manipulovat nervový systém k útlumu a ke spánku, tak jiné 

kmitočty určitě dokážou manipulovat k rozčilení, nervozitě a k mnoha jiným reakcím. 

 

S tím souvisí další patent, č. US5159703A z r. 1992 (ZDE), který se zabývá podprahovou 

hypnózou. Je to opět tichý komunikační systém, který je vysílán v kmitočtech, neslyšitelných 

lidskému uchu a tento zvuk je spojen s hypnotickým příkazem. Může být vysílán skrze 

reproduktory, amplióny, ale také může být piezo-elektricky nahráván a skladován na 

mechanických, magnetických nebo optických mediích po pozdější použití. Celý proces je ukázán 

na předešlém obrázku. 

https://rlan.ctu.cz/en
https://patents.google.com/patent/US6017302A/en
https://patents.google.com/patent/US5159703A/en


Tento „tichý zvuk“ byl použit proti jedno-milionové armádě v Iráku, kdy jim bylo přikázáno 

hlasem, který byl vydáván za hlas Allaha, aby se vzdali. Všichni poslechli a doplatili na to. 

A pak přišli s očkováním … 

Tak zvané očkování má v sobě nejrůznější přísady, které jsou všecky pro člověka škodlivé. 

Nejen že v očkovaných dochází k nucené výrobě hrotové bílkoviny (spike protein), která je pro 

člověka jedovatá. Ještě je s pomocí cizího mRNA měněno naše vlastní DNA, což způsobí 

obrovské změny a není jisté, jestli ti, kteří se nechali napíchat, zůstanou nadále lidmi. 

Kromě toho všeho, o čem jsme už mnohokrát slyšeli, dochází také k údajnému přenosu 

„očkování“ z jednoho člověka na druhého, pouhou blízkostí. Zatím jsou kolem toho pouze 

dohady, je ale možné, že jedna z možností je přenos pomocí radiace. Tak zvané očkování totiž 

v sobě má radioaktivní uran a to proto, že pomáhá navázat hrotovou bílkovinu na imunitní 

přijímače (receptory) u těch, kteří mají příliš dobrý imunitní systém. 

S častým stykem mezi očkovanými a neočkovanými se vliv radioaktivního uranu hromadí a 

v souladu s tím, nabývá na vlivu. 

Byly o tom napsány dva dokumenty, které oba vyšly na bioRxiv stránce, ale byly hned poté 

staženy. Celé dokumenty již není možno sehnat, pouze nadpisy zůstaly a jeden z nich je možno 

shlédnout ZDE. Kopie obou je přiložena níže. 

 

Některé jiné škodlivé látky, nalezené v „očkováních“ 

Americký vojenský výzkum objevil v očkování pro děti drogu skopolamin což je výtažek 

z jedovatých rostlin, jako jsou beladona, blín a jiné, z čeledi lilkovitých. Tato droga je známa pod 

mnoha jmény a všechna jsou záporná. Taky se jí říká „zombie droga,“ protože po požití upadne 

člověk do podivného stavu, kdy ztratí kontakt se svým okolím, nic nevnímá, je v jakýchsi 

mdlobách, ze kterých když se probere, pokud se ovšem probere, tak si z toho bodobí nic 

nepamatuje. 

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?noframes;read=178060
https://realrawnews.com/2022/07/scopolamine-found-in-child-covid-vaccines/


Ve výrobcích firmy Moderna byly zase nalezeny pesticidy, které se tam nedostaly omylem, ale 

byly přidány záměrně. Byly nalezeny ampulky s těmito jedy přímo ve skladištích 

farmaceutického výrobce. Laboratorním výzkumem bylo v jiných očkováních objeveno dalších 

25 látek, které nebyly uvedeny v obsahu. 

Také vosí jed byl nalezen v dětských očkováních. Není to ale jed obyčejných vos, ale je to 

výrobek zvláštního druhu vosy, zvané „tarantula hawk wasp“ a jejich píchnutí je to 

nejbolestivější, co existuje. Je uvažováno, že vosí jed není přidán kvůli jedovatosti, protože 

k tomu účelu je jeho množství v „očkování“ nedostatečné. Je tam přidán, aby zvýraznil 

bolestivost vpichu. 

Některé děti ovšem mohou být na vosí jed alergické a pro ně to může způsobit ty nejhorší 

komplikace, včetně úmrtí. 

Není pak divu, že velké množství očkovaných dětí dnes trpí kromě běžných škodlivých následků 

očkování také jakousi divnou nemocí, které se říká dětský dements. Je to něco jako Alzheimer, 

společně s Parkinsonovou nemocí. Nová nemoc se projevuje popletením, problémy s 

vyjadřováním, halucinacemi, dements, neschopností pohybu a nenapravitelným ublížením na 

mozku. 

Šestileté, sedmileté děti dnes mají nemoci, jaké se nikdy předtím mezi dětmi nevyskytovaly. 

Lékaři jim z nedostatku názvů říkají „genetické poruchy.“ 

Dr. Stephanie Seneff, držitelka tří doktorátů, z biofyziky, elektrického inženýrství a počítačové 

vědy zjistila, že skrze tělesný filtrační systém se buňky s hrotovou bílkovinou dostanou do 

lymfatického systému a rychle se nahromadí ve slezině. To je kritický orgán, kde se vyvíjejí 

mozkové stavy. Celý proces je naprosto zjevně naplánován na vyprodukování postupného 

neurologického poškození v dalších letech. 
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