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ANEB DOGMA ZABIJÍ …
Věda je pouze perverzí sama o sobě, pokud nemá jako svůj konečný cíl zlepšení lidstva. – 
Nikola Tesla – 1919

Dar mentální síly pochází od Boha, božského bytí a pokud soustředíme svou mysl na 
tuto pravdu, dosáhneme souladu s touto velkou mocí.  - Nikola Tesla

Jedním z problémů je jídlo. Jaká  hvězdná nebo pozemská energie, živí hladové na 
Zemi? S tímto vínem napájet všechnu žízeň, aby se oni mohli ve svém srdci rozveselit a 
pochopit, že jsou bohové? Další věcí je zničit sílu zla a utrpení. - Nikola Tesla

Chtěl jsem osvětlit celou Zemi. Je dost elektřiny, aby se stala druhým sluncem. Světlo by
se objevilo kolem rovníku jako prstenec kolem Saturnu.  - Nikola Tesla

Celý náš biologický systém, mozek a samotná Země, pracují na stejných frekvencích. 
Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibracích. - 
Nicola Tesla

PRO NAŠE DĚTÍ    

STOP 5G ABECEDA
- Abecední seznam hlavních témat STOP 5G

https://www.goodreads.com/quotes/9502822-science-is-but-a-perversion-of-itself-unless-it-has
https://stop5g.cz/abeceda-stop5g/


5G
 OMBUDSMANKA Anna Šabatové: „Stát neseznámil lidi se zdravotním rizikem 5G 

sítí, zvýšil limity a nechal je v nevědomosti“?

 JAKÁKOLIV NEMOC SE MŮŽE VYTVOŘIT POMOCÍ NEHARMONICKÝCH 
FREKVENCÍ.

 Zobrazování Mozku pomocí Magnetické Rezonance a Váš mobil používají stejnou 
technologii – Mobil jako Zbraň?

 Harmonicky sinus průběh a Neharmonický obdélníkový průběh 

◦  5G od 0.7 GHz až 100-300 GHz

 3G 4G 5G ... způsobují toxicitu v buňce

◦ Laureát nobelovy ceny za medicínu (1931) Otto Heinrich Warburg napsal v roce 
1966 studii „Hlavní příčina a prevence rakoviny“. Vlivem znečištění těla dochází ke
změně ATP výroby energie z oxidace na fermentaci, což vede ke vzniku rakoviny.

 5G jsou krátké vlny které Vám pronikají jen 0,4mm na kůži, pronikají do jádra buňky

◦ u vyšších frekvencí kůže, krev, nervová zakončení přebírají druhotnou radiaci, 
kterou nesou dále do těla, s našich buněk se stávají sekundární zdroje radiace

 Softwarově definované Sítě 4G+,5G,6G,7G - nová aplikace nové možnosti jak u mobilu

 Fázové Anténní Pole, beamforming, Tvarovač parsku, hlavní lalok 

 Hardwarové chyby SPECTRE, Melddown, Metasploit, Maltego ...

 PROMIS  - Bill Hamilton vynálezce – Software, který  integruje libovolný počet 
různých počítačových programů nebo databází současně bez ohledu na jazyk nebo 
operační systém CIA, NSA

 Fraktální anténa – lambda pul, lambda čtvrt

◦ Biologický život a umělé neharmonické EMP – Fraktální antény v bezdrátové   
technologii zabíjejí celý biologický život – Rychlé směrované vyzařování paprsků v 
inteligentních anténách je 5G smrtící mřížka – Fraktální DNK

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

 Masive In Masive Out – spojení s Internetem věci, sdružování antén – Výcvik paprsků 
– MUTE Design Jedním z možných cílů MUTE je poskytnout nejlepší analogové 
konfigurace pro downlinkové MIMO přenosy. MUTE využívá tyto informace ke 
konstrukci kandidátních sad vysílacích a přijímacích paprsků na cílové skupiny. 

 Kumulativní elektromagnetické efekty

 Directed Energy Weapons 

 5G Biometrické Síť – Neuro mash, Datová centra, BioBigData

 Průmysl, ČTU neudělal žádné dlouhodobé nezávislé reálné studie 

https://stop5g.cz/ieee-802-11ay-60-ghz-u-vas-doma-dychaci-problemy-trenovani-mmvln-v-interakci-s-vasi-mysli-kdo-ovlada-vase-telo/
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/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/
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/
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/
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2021/04/vlnovagenetika.cz-Dr.-Otto-Warburg-Cancer-Protocol-Prime-Cause-of-Cancer.pdf
https://www.ceska-justice.cz/2020/02/sabatova-stat-neseznamil-lidi-se-zdravotnim-rizikem-5g-siti-zvysil-limity-nechal-nevedomosti/
https://www.ceska-justice.cz/2020/02/sabatova-stat-neseznamil-lidi-se-zdravotnim-rizikem-5g-siti-zvysil-limity-nechal-nevedomosti/


 5G sítě v České republice a 60 GHz – Wi-Fi Standart - I  EEE 802.11ay 60 GHz  

 Biotron pracuje s Mikrovlnnými Frekvencemi   

◦ Pomocí 11GHz Výsledná Kuřata měla Vlastnosti Kachny Vlivem Mikrovlnného 
Záření v roce 1960

◦ Tsian Kanchzhen – Genetické Chiméry

◦ Mikrovlny se přirozeně na Zemi nevyskytují

◦ DNA lze doslova Považovat za Novou Formu Internetu

 VELKÉ BEZDRÁTOVÉ PŘIZNÁNÍ (BIG WIRELESS CONCEDES: No studies 
showing safety of 5G – 7th Feb 2019): Nejsou žádné studie, které by ukázaly 
bezpečnost 5G !!! – 7. února 2019 – Americký senátor Blumenthal

 WHO 2011 – vysokofrekvenční radiace byla klasifikována jako možný lidsky 
karcinogen

 Dr. Gerd Oberfeld a zúčastnilo   se 2543 lidí. Lidé žijící do 200 metrů od vysílače s 
expozicí nad uW/m2 měli u žen 23 krát vyšší rakovina prsu. U těchto lidí 121 krát vyšší
riziko nádoru na mozku (Ulozto.cz: Dr. Oberfelt – Steiermark Study -Environmental).

 Italský soud   rozhodl, že dlouhodobé používání mobilních telefonů může způsobit 
nádory v hlavě

 5G nepotřebuje Čip – Biokodovaná DNA Rezonanční Frekvence k Ovládání Jedince v   
Matrixu – Amazon – BlackOps – Kontrola Mysli – Google Kvantový Superpočítač – 
Paralelní Vesmíry – Kopírování Duše

 Rodiče POZOR – Děti v Ohrožení – 5G a 4G+ se Instalují na Budovy Škol – WHO a   
Implikovaný Souhlas s Očkováním bez Souhlasu Rodičů

 Čtvrtá průmyslová revoluce – 5G – Transhumanismus – Mikrojehlová náplast –   
Vakcíny, Testy Covid-19 mRNA – Hydrogel – Luciferáza a NanoTech nebo Šišinka, 
DMT, Duše a Duch?

 5G a Elektroporační DNA Vakcíny a Testy – Transhumanismus – Pirbright Institute –   
Bill Gates – Innovate UK – COVID-19 Genocida

 Tvarovač paprsků v 4G enodeB LTE a 5G gnodeB NR – 5G Veřejné osvětlení –   
Zaměření na pohybující se nebo stacionární cíle – Konfigurace výkonu – Časovaná 
hromadná zbraň

 VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVA O PANDEMII COVID-19 A JEJÍ VZTAH K SARS-COV-2   
A DALŠÍM FAKTORŮM – SDRUŽENÍ DŮSTOJNÍKŮ ARMÁDY FRANCOUZSKÉ 
REZERVY

 5G a hydrogelový biosenzor: implantabilní nanotechnologie pro použití v COVID   
vakcínách?

https://stop5g.cz/5g-a-hydrogelovy-biosenzor-implantabilni-nanotechnologie-pro-pouziti-v-covid-vakcinach/
https://stop5g.cz/5g-a-hydrogelovy-biosenzor-implantabilni-nanotechnologie-pro-pouziti-v-covid-vakcinach/
https://stop5g.cz/vysetrovaci-zprava-o-pandemii-covid-19-a-jeji-vztah-k-sars-cov-2-a-dalsim-faktorum-sdruzeni-uredniku-armady-francouzske-rezervy/
https://stop5g.cz/vysetrovaci-zprava-o-pandemii-covid-19-a-jeji-vztah-k-sars-cov-2-a-dalsim-faktorum-sdruzeni-uredniku-armady-francouzske-rezervy/
https://stop5g.cz/vysetrovaci-zprava-o-pandemii-covid-19-a-jeji-vztah-k-sars-cov-2-a-dalsim-faktorum-sdruzeni-uredniku-armady-francouzske-rezervy/
https://stop5g.cz/tvarovac-paprsku-v-4g-enodeb-lte-a-5g-gnodeb-nr-5g-verejne-osvetleni-zamereni-na-pohybujici-se-nebo-stacionarni-cile-konfigurace-vykonu-casovana-hromadna-zbran/
https://stop5g.cz/tvarovac-paprsku-v-4g-enodeb-lte-a-5g-gnodeb-nr-5g-verejne-osvetleni-zamereni-na-pohybujici-se-nebo-stacionarni-cile-konfigurace-vykonu-casovana-hromadna-zbran/
https://stop5g.cz/tvarovac-paprsku-v-4g-enodeb-lte-a-5g-gnodeb-nr-5g-verejne-osvetleni-zamereni-na-pohybujici-se-nebo-stacionarni-cile-konfigurace-vykonu-casovana-hromadna-zbran/
https://stop5g.cz/5g-a-elektroporacni-dna-vakciny-a-testy-transhumanismus-pirbright-institute-bill-gates-innovate-uk-covid-19-genocida/
https://stop5g.cz/5g-a-elektroporacni-dna-vakciny-a-testy-transhumanismus-pirbright-institute-bill-gates-innovate-uk-covid-19-genocida/
https://stop5g.cz/ctvrta-prumyslova-revoluce-5g-transhumanismus-mikrojehlova-naplast-vakciny-testy-covid-19-mrna-hydrogel-luciferaza-a-nanotech-nebo-sisinka-dmt-du/
https://stop5g.cz/ctvrta-prumyslova-revoluce-5g-transhumanismus-mikrojehlova-naplast-vakciny-testy-covid-19-mrna-hydrogel-luciferaza-a-nanotech-nebo-sisinka-dmt-du/
https://stop5g.cz/ctvrta-prumyslova-revoluce-5g-transhumanismus-mikrojehlova-naplast-vakciny-testy-covid-19-mrna-hydrogel-luciferaza-a-nanotech-nebo-sisinka-dmt-du/
https://stop5g.cz/rodice-pozor-deti-v-ohrozeni-5g-a-4g-se-instaluji-na-budovy-skol-who-a-implikovany-souhlas-s-ockovanim-bez-souhlasu-rodicu/
https://stop5g.cz/rodice-pozor-deti-v-ohrozeni-5g-a-4g-se-instaluji-na-budovy-skol-who-a-implikovany-souhlas-s-ockovanim-bez-souhlasu-rodicu/
https://stop5g.cz/5g-nepotrebuje-cip-biokodovana-dna-rezonancni-frekvence-k-ovladani-jedince-v-matrixu-amazon-blackops-kontrola-mysli-google-kvantovy-superpocitac/
https://stop5g.cz/5g-nepotrebuje-cip-biokodovana-dna-rezonancni-frekvence-k-ovladani-jedince-v-matrixu-amazon-blackops-kontrola-mysli-google-kvantovy-superpocitac/
https://stop5g.cz/5g-nepotrebuje-cip-biokodovana-dna-rezonancni-frekvence-k-ovladani-jedince-v-matrixu-amazon-blackops-kontrola-mysli-google-kvantovy-superpocitac/
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/mobile-phones-cause-tumours-italian-court-rules-defiance-evidence
https://ulozto.cz/file/WakYaigCZgMP/stop5g-cz-dr-oberfelt-steiermark-study-environmental-epidemiological-study-of-cancer-incidence-in-the-municipalities-of-hausmannstatten-vasoldsberg-austria-2008-pdf
https://stop5g.cz/americky-vojensky-vyzkum-vedi-ze-lide-trpi-bagatelizace-zdravotnich-nasledku-pandemie/
https://www.youtube.com/watch?v=vZ5soLrvXFg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vZ5soLrvXFg&feature=youtu.be
https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/
https://stop5g.cz/ieee-802-11ay-60-ghz-u-vas-doma-dychaci-problemy-trenovani-mmvln-v-interakci-s-vasi-mysli-kdo-ovlada-vase-telo/
https://stop5g.cz/ieee-802-11ay-60-ghz-u-vas-doma-dychaci-problemy-trenovani-mmvln-v-interakci-s-vasi-mysli-kdo-ovlada-vase-telo/


COVID
 COVID má příznaky Mikrovlnné  Nemoci   – Příznaky nemoci z radiových vln – 

Americký Institut pro Námořní Lékařský Výzkum 1972 – Symptoms of radio-wave 
sickness – US Naval Medical Research Institute 1972 (ZORACH GLASER PHD – 
NAVAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE – Military Radiowave)

 Mozek, Oči, respirační, Srdce, Kůže = vyrážka, svědění, fleky, hoření, zarudnutí 
obličeje,

◦ Problémy s trávením, bolest varlat, dehyhratace a Wi-Fi, Redistribuce kovů, ztráta 
vlasů

 Test Krve – Mikroskopie v tmavém poli – expozice SMART METRU – degenerace 
krve

◦ rozbité buněčné stěny, mutace na buňce

◦ Degradace buněčné membrány – tvorba uzávěru láhve – v důsledku volných 
radikálů

◦ hromadění krvinek na sobě, krev nedodává kzslík do tkání

 Geny mohou kvantově kolísat – mizet a objevovat se  

 Práce Dr. Petera Gariaeva jsou na reálné špici skutečné vědy. Vlnová povaha těla 
znamená, že nemoci – vlastně závady vlnových průběhů – mohou být vysílány 
frekvencí do populace a nemusí být biologicky šířeny

 Lidské tělo je hologram generovaný z vlnového informačního pole

 CDC   – Připravenost na zombie – Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí – Centrum 
pro připravenost a reakci

 Jak může být každý testován pozitivně na COVID-19 – PCR testy – 5G technologie a   
indukce koronaviru v kožních buňkách

Umělá Inteligence – 2 Generace od roku 2011 Watson IBM
 Kogninitvni modelyUS20180082207A1  - MIMIC, myšlenkové soutěže

 Prediktivní programování  - Umělá Inteligence založená na Dešifrování Jazyka

 Singularita Umělé Inteligence 2015

 Zapojejí do Cloudu – Google Kubernetes US20200000338A1 

 Kryptoměnový Systém – Patent W02020060606  

  – blog vyřešený problém – stavební blok, cihla pro umělou inteligenci

 Ben Goertzel  

 Policie, Armáda má byt nahrazena Stroji se Zneužitou NWO Umělou Inteligencí –   
Boston Dynamics – FEDOR – Hlavní Inspektor Detektivů v Německu “Jsem Vlastenec,
ne Idiot“

https://www.cdc.gov/cpr/index.htm
https://www.cdc.gov/cpr/index.htm
https://www.cdc.gov/cpr/zombie/
https://www.cdc.gov/
https://vlnovagenetika.cz/pokusime-se-udelat-neco-s-coronavirem-jinak-dokud-neni-pozde/
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1972-ZORACH-GLASER-PHD-NAVAL-MEDICAL-RESEARCH-INSTITUTE-Military-Radiowave.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1972-ZORACH-GLASER-PHD-NAVAL-MEDICAL-RESEARCH-INSTITUTE-Military-Radiowave.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/04/STOP_COVID-Letak-2-Priznaky-nemoci-z-radiovych-vln-Americky-Institut-pro-Namorni-Lekarsky-Vyzkum-1972-odtajneno-Covid-ma-stejne-priznaky-jako-mikrovlnna-nemoc-722x1024.png
https://stop5g.cz/jak-muze-byt-kazdy-testovan-pozitivne-na-covid-19-pcr-testy-5g-technologie-a-indukce-koronaviru-v-koznich-bunkach/
https://stop5g.cz/jak-muze-byt-kazdy-testovan-pozitivne-na-covid-19-pcr-testy-5g-technologie-a-indukce-koronaviru-v-koznich-bunkach/
https://stop5g.cz/policie-armada-ma-byt-nahrazena-stroji-se-zneuzitou-nwo-umelou-inteligenci-boston-dynamics-fedor-hlavni-inspektor-detektivu-v-nemecku-jsem-vlastenec-ne-idiot/
https://stop5g.cz/policie-armada-ma-byt-nahrazena-stroji-se-zneuzitou-nwo-umelou-inteligenci-boston-dynamics-fedor-hlavni-inspektor-detektivu-v-nemecku-jsem-vlastenec-ne-idiot/
https://stop5g.cz/policie-armada-ma-byt-nahrazena-stroji-se-zneuzitou-nwo-umelou-inteligenci-boston-dynamics-fedor-hlavni-inspektor-detektivu-v-nemecku-jsem-vlastenec-ne-idiot/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-7qI6NZpO3vv0Ef20ECFMQEfmkL50g5s
https://stop5g.cz/kryptomenovy-system-patent-w02020060606-bio-data-rfid-cip-id2020-znak-bestie-5g-6g-satelity/
https://patents.google.com/patent/US20200000338A1/en?oq=US20200000338A1
./Um%C4%9Bl%C3%A1%20Inteligence%20zalo%C5%BEen%C3%A1%20na%20De%C5%A1ifrov%C3%A1n%C3%AD%20Jazyka%20%E2%80%93%20Kognitivn%C3%AD%20Modely%20a%20Neuromorfn%C3%AD%20%C4%8Cipy%20%E2%80%93%20Lidsk%C3%BD%20Mozek%20byl%20Dek%C3%B3dov%C3%A1n
https://patents.google.com/patent/US20180082207A1/en?oq=US20180082207A1


DARPA 
 Si je velmi vědoma Elektromagnetické Komunikace mezi Buňkami 
 DARPA a Preventivní Ladění Genů  
 DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele
 Holografické informace lze zavádět preventivně

◦ Toronta   v letech 2001-2002 se provedl experiment, kde Alloxan zničil funkci 
slinivky v krys. Hologram vytvořen ze zdravých buněk vyléčil slinivku krys. Léčba 
vlnové genetiky

◦ 2 Experiment - krysy dostaly Alloxan v množstvích pětkrát nebo šestkrát vyšších,
než je smrtelná dávka – hladina cukru normální

◦ Získání důkazů pomocí polymerové řetězové reakce PCR
◦ Dokázáno, že geny lze v systému PCR převést ze stavu vlny do stavu materiálu a

naopak
 Načíst  Informace od jakékoliv  Biologicky Aktivní  Látky – Reaktivace  Poškozených

Semen
 Laserová Modulace přenáší Zdravé Informace do Poškozené Buňky
 Programování Kmenových Buněk Elektromagnetickými Vlnami
 Vlnové Programování pomohlo Obnovit Buňky u Pacienta s Ochrnutou Míchou

DNA
 Klasicky model DNA nevysvětluje

◦ Fraktalita DNA kódující  bílkoviny v genomu se snižuje se  zvyšující  se složitostí
organismu. V bakteriích asi 90% genomu kóduje proteiny. Toto číslo klesá na 68%
v kvasinkách, 23–24% u některých hlístic a 1,5–2% u savců.

◦ Neschopnost Klasického Modelu Vysvětlit Paradox Rostoucího Podílu Nekódující
Ćásti Genomu se zvyšující se Složitostí Biosystémů

◦ Kodovýní Homononym a synonym

 DNA jako vlnový bio počítač  
 V kvantových podmínkách vrátit RNA chromozónu do původní podoby  
 Projevení nebo neprojevení patogenity v naší DNA
 Reverzní transkriptáza může vést k transformací koronaviru
 Neznámé vzorce mutace a aktivace pomocí 5G sítí
 Částečně lze zastavit pomoci kvantového navrstvení koronaviru
 Práce s kvantovými kopiemi genů
 Kvantově vypnout patologické geny
 Spintronické spektrum a kvantová vakcína
 Časoprostorové holografické Chromozomové kontinuum
 Genový-biopočítač „čte a chápe“ texty podobně jako lidi (2 generace umělé inteligence)
 Genetické „texty“ mají podobné matematicko-lingvistické charakteristiky
 Genetické kódy nejsou stacionární struktury – analogie magnetofon a kazeta
 DNA phanton efekt
 Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci  

◦ PCR Polymerový Enzym Postavil DNA Bakterie

DNA TESTY
 Ministerstvo Obrany nedoporučuje Genetické testování kvůli hromadnému sledování a

možnosti sledování jednotlivce bez povolení nebo vědomí jednotlivce. 

https://vlnovagenetika.cz/pouze-z-informovaneho-svetla-jde-vyvolat-chemickou-reakci-pcr-polymerovy-enzym-postavil-dna-bakterie/
https://vlnovagenetika.cz/covid-21-objevovani-a-mizeni-viru-vlnove-a-holograficke-vlastnosti-dna-digitalni-sekvence-v-koronaviru-nepochopeni-v-zapadni-vede/
https://vlnovagenetika.cz/dna-vlnovy-biopocitac-evoluce-vytvorila-geneticke-texty-chromozom-pusobi-jako-zdroj-a-prijemce-komunikace-casoprostorove-holograficke-chromozomove-kontinuum/
https://vlnovagenetika.cz/experimenty-holograficke-vlnove-povahy-geneticke-informace-hologramy-a-meta-materialy/
https://vlnovagenetika.cz/darpa-a-programova-modulace-genove-exprese-hostitele-holograficke-informace-lze-zavadet-preventivne-oprava-poskozene-michy/
https://stop5g.cz/darpa-si-je-velmi-vedoma-elektromagneticke-komunikace-mezi-bunkami-experimenty-budouci-veda-vlnovy-genom/


 Rezonanční Bio frekvence DNA se používá ke sledování, stopování a ovládání jedince 
nebo davů. 

 Kontrola z genetické úrovně představuje zvýšené riziko pro společné síly a mise (pdf).

 https://vlnovagenetika.cz/ministerstvo-obrany-nedoporucuje-geneticke-testovani-kvuli-  
sledovani-jednotlivce-z-geneticke-urovne/ 

 DNA – 4 RASY – Anatolij Klosov – Puvod Slovanov – Genealogia DNA 

Skalární Energie
 Alias Síla lásky, Energie Hyperprostoru,  Radiantní Energie, Tachionová energie, 

Bioinformační Pole, Kvantové pole ... 

 Energetika, Bio-Energetika, Psycho-Energetika

 Elektromagnetismus a Skalární doplněk, tvoří dohromady kruh, informační pole

◦ Analogie je člověk a jeho doplněn je Duše

 Fyzicko-Bio-Chemické tělo je nosič vlnové informace, která přichází u Informačního 
pole, - od Duše, Ducha … viz Lingvistická Vlnová Holografická Genetika 

 Důkaz Antoina Priora o léčení podélnými vlnami   – 1960 vyléčil terminální nádory

 Testování korelátů a ovlivňování skupin  

 Průlom v matematice kulových Hyper dimenzí – Praktická řešení   - Matematička 
Maryna Viazovska dokázala nejlepší způsob, jak sbalit koule do osmi a 24 rozměrů 

 Anténa a počítač tvoří skalární interferometr – Teslova houfnice

◦ „Endotermický“ režim vysává energii

◦ „Exotermický“ režim vyzařuje energii

◦ Počítače určují polohu pomocí Woodpecker mřížky

◦ Režim „Mindsnapper“ ovlivňuje elektromagnetické spojení mysli a těla

◦ Střední úrovně způsobují davovou hypnózu – hypnotický stav

 Skalární elektromagnetická revoluce způsobila, že všechny předchozí formy války jsou
téměř zastaralé

 Slunce a Země jsou jvyvážené skalární energie - Narušení rovnováhy může zničit Zemi
 Mossad používá skalární zbraně na Západě, Rusko na východě. Armáda je jak dobrá 

tak špatná. Je armádní spravedlivost, je na to i runa.

Patenty
 Patenty – Od PsyOps k Neurologickým Válkám – Monitorování Lidí pomocí Globální   

Sítě, např. Telefonní Sítě, Internetu – Claudový Fyziologický Monitorovací Systém

https://stop5g.cz/patenty-od-psyops-k-neurologickym-valkam-monitorovani-lidi-pomoci-globalni-site-napr-telefonni-site-internetu-claudovy-fyziologicky-monitorovaci-system/
https://stop5g.cz/patenty-od-psyops-k-neurologickym-valkam-monitorovani-lidi-pomoci-globalni-site-napr-telefonni-site-internetu-claudovy-fyziologicky-monitorovaci-system/
http://www.claymath.org/maryna-viazovska
https://stop5g.cz/skalarni-energie-ve-vojenske-technologii-matematika-kulovych-hyper-dimenzi-skalarni-interferometrie/
https://stop5g.cz/psychoenergetika-skalarni-interferometry-mysl-je-podobna-casu-myslenkove-valky-dil-2/
https://vlnovagenetika.cz/lecive-sily-podelnych-vln-skalarni-energie/
https://vlnovagenetika.cz/ministerstvo-obrany-nedoporucuje-geneticke-testovani-kvuli-sledovani-jednotlivce-z-geneticke-urovne/
https://vlnovagenetika.cz/ministerstvo-obrany-nedoporucuje-geneticke-testovani-kvuli-sledovani-jednotlivce-z-geneticke-urovne/
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2021/02/vlnovagenetika.cz-DOD-Memo-DNA-Testing-OFFICE-OF-THE-SECRETARY-OF-DEFENSE-The-Department-of-Defense-does-not-recommend-Genetic-Testing-Security-risks-and-surveillance-from-DNA-level.pdf


 Patenty – Vzdálená Nervová Manipulace – Směrované Energické Zbraně – Zařízení a   
Metoda vytváření Emocí – Zaměřovací Systém

 Patenty – Vzdálená Nervová Manipulace – Směrované Energické Zbraně – Zařízení a   
Metoda vytváření Emocí – Zaměřovací Systém

 Odtajnění Tajného Vesmírného Programu – Salvatore Pais – Vesmírné, Průlomové   
Patenty – HAUC – Hybridní Letecké, Kosmické a Podvodní Plavidlo – Nová Generace 
Počítačů – Neztrátový Přenos Energie

 Syntetická Telepatie – Vzdálené Neurologické Monitorování – Satelitní Obtěžování –   
Patent US3951134A (1976) – 24 Patentů na Ovládání Lidí a DEW – Naděje a Síla 
Myšlenky – Vzdálené Rozhraní Mozku a Počítače – Umělá Telepatie – Signální 
Inteligence

Nanočástice
 Různé druhy Nano Operační Systém analogie Počítače a Wi-Fi

 Nanotechnologie proto potřebuje malé vlny ke komunikaci, tedy vyšší frekvence, 

 US20030141189  , US20100090180A1, US20  0  30138777  , US20180153822A1

 neharmonické frekvence přepisují, rozbijí Vaši DNA.

 Morgellony -Syntetická Biologie – Morgelony – Patent US20030141189 – Nebezpečné 
Sekvencování RNA a DNA – Patent US20100090180A1 – Samoreplikační materiály – 
Operační Systém uvnitř Nanostrojů – US20030138777 – Aktivace přes Frekvence a 5G

Vakcíny a jak se chránit
 5G a elektroporační DNA Vakcíny   – obě produkují pulzní vlny EMF k otevření pórů 

Vaší pokožky a následnou změnu Vaši genetické informace

 INDUKOVANÁ VLNOVÁ IMUNITA

 messenger mRNA a přepis DNA versus DNA jako vlnový Biopočítač

 CRISPR a genová úprava vede k degradaci a degeneraci

 Nepochopení DNA v západním světě – neúplný model starý 67 let

Vlnová Genetika
 Peter Gariaev – Kvantové Vědomí Lingvisticko Vlnového Genomu – Teorie a Praxe –   

Institut Kvantove Genetiky

 Objevy zahrnují to, o čem lidstvo dlouho snilo

 Buňky jsou v koherentní vlnové vzájemné komunikaci  

 Biofotonové pole je základ pro kvantové holografické procesy

 LINGVISTICKÁ VLNOVÁ A HOLOGRAFICKÁ GENETIKA

https://stop5g.cz/fotonove-pocitace-hologram-biofotony-strukturovana-ez-voda-h3o2-patent-epo351357b1-akusticke-a-elektromagneticke-vzory-mechanicka-biologie/
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2021/05/Peter-Gariaev-Kvantove-Vedomi-Lingvisticko-Vlnoveho-Genomu-Teorie-a-Praxe-Institut-Kvantove-Genetiky.pdf
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2021/05/Peter-Gariaev-Kvantove-Vedomi-Lingvisticko-Vlnoveho-Genomu-Teorie-a-Praxe-Institut-Kvantove-Genetiky.pdf
https://stop5g.cz/5g-a-elektroporacni-dna-vakciny-a-testy-transhumanismus-pirbright-institute-bill-gates-innovate-uk-covid-19-genocida/
https://stop5g.cz/synteticka-biologie-morgelony-patent-us20030141189-nebezpecne-sekvencovani-rna-a-dna-patent-us20100090180a1-samoreplikacni-materialy-operacni-system-uvnitr-nanostroju/
https://stop5g.cz/synteticka-biologie-morgelony-patent-us20030141189-nebezpecne-sekvencovani-rna-a-dna-patent-us20100090180a1-samoreplikacni-materialy-operacni-system-uvnitr-nanostroju/
https://stop5g.cz/synteticka-biologie-morgelony-patent-us20030141189-nebezpecne-sekvencovani-rna-a-dna-patent-us20100090180a1-samoreplikacni-materialy-operacni-system-uvnitr-nanostroju/
https://patents.google.com/patent/US20180153822A1/en?oq=US20180153822A1
https://patents.google.com/patent/US20030138777A1/en?oq=US20030138777
https://patents.google.com/patent/US20030138777A1/en?oq=US20030138777
https://patents.google.com/patent/US20030138777A1/en?oq=US20030138777
https://patents.google.com/patent/US20100090180A1/en?oq=US20100090180A1
https://patents.google.com/patent/US20030141189A1/en?oq=US20030141189
https://stop5g.cz/synteticka-telepatie-vzdalene-neurologicke-monitorovani-satelitni-obtezovani-patent-us3951134a-1976-24-patentu-na-ovladani-lidi-a-dew-nadeje-a-sila/
https://stop5g.cz/synteticka-telepatie-vzdalene-neurologicke-monitorovani-satelitni-obtezovani-patent-us3951134a-1976-24-patentu-na-ovladani-lidi-a-dew-nadeje-a-sila/
https://stop5g.cz/synteticka-telepatie-vzdalene-neurologicke-monitorovani-satelitni-obtezovani-patent-us3951134a-1976-24-patentu-na-ovladani-lidi-a-dew-nadeje-a-sila/
https://stop5g.cz/odtajneni-tajneho-vesmirneho-programu-salvatore-pais-vesmirne-prulomove-patenty-hauc-hybridni-letecke-kosmicke-a-podvodni-plavidlo-nova-generace-pocitacu-neztratovy-preno/
https://stop5g.cz/odtajneni-tajneho-vesmirneho-programu-salvatore-pais-vesmirne-prulomove-patenty-hauc-hybridni-letecke-kosmicke-a-podvodni-plavidlo-nova-generace-pocitacu-neztratovy-preno/
https://stop5g.cz/odtajneni-tajneho-vesmirneho-programu-salvatore-pais-vesmirne-prulomove-patenty-hauc-hybridni-letecke-kosmicke-a-podvodni-plavidlo-nova-generace-pocitacu-neztratovy-preno/
https://stop5g.cz/patenty-vzdalena-nervova-manipulace-smerovane-energicke-zbrane-zarizeni-a-metoda-vytvareni-emoci-zamerovaci-system/
https://stop5g.cz/patenty-vzdalena-nervova-manipulace-smerovane-energicke-zbrane-zarizeni-a-metoda-vytvareni-emoci-zamerovaci-system/
https://stop5g.cz/patenty-vzdalena-nervova-manipulace-smerovane-energicke-zbrane-zarizeni-a-metoda-vytvareni-emoci-zamerovaci-system/
https://stop5g.cz/patenty-vzdalena-nervova-manipulace-smerovane-energicke-zbrane-zarizeni-a-metoda-vytvareni-emoci-zamerovaci-system/


 Kvantová fluktuace – geny, části viru se mohou objevovat a mizet, nebo se dají vypínat
a zapínat pomoci vln, mikrovln, 5G V patentu koronaviru je popsána umělá sekvence

 DNA má holografické, vlnové, lingvistické a elektromagnetické vlastnosti, tím pádem 
je v DNA kvantová fluktuace a tím pádem se vir, nebo jeho část může i nemusí víc v 
testech objevit i při stejným replikačním čísle PCR (Polymer Chain Reaction neslouží 
ani k testovaní, ale k namnožení vzorku). Také může docházet k četným vlnovým a 
holografickým mutacím. Západní genetika tyto vlnové vlastnosti ignoruje, což ji 
zavedlo do slepé uličky.

 https://vlnovagenetika.cz/covid-21-objevovani-a-mizeni-viru-vlnove-a-holograficke-  
vlastnosti-dna-digitalni-sekvence-v-koronaviru-nepochopeni-v-zapadni-vede/ 

Syntetická Biologie
 mohou dělat cokoliv s fyzickým tělem, smysli, jde jim o Duši

 člověk je na bázi uhlíku, snaží se o prosazení nové formy života na bázy silikonu - 
silicon-based DNA synthesis from Twist Bioscience, Synthetic biology

 50 % člověk 50 % robot se dá nejlépe ovládat a také je tam největší probuzení pro Bio 
roboty, kteří jsou již 50/50

 Pulzní Magnetismus - Borax, Oregánový Olej, 

Cynematics
 Hmota je animována zvukem

 Skalární vlna vznikne, když jsou dvě stejné vlny přesně mimo fázi

Neuromorfní Čipy
 Neuromorfní Čip US20190228287A1

 Emulace vědomí - Lidské tělo spi – smíchání realit. 

 Vědomí se vytváří v mikrotubulích - Vědci prokázali, že vědomí se vytváří v 
mikrotubulích (Consciousness, Microtubules and The Quantum World, nebo 
Consciousness,Microtubules,& ‘Orch OR’), když reagují na energetické signály z 
vnějšího a vnitřního prostředí. Mikrotubuly vytvářejí magnetickou skalární vlnu, 
která interaguje s DNA v mitochondriích buňky.

Transhumanismus
 Vakcína COVID – rDNA – rRNA – cDNA – Komplementární Klonová DNA – Lidské   

klonování a mutace – Transhumanismus a sítě 5G
 Čtvrtá průmyslová revoluce – 5G – Transhumanismus – Mikrojehlová náplast –   

Vakcíny, Testy Covid-19 mRNA – Hydrogel – Luciferáza a NanoTech nebo Šišinka, 
DMT, Duše a Duch?

Syntetická Telepatie
 Kybernetické Mučení – Zvláštní Zpravodaj OSN 

https://stop5g.cz/ctvrta-prumyslova-revoluce-5g-transhumanismus-mikrojehlova-naplast-vakciny-testy-covid-19-mrna-hydrogel-luciferaza-a-nanotech-nebo-sisinka-dmt-du/
https://stop5g.cz/ctvrta-prumyslova-revoluce-5g-transhumanismus-mikrojehlova-naplast-vakciny-testy-covid-19-mrna-hydrogel-luciferaza-a-nanotech-nebo-sisinka-dmt-du/
https://stop5g.cz/ctvrta-prumyslova-revoluce-5g-transhumanismus-mikrojehlova-naplast-vakciny-testy-covid-19-mrna-hydrogel-luciferaza-a-nanotech-nebo-sisinka-dmt-du/
https://stop5g.cz/vakcina-covid-rdna-rrna-cdna-komplementarni-klonova-dna-lidske-mutace-lidske-klonovani-transhumanismus-a-site-5g/
https://stop5g.cz/vakcina-covid-rdna-rrna-cdna-komplementarni-klonova-dna-lidske-mutace-lidske-klonovani-transhumanismus-a-site-5g/
https://stop5g.cz/elektromagneticke-ucinky-na-mitochondrie/
http://www.quantumconsciousness.org/sites/default/files/SHameroffJCSConscMicroandOrchORASpacetimeOdyssey2014.pdf
http://www.quantumconsciousness.org/sites/default/files/Consciousness%20Microtubules%20and%20Quantum%20World.pdf
https://patents.google.com/patent/US20190228287A1/en?oq=US20190228287A1
https://vlnovagenetika.cz/covid-21-objevovani-a-mizeni-viru-vlnove-a-holograficke-vlastnosti-dna-digitalni-sekvence-v-koronaviru-nepochopeni-v-zapadni-vede/
https://vlnovagenetika.cz/covid-21-objevovani-a-mizeni-viru-vlnove-a-holograficke-vlastnosti-dna-digitalni-sekvence-v-koronaviru-nepochopeni-v-zapadni-vede/
https://otevrisvoumysl.cz/kary-mullis-vynalezce-pcr-testu-hovori-o-jejich-moznem-zneuziti/
https://otevrisvoumysl.cz/kary-mullis-vynalezce-pcr-testu-hovori-o-jejich-moznem-zneuziti/


Signální Inteligence
 NSA, rezonance

 Proč se DELTA Force tak jmenují ...

Kybernetické Mučení
 Psychologické Operace

 Kybernetické Mučení – Zvláštní Zpravodaj OSN – Skalární, Elektromagnetické   
Technologie, Internet, 5G a Jejich Zneužití – Česká republika

Chemtrails
 5G Vysílače – Chemické nano vstřikování – Vysoce Převodová Dielektrická Čočková   

Anténa – 3D Mapy – 868 MHz – Chemtrails – Vybavení pro bojiště

Spike Protein – krvácení 
 Spike Protein – Možná Ochrana proti COVID Vakcíně – DNA Internet – Vlnová   

Genetika a Indukovaná Vlnová Imunita – REZOTONE 11

Srdce
 Jsme s atomů +- bez elektřiny lidské tělo nefunguje

 10000 x silnější než mozek a srdce není pumpa

 5G Startlink Satelity – Srdeční problémy – SpaceX – Země v nebezpečí – Genocida   
celého Biologického Života

 Srdce a krevní oběh – Chestahedron – Posvátná Geometrie – Kosmické Srdce – Rudolf  
Steiner – Torus

 Lidské Srdce – Kosmické Srdce – Srdce není Pumpa – Elektřina – Vývoj Humanity –   
Čtvrté Skupenství Vody – EZ Voda

 Anesteziolog jménem Dr. Frust Branko napsal knihu Srdce a krevní oběh – 
integrativní model (The heart and the circulation – an Integrative Model). V této knize 
pan Dr. Branko velmi detailně popisuje, proč srdce není pumpa. Je to kniha speciálně 
pro ty z vás, kteří se zajímají o vědecký trest … Tedy hlavně pro doktory.

 Pan profesor James A. Di Nardo, Šéf divize srdeční anestezie na Harvardké lékařské 
škole napsal předmluvu k této knize.

 Srdce není mechanické čerpadlo, ale dirigent oběhu a centrum lásky.

Voda
• Č  tvrté skupenství vody H3O2   -Dr. Gerald Pollock

https://stop5g.cz/fotonove-pocitace-hologram-biofotony-strukturovana-ez-voda-h3o2-patent-epo351357b1-akusticke-a-elektromagneticke-vzory-mechanicka-biologie/
https://stop5g.cz/fotonove-pocitace-hologram-biofotony-strukturovana-ez-voda-h3o2-patent-epo351357b1-akusticke-a-elektromagneticke-vzory-mechanicka-biologie/
http://medfac.tbzmed.ac.ir/uploads/3/CMS/user/file/10/library/books/heart%20circulation.pdf
https://stop5g.cz/lidske-srdce-kosmicke-srdce-srdce-neni-pumpa-elektrina-vyvoj-humanity-ctvrte-skupenstvi-vody-ez-voda/
https://stop5g.cz/lidske-srdce-kosmicke-srdce-srdce-neni-pumpa-elektrina-vyvoj-humanity-ctvrte-skupenstvi-vody-ez-voda/
https://stop5g.cz/srdce-a-krevni-obeh-chestahedron-posvatna-geometrie-kosmicke-srdce-rudolf-steiner-torus/
https://stop5g.cz/srdce-a-krevni-obeh-chestahedron-posvatna-geometrie-kosmicke-srdce-rudolf-steiner-torus/
https://stop5g.cz/5g-startlink-satelity-srdecni-problemy-spacex-zeme-v-nebezpeci-genocida-celeho-biologickeho-zivota/
https://stop5g.cz/5g-startlink-satelity-srdecni-problemy-spacex-zeme-v-nebezpeci-genocida-celeho-biologickeho-zivota/
https://stop5g.cz/spike-protein-mozna-ochrana-proti-covid-vakcine-dna-internet-vlnova-genetika-a-indukovana-vlnova-imunita-rezotone-11-5g/
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https://stop5g.cz/5g-vysilace-chemicke-nano-vstrikovani-vysoce-prevodova-dielektricka-cockova-antena-3d-mapy-868-mhz-chemtrails-vybaveni-pro-bojiste/
https://stop5g.cz/5g-vysilace-chemicke-nano-vstrikovani-vysoce-prevodova-dielektricka-cockova-antena-3d-mapy-868-mhz-chemtrails-vybaveni-pro-bojiste/
https://stop5g.cz/kyberneticke-muceni-zvlastni-zpravodaj-osn-5g-skalarni-elektromagneticke-technologie-a-jejich-zneuziti-ceska-republika/
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Dokumenty
7. února 2019 – Americký senátor Blumenthal udělil telekomunikačnímu průmyslu velkou 
ránu tím, že definitivně řekl, že nebyly provedeny žádné studie bezpečnosti -BIG WIRELESS 
CONCEDES: No studies showing safety of 5G – 7th Feb 2019.

OSN 

• Kybernetické Mučení – Organizace Spojených Národů – Rada pro Lidská Práva –   
Mučení a jiné Kruté, Nelidské nebo Ponižující Zacházení nebo Trestání – Počítačové 
Mučení – CYBERTORTURE   –  A / HRC 43/49  s   (Kybernetické Mučení – Zvláštní 
Zpravodaj OSN – Skalární, Elektromagnetické Technologie, Internet, 5G a Jejich Zneužití – 
Česká republika)

Vlnová Genetika

• Peter Gariaev – Kvantové Vědomí Lingvisticko Vlnového Genomu – Teorie a Praxe –   
Institut Kvantove Genetiky 

Dokumenty 5G a Neionizující záření

• Riziko 5G: Vědecká Perspektiva   - STOP5G.CZ – 5G Risk: The Scientific Perspective
„  Uvedení desítek milionů 5G antén bez jediného biologického testu bezpečnosti je asi   
ten nejhloupější nápad v celé historii světa.  “   Prof. Dr. Martin Pall

• 1994 – RÁDIOFREKVENCE – MIKROVLNNÉ RADIAČNÍ BIOLOGICKÉ 
ÚČINKY A BEZPEČNOSTNÍ NORMY – PŘEHLED – Laboratoře 
(RADIOFREQUENCY – MICROWAVE RADIATION BIOLOGICAL EFFECTS 
AND SAFETY STANDARDS – A REVIEW – Labs)

• 1990 – HODNOCENÍ POTENCIÁLNÍ KARCINOGENICITY 
ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ (EVALUATION OF THE POTENTIAL 
CARCINOGENICITY OF ELECTROMAGNETIC FIELDS)

• 1981 – NASA – EMF – ELEKTROMAGNETICKÉ POLE V INTERAKCI S LIDSKÝM 
TĚLEM: POZOROVANÉ ÚČINKY A TEORIE (NASA – EMF – ELECTROMAGNETIC
FIELD INTERACTIONS WITH THE HUMAN BODY: OBSERVED EFFECTS AND 
THEORIES)

• 1976 – OBRANNÁ INTELIGENČNÍ AGENTURA – BIOLOGICKÉ ÚČINKY 
ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ (DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY – 
BIOLOGICAL EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC RADIATION)

• 1971 – ZORACH GLASER PHD – Námořní Lékařský Výzkumný Ústav – Vojenská 
Radiová vlna (ZORACH GLASER PHD – NAVAL MEDICAL RESEARCH 
INSTITUTE – Military Radiowave)

• 1970 – Mikrovlny s nízkou intenzitou nervové funkce – MacGregor (1970 – Low intensity 
microwaves on nervous function – MacGregor)

• 1968 - Vliv neionizujícího záření na živé organismy – Ing. Musil, Marha, Pafková,   1968   str   
59-62 Studie vznikla z důvodu působení tehdejších televizních a rozhlasových vysílačů a pro
bezpečnou realizaci nových. 

Studie: Účinky Neionizujícího Elektromagnetického Záření a Mikrovln na 
Zdraví

• Existuje velké množství vědeckých studií – v posledním počtu přesahujících 6 000 -, které 
ukázaly, že vysokofrekvenční záření a mikrovlny jsou škodlivé pro člověka, zvířata a 
rostliny.

https://www.youtube.com/watch?v=vZ5soLrvXFg&feature=youtu.be
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http://www.elektrosmog-zony.cz/download/emp1968.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1970-Low-intensity-microwaves-on-nervous-function-MacGregor.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1970-Low-intensity-microwaves-on-nervous-function-MacGregor.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1972-ZORACH-GLASER-PHD-NAVAL-MEDICAL-RESEARCH-INSTITUTE-Military-Radiowave.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1972-ZORACH-GLASER-PHD-NAVAL-MEDICAL-RESEARCH-INSTITUTE-Military-Radiowave.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1976-DEFENSE-INTELLIGENCE-AGENCY-BIOLOGICAL-EFFECTS-OF-ELECTROMAGNETIC-RADATION.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1976-DEFENSE-INTELLIGENCE-AGENCY-BIOLOGICAL-EFFECTS-OF-ELECTROMAGNETIC-RADATION.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1981-NASA-EMF-ELECTROMAGNETIC-FIELD-INTERACTIONS-WITH-THE-HUMAN-BODY-OBSERVED-EFFECTS-AND-THEORIES.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1981-NASA-EMF-ELECTROMAGNETIC-FIELD-INTERACTIONS-WITH-THE-HUMAN-BODY-OBSERVED-EFFECTS-AND-THEORIES.pdf
https://stop5g.cz/wp-content/uploads/2021/01/STOP5G.CZ-1981-NASA-EMF-ELECTROMAGNETIC-FIELD-INTERACTIONS-WITH-THE-HUMAN-BODY-OBSERVED-EFFECTS-AND-THEORIES.pdf
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https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2021/05/Peter-Gariaev-Kvantove-Vedomi-Lingvisticko-Vlnoveho-Genomu-Teorie-a-Praxe-Institut-Kvantove-Genetiky.pdf
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• Skupina kampaní EMF Safety sestavila tuto sbírku více než 1300, recenzovaných, 
vědeckých studií prokazujících poškození EMF / mobilními telefony / WiFi atd.

• Zpráva BioInitiative 2012 shrnuje 1800 studií. Zahrnuje graf účinku při různých frekvencích
a výkonech (RF Color Charts). Tento graf shrnuje řadu studií relevantních pro mobilní věže, 
WI-FI, „chytré“ bezdrátové měřicí přístroje, bezdrátové notebooky, dětské monitory, 
mobilní telefony a bezdrátové telefony.

• Ve zprávě Včely, ptáci a lidstvo (Bees, Birds and Mankind) – ničení přírody elektrosmogem 
prof. Ulrich Warnke vysvětluje, jaké poškození způsobuje záření RF / MW našim včelám, 
ptákům, jiným opylovačům, zvířatům a lidem. Také vysvětluje mechanismy poškození , 
zejména narušením oxidu dusnatého.

• Skupina kampaní WiFi In Schools zveřejnila sbírku 34 vědeckých studií, které ukazují 
nepříznivé biologické účinky a poškození zdraví z Wi-Fi.

• Vědecká Studie – Nepříznivé Zdravotní Účinky 5G Mobilní Síťové Technologie v Reálných  
Podmínkách

• Online archiv (Cell Phone Radiation Poses a Serious Biologic Health Risk) Dr. Neila 
Cherryho (1946-2003) obsahuje rozsáhlé reference, které sledují jeho důležitou práci při 
odhalování nebezpečí bezdrátového záření. (There is no safe dose of wireless radiation – Dr 
Neil Cherry)

• Vědecká Studie – Nepříznivé Zdravotní Účinky 5G Mobilní Síťové Technologie v Reálných  
Podmínkách

Česká televize nedala prostor zástupcům Stop5G – Reportáže 
ČT – Spuštění 5G sítě v Česku – 5G Útočí

Čína, 5G a Wuhanský Koronavirus – Výskyt Koronaviru se 
Shoduje s Rozvojem 5G Infrastruktury

Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie

Armáda
• Skalární Energie ve Vojenské Technologii – Matematika kulových Hyper dimenzí – Skalární  

interferometrie

• Psychotronická technologie je realita již dlouho – Psychotronická válka – Kontrola mysli a   
Shumannova rezonance – Čtení myšlenek je vylepšenou verzí počítačového rozpoznávání 
řeči

• Tvarovač paprsků v 4G enodeB LTE a 5G gnodeB NR – 5G Veřejné osvětlení – Zaměření   
na pohybující se nebo stacionární cíle – Konfigurace výkonu – Časovaná hromadná zbraň

• VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVA O PANDEMII COVID-19 A JEJÍ VZTAH K SARS-COV-2 A   
DALŠÍM FAKTORŮM – SDRUŽENÍ DŮSTOJNÍKŮ ARMÁDY FRANCOUZSKÉ 
REZERVY – DÍL 2

• 5G Vysílače – Chemické nano vstřikování – Vysoce Převodová Dielektrická Čočková   
Anténa – 3D Mapy – 868 MHz – Chemtrails – Vybavení pro bojiště

• Mikrovlny s Vysokým Výkonem – Elektromagnetické Pulzní Zbraně – E-Bomba  

• 5G Satelity – Akustické Zbraně – Infrazvuk – Ultrazvuk – DEW  
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https://www.scribd.com/lists/3440803/Electrosmog-Bibiographies
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• 5G Satelity jako Zbraň – Směrované, Mikrovlnné, Energetické Zbraně – Laserové Zbraně  

• Armáda, Nové Zbraně, Mikrovlnné Účinky, (Ne)smrtící Vlivy a 5G  

• 5G Technologie – Zaměřená Mikrovlnná Radiace – Tichá Válka  

• Ovládání Mysli, Psychotronické Elektronické Zbraně  

• 5G Používá stejné Frekvence jako Vojenská Zbraň Způsobující Bolest  

ŘEŠENÍ A AKCE STOP 5G
 Rod – Rodina – Národ – Příroda – Úroda 

 RASA – Rody Asou (Člověk Bůh žijící na Zemi) Strany Asou

 Svázání s Kruhová DNA v našich tělech - Elektromagnetické Účinky na Mitochondrie

 REZOTONE  , BLUSHIELD

 Akce Stop5G – Dle zákona č. 106/1999 Sb. napište svému starostovi žádost o   
poskytnutí informací – Zavolejte Vašemu starostovi – Tisk letáku – Informujte nejen 
veřejné úřady

 Akce Stop5G – Napište PODNĚT Hygieně ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb. –   
Vzor dopisu

 Zavolejte Policii a Nahlaste Zločin – COVID 5G je Podvod a Kryje Skutečné   
Nebezpečí 5G Sítí, Vakcín a Nanotechnologií, které Slouží k Zavádění Digitálního 
Koncentráku – Policie Prober se

Řešení Nanotechnologie

 Magnetický Puls přetíží Nano a Mikroskopické Obvody Nanotechnologie

 Magnetismus – Dva neodymové magnety v přitažlivé konfiguraci 

 Pulzní Magnetismus

 Elektromagnetický Puls (EMP) ničí Nano – Zdroj vysokofrekvenčního napětí, měděný 
drát a baterka

 Kovy – česnek, Koriand, Zelený čaj, Chlorella, Jablečný Ocet

 Virus, Bakterie, Houba – Koloidní stříbro, MMS, Éterické oleje – Jalovec, Borovice, 
Eukalyptus, Infračervené světlo

Další Akce

• Bojkot opatřením, testům, vakcínám

• Nenechte se očkovat, testovat
• Omezte používání mobilního telefonu
• ANS – S  TOP testování dětí ve školách  
• Výzva k zahájení občanské neposlušnosti podle článku 23 Listiny základních práv a svobod  
• Formulář stížnosti školskému ombudsmanovi kvůli testování dětí  
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• Bojkot Geneticky Modifikovanému Organismu, Monsantu, McDonalds, Coca Cola, Burger 
King, nadnárodním řetězcům …

• Bojkot   Facebooku, YouTube, Google   … Přejít na jiné platformy MeWe, BrandNewTube, 
Odysee, Startpage, vk, Telegram …

• Podpořit lokální zemědělce (scuk.cz, agrorynek.cz)
• P  odpořte Jizdy za Svobodu  
• Čestn  é   vyhla  š  enie namiesto testu  
• Informujte o Oznámení o odpovědnosti za škody a úmrtí z vakcíny COVID-19
• Právne dokumenty na stiahnutie  
• NAHLASTE COVID PODVOD NA TEL 1221 KE KORONAVIRU  
• NAHLÁSENIE PODVODU – MÔŽETE NA INFOLINKE COVID -19: 0800 174 174  
• Přestat používat Microsoft a začít používat Linux
• Platit v hotovosti, nepoužívat karty ani mobily k placeni
• Vytiskněte a naučte se svoje práva
• Informujte lidi o podvodných testech – Odborná analýza testovacích paličiek z plošného 

testovania v SR
• V  ytiskněte   a sdílejte   letáky  
• Vytvářejte lokální komunity (STOP COVID 5G ZOMBIE APOKALYPSA – PATENTY – 

SEZNAM LOKÁLNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH SKUPIN – PRO NÁŠ ROD, RODINU,
NÁROD A PŘÍRODU)

• Podporujeme lidská práva, občanské svobody, svoboda sdružování, svoboda projevu (bez 
cenzury) svoboda pohybu, svoboda zaměstnání, svoboda vyznání, svoboda shromažďování

• Podpořte rozvoj sítě zásobování potravinami, oblečení, ubytování
• Připojte se k Freedom Bandu, noste žluté vesty jako francouzští revolucionáři
• Domluvte pravidelná lokální setkání
• Jděte společně za starostou  
• Napište na Hygienu – Akce Stop5G – Napište PODNĚT Hygieně ve smyslu § 42 zákona č. 

500/2004 Sb. – Vzor dopisu
• Pomozte zrušit vakcinační totalitně průmyslový komplex.
• Zavolejte Policii a Nahlaste Zločin – COVID 5G je Podvod a Kryje Skutečné Nebezpečí  

5G Sítí, Vakcín a Nanotechnologií, které Slouží k Zavádění Digitálního Koncentráku – 
Policie Prober se

• Covid kryje příznaky 5G – Doporučení Právníka a Lékaře jak Odmítnout povinné   
Očkování, pokud je podmíněno Zákonem ze strany Státu

• Trestní Oznámení – ČTÚ – Nordic Telecom – NRL – Ministerstvo Průmyslu a   
Obchodu České Republiky – Ministerstvo pro Místní Rozvoj České Republiky – 
Genocida

• Akce Stop5G – ÚSTAVNÍ STÍŽNOST – LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD   
– Vzor Dopisu

• KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ   
NÁPRAVY – DOKUMENTY

• KROKY K PŘÍPRAVĚ DŮKAZŮ PRO SOUDNí SPORY A POTENCIÁLNÍ   
NÁPRAVY

• ZAPOJTE SE!
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