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Standardní model DNA z roku 1953

 37 bilionů buněk v lidském těle a většina z nich obsahuje chromozomy, nebo 
jádro s 46 chromozomy, které jsou navinutými dvojitými šroubovicemi. 

 Každá šroubovice má tzv. páteř, která je z peptozy a peptoza má jinou 
polarizaci a tyto molekuly jsou opticky aktivní a polarizují přicházející světlo, 
což umožňuje kroucení šroubovice. Mezi páteři jsou kódující molekuly, a to 
čtyři nukleotidové báze adenin guanin cytosin a thymin. Ve skupinách tří 
takzvaných kodonů poskytuje skutečný genetický kód. 

 Čtyři nukleotidové báze drží pohromadě vodíkové vazby. Stejné vodíkové 
vazby drží molekuly vody, nebo strukturovanou vodu H3O2.

 Standardní model DNA nevysvětluje buněčnou diferenciaci

Lingvisticko Vlnová Genetika

 Každá buňka může být vrácena do základního stavu, nebo univerzální pluripotence pro 
řízené diferenciace na jakýkoli jiný typ buňky.

 Chemie a materiální struktura atomů je pouze nosič vlnového sledu informací

Buňka emituje Ultra Slabé Elektromagnetické Záření – 
Biologické fotony

 Alexander Gurwitsch   již před 100 navrhoval, že buňka emituje ultra slabé 
elektromagnetické záření nebo biologické fotony (Das Problem der Zellteilung 
physiologisch betrachtet – 1926). 

 Gurwitsch uvažoval o biofotonech jako o hlavním vodícím faktoru pro samoorganizaci. 
 Biofotony potvrzeny Fritzem Poppem (Biophotonen – Meue Horizonte in der 

Medizin), který zaznamenal koherentní světlo z buňky, ve viditelném a ultrafialovém 
frekvenčním rozsahu primárně emitované chromozomy v jádru buněk (Emission of 
Mitochondrial Biophotons and their Effect on Electrical Activity   of Membrane   
via Microtubules - 2011). 

Mozek je Světelný Počítač

 Emise biofotonů byly dále potvrzeny (Biophotons, microtubules and CNS, is our 
brain a „holographic computer – 2004), nalezeny v mozku, což z mozku dělá 
světelný počítač. Biofotony jsou přírodní laserové podívaná. 

 Buňky používají biofotony ke komunikaci mezi sebou
 Koherentní délka světla odpovídá rozměrům biologické buňky
 Koherentní délka slunečního světla na povrchu Země odpovídá rozměrům 

nebo velikosti biologické buňky, zajišťuje soudržnost v buněčném i menším 
měřítku. 

 Biologické organismy se vyvinuly a vyvíjely po miliony let v rámci 
elektromagnetického pole Země a to v určité vzdálenosti od rodičovské 
hvězdy našeho Slunce. Takže buněčné struktury a živá architektura je přesně 
naladěna na distribuci energie  v heliosféře

DNA jako Vlnový Bio Počítač

 T  he DNA-wave Biocomupter   – Elektronová mračna nukleových kyselin v DNA 
jsou jako řetězec spojených kvantových harmonických oscilátorů s interakcí 
dipól-dipól mezi nejbližšími sousedy

 Vede k vazbě typu van der Waals.

http://www.rexresearch.com/biophotons/TheDNAWaveBiocomputer10.pdf
http://www.rexresearch.com/biophotons/TheDNAWaveBiocomputer10.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987703003086
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987703003086
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21425483/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21425483/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21425483/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21425483/
https://www.fit-mit-system.ch/BiophotonenHorizonte.pdf
https://www.fit-mit-system.ch/BiophotonenHorizonte.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01603019
https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01603019
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_GurwitschAlexander%20Gurwitsch
https://www.merriam-webster.com/dictionary/pluripotency


Chromozomy jako holografické počítače

 Ruský biofyzik a molekulární biolog Peter Garyaev a jeho kolegové prozkoumali vibrační 
chování DNA. 

 Závěrem bylo: „Živé chromozomy fungují stejně jako solitonové / holografické počítače 
využívající endogenní laserové záření DNA.“ To znamená, že se jim podařilo například 
modulovat určité frekvenční vzorce na laserový paprsek a tím ovlivnili frekvenci DNA a tím
i samotnou genetickou informaci.

 DNA reaguje na jazykové laserové paprsky a na rádiové vlny

 Živá látka DNA (v živé tkáni, nikoli in vitro) bude vždy reagovat na jazykově 
modulované laserové paprsky a dokonce i na rádiové vlny, pokud se používají správné 
frekvence.

 Rusové pracovali na zařízeních, která mohou ovlivňovat buněčný metabolismus 
prostřednictvím vhodných modulovaných rádiových a světelných frekvencí, a tak 
opravovat genetické vady.

 Lze opravit poškozené chromozomy

Systém lze popsat jako funkci jedné vlny

 Fröhlichovi vlnové vzory (Herbert Fröhlich -  Coherent Excitations in Biological 
Systems) 

 KOHERENCE a velikost buněk
 Koherentní vlnění je vlnění o stejné frekvenci, stejného směru kmitání a o stejné fázi 

(nebo fázovém rozdílu). Mezi zdroje koherentního elektromagnetického vlnění patří 
lasery a masery (generující (mikrovlnné) koherentní elektromagnetické záření). 

 Analogie je super rychlý VLAK S LIDMI, kde lidé jsou naladěni na tento vlak, že jim 
potřebují prostě rychle jet, tudíž vše ve vlaku má stejnou frekvenci (vlak co jede určitým 
směrem, v čase), stejný směr … SOLITON – koherentni vlak 

 To není chemický akční potenciál neuronové signalizace, ale o hodně rychlejší 
koherentní vlnový vlak, který využívá kvantové, mechanické charakteristiky.

Molekuly jako makroskopické Kvantové Stavy

 Německý fyzik Herbert Fröhlich v roce 1968 předpověděl, že biologické proteiny a 
membrány mohou vstoupit do takového stavu při kterém jsou vzrušeny prostřednictvím 
metabolického čerpání. 
◦ (Evidence for Bose condensation-like excitation of coherent modes in 

biological systems – 1975). Což je absorpce energie, která má za následek 
koherentní excitační frekvence, které fungují jako makroskopické kvantové stavy 

 V článku od Mae-Wan Ho (Bioenergetics and the Coherence of Organisms - 
Bioenergetika a soudržnost organismů) se píše, že vzrušené molekuly a membrány 
vibrují na různých charakteristických frekvencích. 

 Toto se nakonec hromadí v kolektivních režimech, nebo koherentním buzení 
elektromechanických kmitů fononů nebo zvukových vln v pevném médiu a 
elektromagnetického záření fotonů. 

 Vysvětluje se tak možnost, že organismy ve skutečnosti používají elektromagnetické 
záření ke komunikaci mezi buňkami nebo mezi různými organismy. - viz generace silného
světla bílých krvinek, když se dostanou do styku s patogenem ...

https://www.researchgate.net/publication/255612489_Bioenergetics_and_the_Coherence_of_Organisms
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/037596017590300X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/037596017590300X
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maser
https://cs.wikipedia.org/wiki/Laser
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Frekvence
https://www.walmart.com/ip/Proceedings-in-Life-Sciences-Coherent-Excitations-in-Biological-Systems-Paperback-9783642691881/21302805?wmlspartner=wlpa&selectedSellerId=14148
https://www.walmart.com/ip/Proceedings-in-Life-Sciences-Coherent-Excitations-in-Biological-Systems-Paperback-9783642691881/21302805?wmlspartner=wlpa&selectedSellerId=14148
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Fr%C3%B6hlich
https://vlnovagenetika.cz/dr-peter-p-garyaev-doktor-biologickych-ved-rans-a-ramtn/


Oscilace Mikrotubulů pro základ Vědomí

 Mikrotubuly jsou jedny z vláken cytoskeletu,  malá trubička
 Cytoskelet je dynamický systém proteinových vláken a tubulů, jejichž funkcí je transport 

látek a buněčných komponentů, opora buňky a účast na jejím dělení a také zdroj vědomí.

 Tyto Fröhlichovi oscilace uvnitř mikrotubulů stejně jako v jiných strukturách a 
molekulách biologického významu jsou také součástí teorie Stuart Hameroff pro základ 
vědomí (Center for Consciousness Studies – The University of Arizona, 
Quantum consciousness).

Výzkumy Univerzit - Mikrotubuly mají na kraji Frekvence
 Tyto výzkumy kolem vědomí byly podpořeny technologickým institutem Univerzity v New

Jersey (New Jersey Institute of Technology –   Do cells have exotic vibrational   
properties? - 2017) a univerzitou Yeshiva v Izraeli. Výzkumy ukazují, že mikrotubuly 
mají na svých okrajích uložené určité frekvence.

 Vědci se dívali na topologické okraje fononů mikrotubulů (Dynamical Majorana edge 
modes in a broad class of topolocical mechanical systems), které jsou kvantami 
zvukové energie nebo vibrací na samém okraji povrchu materiálu. 

 Toto hraje roli v supravodivosti a souvisí to se speciální třídou subatomární částice, tzv. 
Majoranské fermiony (Majorana Fermions). - Majorana Částice vysvětluje Černou 
Hmotu

 Supravodivost podél okrajů cytoskeletonu

Vědomí vzniká v Mikrotubulých, které komunikuje v Kilohertzích, 
Megahertzích, Gigahertzích ...

 Ve videu vidíte, že DNA tři různá frekvenční pásma, která se nacházejí podél okrajů 
mikrotubulů.

 Pásmá jsou dobře viditelná ve videu od Anirban Bandyopadhyay (Triplet 
resonance bands of microtubule) - Tripletní rezonanční pásma mikrotubulů -

 Bandyopadhyay je seniorní výzkumný pracovník v Národním ústavu pro materiálové 
vědy v Japonsku.

Strukturovaná Voda H3O2

 Jsou to právě tyto hrany, kraje, které můžeme najít ve čtvrtém skupenství vody (EZ Water
H302), nebo vyloučená zóna (exluded zone) výzkumu Geralda Pollocka (Cells, Gels and
the Engines of Life).  

 Výzkum ukazuje, že cytoplazma (obsah buňky mimo jadro) je složena z konkrétního typu 
intracelulární strukturované vody. 

 Tekutý krystaly vody v buňce usnadňují přenos energie a informací.
 Vrstva uspořádané vody se vytvoří kolem mikrotubulů (www.pollacklab.org). Poprvé 

byla hlášena L.A. Amos v roce 1979. 
 Silné elektrické pole se také vytváří kolem mitochondrií, které jsou zarovnány kolem 

mikrotubulů. 
 Akustické Fröhlichovi kondenzátory vibrují a strukturují vodní prostředí uvnitř buňky. 

Uspořádaná voda umožňuje šíření vibrací
 Uspořádaná voda v oblasti elektrického pole podél membrány vytváří gelovitou 

strukturu, která umožňuje vysokou excitaci intracelulárních vibrací.
 Tato gelová oblast také vykazuje vyšší hodnoty PH a zahrnuje několik vrstev molekul 

vody, aby to mohlo mít makroskopické rozměry. 
 Pokles nebo ztráta membránového potenciálu podél okrajů mění uspořádání vody kolem 

mikrotubulů a mitochondrií. 

https://www.pollacklab.org/
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/DN04/DN04043FU.pdf
https://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/DN04/DN04043FU.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Jgjaj5odA
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Jgjaj5odA
https://www.youtube.com/channel/UCgXO40C9UFnx9uwfS4JtSPg
https://en.wikipedia.org/wiki/Majorana_fermion
https://www.nature.com/articles/ncomms14587
https://www.nature.com/articles/ncomms14587
https://www.yu.edu/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170228131137.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170228131137.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170228131137.htm
http://www.quantumconsciousness.org/
https://consciousness.arizona.edu/people/stuart-hameroff
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cytoskelet


 Je to indikace pro snížení v čerpání energie (Lidské Srdce – Kosmické Srdce – 
Srdce není Pumpa – Elektřina – Vývoj Humanity – Čtvrté Skupenství Vody – 
EZ Voda) (Rakovina). 

Dr. Gerald Pollock – Čtvrté Skupenství Vody – EZ Voda – Gel

  The Fourth Phase of Water: Dr. Gerald Pollack at TEDxGuelph - TED – voda je nádherná, 
2/3 jsme voda, molekuly vody jsou malé, proto 99 procent všech molekul jsou voda. Jsou 
tyto molekuly bez práce, nebo něco dělají? Jak víme, že voda je jenom H2O co když je něco
víc. 

 Voda je tak jednoduchá molekule, všechno už musíme znát a opak je pravdou, neznáme to, 
že voda má tzv. sociální vlastnosti, ráda se sdružuje a vytváří mřížku. Lidé studovali jenom 
molekule a zapomněli že molekule vody se spojují.

 4 fáze vody je strukturovaná voda, konzistenci jak gel, kterou již před sto lety naznačil fyzik
William Hardy, 

◦ mate mrak, voda se vypařuje z celeho moře, jak to že udělá mrak

◦ víte ze můžete udělat kuličky vody, které chvilku plují po vodě než se smíchají s vodou

◦ Nebo ještěrka z jižní Ameriky co chodí po vodě, která se jmenuje Ježíš Kristus ještěrka 
(Jesus Christ Lizard)

 Čtvrté skupenství vody je tvořeno interakcí vody a hydrofilního povrchu. Hydrofilní 
povrchy jsou povrchy, které k sobě přitahují vodu. Jsou to povrchy, které vodu milují. 

 Co se stane, když vytvoříte gelovou vrstvu, nebo ochrannou vrstvu na tomto hydrofilním 
povrchu trubice, který je negativně nabitý? Stane se to, že pozitivní náboje se rozpustí ve 
vodě uprostřed trubice. Můžete to vidět. Vše, co potřebujete je hydrofilní trubici. Pozitivní 
náboje se navzájem odpuzují a tím začíná tok stoupající do kopce.

 Dr, Pollock ukázal, že tyto hydrofilní trubice vytváří větší tok kapaliny uvnitř, Tři věci,
které nabíjí naše trubice je pohonem pro naši krev, jsou to sluneční světlo, Země a 
komunikace dotýkající se jiné lidské bytosti. Co by mohlo být lepší než tohle?

 EZ vrstva je asi 10 mikro metru, šířka jednoho vlasu, ale pro molekuly je to ohromná 
vzdálenost

Strukturovaná Voda – Most – Hydrogel 

 Vědci z ústavu fyzikální a teoretické chemie ve Štýrském Hradci v Rakousku 
reportovali plovoucí vodní most mezi dvěma skleněnými reproduktory, které 
byly vytvořeny použitím vysokonapěťového stejnosměrného elektrického 
pole.

 Nebo-li do dvou skleněných nádob dáte elektrody a mezi elektrody dáte 
vysoké napětí, a voda vytvoří most – jaktože, tomu nerozumíme

 Jinými slovy, že Dr. Elmar Fuchs, Dr. Jakob Woisetschlager TU Graz, z 
Rakouska dokázali, že strukturované EZ   vod  y   (H302) lze také dosáhnout 
elektrickým polem vnějšího zdroje.

 Voda může vylézt z nádoby a procházet vzduchem do druhé kádinky. 
(www.ecfuchs.com – The Floating Water Bridge) 

http://www.ecfuchs.com/?page=waterbridge
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/lidske-srdce-kosmicke-srdce-srdce-neni-pumpa-elektrina-vyvoj-humanity-ctvrte-skupenstvi-vody-ez-voda/
https://youtu.be/FhBn1ozht-E?list=PLBAE4C2011616191F
https://magazin.biooo.cz/prirodni-kosmetika/pece-o-plet/hydrofilni-co-to-vlastne-znamena/
https://ecee.colorado.edu/~ecen5555/SourceMaterial/Pollack13.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i-T7tCMUDXU
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/lidske-srdce-kosmicke-srdce-srdce-neni-pumpa-elektrina-vyvoj-humanity-ctvrte-skupenstvi-vody-ez-voda/


 Délka plovoucího vodního mostu byla až tři centimetry. 
 Uvnitř vodního mostu Dr. Elmar C Fuchs a Jakob Woisetschläger pozorovali 

vysoké frekvenční oscilace různých rychlosti než na povrchu vlny. Most 
působí jako vlnovod.

Buněčná voda a Mechanická Biologie

 Buněčná voda, cytoproteinové struktury a membrány získávají vlastnosti, 
které jsou nyní studovány v oblastech, jako je Mechanická Biologie a Meta 
Materiály. 

 Meta Materiály s neobvyklými elektromagnetickými vlastnostmi.

Fotonové počítače vedou foton krystalickou nano mřížkou

 V technologickém institutu v Gruzu výzkumníci předvedli, že hydrogelové 
nanočástice nebo gelové materiály, jaké najdete v buňce lze použít k 
vytvoření fotonických krystalů.

 Hydrogelové nanočástice lze použít u fotonických krystalů.
 Které lze naladit na telekomunikaci přes krystalickou mřížku (Guiding Light – 

A new fabrication technique brings us closer to optical chips) 
 Pokud je možné vést foton krystalickou mřížkou, lze jej použít jako fotonický 

počítač. (Scientists create „brain-like“ photonic computer microchips 2017)
 Právě teď v každé naší buňce jsou vysoce uspořádané procesy, které mají schopnost 

navázat dálková komunikační spojení napříč membrány přes vodní mosty a stabilní 
vlnové průběhy. 

 To není chemický akční potenciál neuronové signalizace, ale o hodně rychlejší 
koherentní vlnový vlak, který využívá kvantové, mechanické charakteristiky.

Hologram bioinformace vzniká na vibrační koherentní mřížce

 Všechny buňky jsou v koherentní vzájemné komunikaci založené na 
kapalinných, krystalových, vibračních vzorcích v buněčné architektuře. 

 Holografický obraz bioinformace vzniká na této vibrační mřížce, tomto poli.
 Je to víc než za analogii, kterou jsme vytvořili jako obraz božského 

mistrovského plánu.

Biofotonové Pole je základ pro Kvantové Holografické Procesy

 Akustické a elektromagnetické vzory
 Dvě vrstvy konstruktivních interferenčních vzorů. 
 Jeden akustický 
 Druhý elektromagnetický, který se zdá, že generuje komplexní holografické obrazy a 

vlnové struktury, které lze dlouhodobě udržovat. 
 Toto lze považovat za nový typ video-systémového kódování DNA v několika vrstvách, 

které zůstávají neporušené napříč různými doménami.

DNA jako fraktální anténa, rezonance s Vesmírem

 DNA funguje jako fraktální anténa (DNA is a fractal antenna in 
electromagnetic fields) 

 DNA funguje jako příjemce, stejně jako odesílatel genetických obrazů.
 Obraz není uložen jako molekulární chemický text, ale jako interferenční 

vzorec kvantového hologramu akustických a elektromagnetických vln.
 Gariaev považuje DNA za S  oliton  , neboli ultrastabilní vlnový vlak, který 

cestuje po celé molekulární mřížce.
 Tsian Kanchzhen považuje DNA jako magnetofon 
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Informaci z pole lze přečíst Laserem - Ebner & Schürch

 Genetická informace není ve skutečnosti uložena uvnitř DNA, ale v 
informačním poli, v knihovně

 To dokazuje experimentem vědců  Ebner & Schürch
 Informace z hnihovny lze jednoduše přečíst laserovými vlastnostmi 

koherentních částic biopolymerů
 Informace je uložena někde jinde a je potvrzena jedinečným objevem dvou 

vědců z Ciba-Geigy (Experiments by Ebner & Schürch – Time 
regression/reversal and growth increase of biological material) (“Primeval 
Code” reactivated: Living archetypes of plants and animals created at the 
laboratory.) nyní Novatis v Basileji ve Švýcarsku (Novartis Basel Switzerland) 

Experiment – Semena po tři dny v Stejnosměrném poli s 10000 Volty

 Guido Ebner   a Heinz Schürch umístili semena zárodečných buněk různých 
druhů do elektrostatického pole stejnosměrné napěťové pole.

 Podobné pole jaké máme přirozeně v naší atmosféře za bouřky, nebo pole, 
které se vyskytuje mezi membránovými dipóly v buňce. 

 Vytvořili pouze pole intenzitě až 10 000 voltů.
 Kukuřice změnila svůj fenotyp do dřívější evoluční doby - vyvinula až pět 

klasů kukuřice na jednom místě, kde se obvykle vyvíjí pouze jeden klas.
 Genetické vlastnosti, které byly ztraceny kultivací nebo křížením byly 

přivedeny zpět a pokračovaly v následující generaci stejné rostliny
 Totéž se stalo moderní dřevní kapradině, která obrátila její evoluční záznám a vyrostla v 

jiný fenotyp kapradiny, která rostla před miliony lety, ale dnes již ne.
 Chemicky a geneticky byla dřevěná kapradina stále stejná, ale její tvar a vzhled skočil 

zpět v čase. Jak je tohle možné?

Genetická Informace je uložena v Poli Pozadí

 Genetická informace je uložena někde jinde – Možná v Helio-Geo 
magnetickém poli, nebo bude alespoň vyžadovat spojení s polem na pozadí 
pro přístup k aktuální verzi rostliny. 

 Projevil se fenotyp pstruha který žil před 150 lety
 Ryba narozená z ošetřeného potěru se obrátila zpět v čase o dobu 150 let
 Projevil se fenotyp pstruha který už vyhynul, měl větší spodní čelist, odlišné 

zbarvení, mnohem větší velikost a ukazoval mnohem méně domestikovaného 
chování než moderní pstruzi na farmě. 

 Tento pstruh nepotřebuje všechna antibiotika, které farmové ryby potřebují k 
přežití.

 Současné paradigma genetiky nemůže vysvětlit tento fenomén. 
 Je to evoluční historie zaznamenané a možná dokonce kontrolované z 

okolního pole, abychom mohli vstoupit do různých fází vývoje vyladěním 
elektrického pole.

Nečekaná smrt Guide Ebnera a Heiny Schurch v roce 2001

 Guide Ebner a Heiny Schurch oba neočekávaně zemřeli v roce 2001. 
 Výzkumu byl dokonce představen ve švýcarské a německé televizi v 90 

letech.
 O tomto výzkumu se už nemluví, proč?
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Patent EPO351357B1 – Metoda rybí kultury

 Patent byl představeny v pořadu (6. AZK – Guido Ebner und Heinz Schürch – 
Der Urzeitcode)?

 Jaké důsledky má tento patent  ?
 Po patentování objevu a metody společnost siba geige byl výzkum přerušen. 

EPO351357B1 A01K 61/00. 
 Samozřejmě musíme brát v úvahu, že stejná společnost také vyrábí hnojiva 

pro pěstování kukuřice a léčiva pro chování pstruhů.

Když se buňka nemůže nadechnout vzniká Rakovina

 Laureát nobelovy ceny za medicínu (1931)  [1]   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.

 Aby buňka neumřela z nedostatku kyslíku změní příjem energie na fermentaci cukru. 

Rakovina, strukturovaná voda a nefunkční mitochondriál

 Oto Heindrich W  arberg   poukázal na to, že nefunkční mitochondriál (The Prime
Cause and Prevention of Cancer Oto Warberg – 1966 - Nositel nobelovy ceny) 
přejde na výrobu energie z fermentace, nikoli z oxidace, nebo z protonového 
přenosu do nitra mitochondrií. Příjem energie z fermentace je primární důvod 
vzniku rakoviny. Oto Heindrich Warberg

 ATP výroba fermentací probíhá mimo mitochondrie v cytoplazmě, kde již není 
buněčná strukturovaná voda a PH je kyselé. Tato obrácená forma ATP 
produkce a cytoplazmatická kyselost je příčinou rakoviny. 

 Proč se už 50 let na medicíně neučí jak vzniká rakovina?
 Doktoři přísahali na Hippokratova přísaha. 
 Proč Vám většina doktorů už víc jak 50 let není schopni říct jak vzniká 

rakovina?
 Co dalšího dělají ještě špatně, co Vám neřekli?
 Bez elektřiny se nic v lidským těle nestane.
 Proč šéf kuchař musí znát všechno co je v jídle a doktor co Vám dává 

vakcínu, nezná co je ve vakcíně?
 Co a kdo doktory učí na školách?

Experiment - Kaznachev objevil Cytopatický Zrcadlový Efekt

 Cytopatický zrcadlový efekt je vzdálená intracelulární elektromagnetická interakce mezi 
dvěma tkáňovými kulturami. 

 Z nichž jedna byla podrobena škodlivému biologickému nebo chemickému činiteli jako 
virus nebo jed 

 Tyto dvě kultury byly uzavřeny ve dvou uzavřených nádobách, mezi nimiž bylo pouze 
optické okénko.

 Se sklem jako optickým okénkem mezi nimi infikovaná kultura zemře, zatímco druhá 
kultura zůstane zdravá.

 Ale když bylo mezi buněčné kultury umístěno okno z křemenného krystalu a musíme 
vědět, že křemenné křišťálové sklo umožňuje ultrafialové světlo projít. A pak asi po 12 
hodin později nemoc se také objevila ve zdravé kultuře. 

Elektromagnetické komunikace mezi buňkami

 Tento efekt je velmi jasná indikace elektromagnetické komunikace mezi 
živými buňkami (Distant intercellular electromagnetic interaction between two 
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tissue cultures – 1980 – Academician V. P. Kaznacheev, L. P. Mikhailova & N. B. 
Kartashov). 

Dynamický laser poskytuje vzhled do chování materiálu

 Vladimir Poponin v roce 1995 ve spolupráci s institutem matematiky srdce 
(The heart math institute) a Peter Gariaev používali dynamický laser 
rozptylující světlo. 

 Spektrometr zkoumá, jak materiál rozptyluje světlo a tím poskytuje vzhled do 
chování materiálu.

Fantom efekt DNA

 V první části experimentu bylo v spektrometrické komoře náhodně velmi málo
fotonů. 

 V druhé části se do komory vložil fyzický vzorek DNA v roztoku. DNA vyvolalo
charakteristický tvar vlny nebo fotonový podpis. 

 Důležitý objev byl učiněn, když skutečný fyzický vzorek DNA byl odebrán z 
rozptylující, spektrometrické komory a ještě chvíli byl zaregistrován fotonový 
obraz a to již prázdné temné komoře. 

 Přemýšlejte o tom, že přítomnost DNA nevytváří pouze vlastní koherentní 
světelné pole, ale také vyvolá otisk na pozadí zdánlivě prázdného prostoru a 
to tak jasně, že informativní otisk stavu uspořádání byl stále vyhledatelný 
následující hodiny a dny. 

 Tyto otisky cítí hodně lidí ve starých domech. Fantom efekt DNA je paměť 
prostředí na dynamickém vlnovém charakteru molekul DNA. 

 Toto by mohlo být definováno jako forma kvantového zapletení (quantum 
entanglement) biologických atomů s polem pozadí (Quantum Entanglement 
Holds DNA Together, Say Physicists 2010).

DNA je přenášena jako jediný tvar vlny

 Informace kódováné ve stavech rotací uspořádaných částic interagují s 
fluktuací nulového bodu a vyvolává částicová pole z fyzikálního vakua.

Kvantové teleportace biologických molekul

 Kvantová teleportace biologických molekul je proveditelná a byla prokázána 
již v roce 2003 skupinou výzkumníků kolem Antona Zeilingera (Wave nature of
Biomolecules and Fluorofullerenes – 2003 Lucia Hackermüller, Stefan 
Uttenthaler, Klaus Hornberger, Elisabeth Reiger, Björn Brezger, Anton 
Zeilinger, Markus Arndt) 

 V tomto experimentu (Quantum interference of large organic molecules – 
2011) byly teleportovány masivní organické molekuly.

 Experimenty dokazují kvantovou vlnovou povahu a delokalizaci.

DNA působí přes oscilace a koherentní akustická a elektromagnetická 
pole

 Nový model považuje DNA za stabilní průběh informací, který primárně 
nepůsobí prostřednictvím molekulární chemie a složení,ale přes oscilace a 
koherentní akustická a elektromagnetická pole, která vytvářejí atomy a 
molekuly (Quantum coherent-like state observed in a biological protein for 
the first time 2015). 

 Existuje složitý interferenční vzor na buněčné a subcelulární úrovni.
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 Vzor produkovaný na jedné straně mechanickými nebo elastickými vibracemi 
atomů a molekul v prostředí hydrogelových tekutých krystalů. Což znamená 
vlnové vzory fononů uvnitř malých trubiček a dutin buněčných organel, jako 
jsou mikrotubuly, mitochondrie, elektrický dipól lipidové membrány nebo v 
samotné geometrii DNA makromolekuly (Liquid Crystal Formation in 
Supercoiled DNA Solutions 2002). 

Laser lze použít k přenášení genetické informace na příjemce

 Po pozorování fantomového účinku DNA v rozptylové komoře, když živá 
kultura byla ozářena laserovým světlem Garyaev a tým zjistili, že laser lze 
použít také v opačném nastavení. Tedy k přenášení genetické informace na 
žijícího příjemce. 

 Použili speciální heliový neonový laser (LGN 303) o vlnové délce 632 
nanometrů (Tertishny’s He-Ne-Laser with internal mirrors) a zjistili, že vytvořili
Dynamický Nelineární Hologram, kde se láme světelná vlna (Properties of 
holograms recorded in a material with quadratic nonlinearity – Yu. N. 
Denisyuk 2006) ze vzorku buňky a konjugovanou fází s původním světelným 
paprskem.

 Takové hologramy jsou (Nonlinear Metamataterials for Holography – Euclides 
Almeida 2015) dnes studovány v souvislosti s meta materiály.

 Modulace vycházejí z optické aktivity
◦ To znamená, že světlo se odráží zpět do nyní přenášeného laseru, který 

nese kvantové spinové modulace z difrakce biologického vzorku. 
Modulace vycházejí z optické aktivity a rotace vibrací mikrostruktur nebo 
tekuté krystalové domény DNA.

◦ Jak se tento paprsek pohybuje tam a zpět, informační modulace se 
zesiluje. To také vytváří širokopásmové spektrum, které zahrnuje 
frekvence z blízké infračervené oblasti až do šířky pásma rádiových vln 
640 až 700 kilohertz.

 Širokopásmový laser se moduluje informacemi DNA
◦ Tyto rádiové vlny jsou vyzvednuty rádiovým přijímačem a zachyceny 

zvukovou kartou počítače. Jsou uloženy jako digitální signál v souboru 
mp3. Širokopásmový laser se moduluje skenovanými informacemi DNA, 
které lze přenášet na vzdálenosti.

 Světlo je modulováno spinovou informaci z atomů naskenované DNA
 Laser elektromagnetickou interferenci vytváří hologram

Experimenty v Moskvě a Torontu

 Experimenty byly provedeny v Moskvě v roce 2000 a Torontu v Kanadě v 
letech 2001 a 2002 kde genetický laserový přenos úspěšně provedl regeneraci
slinivky břišní u skupiny potkanů, kteří byli otrávený pro experiment. 

 U experimentu zničil Alloxan funkci slinivky
◦ Alloxan je toxin, který ničí funkci slinivky břišní v produkci inzulínu a vede 

ke smrti zvířete ve třetím nebo čtvrtém dni.

 Hologram vytvořen ze zdravých buněk vyléčil slinivku krys
◦ Laserový modulovaný DNA hologram byl vytvořen z pankreatických buněk

mladých a zdravých vzorků stejné genetické linie a byl vyzařován na 
otrávené a velmi nemocné jednotlivce. 

◦ Bez jiného dalšího ošetření se všechny ošetřené krysy vrátily do zdraví a 
pokračovaly v životě. Zatímco neošetřené krysy kontrolní skupiny všechny
uhynuly. 
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◦ Vzdálenost laserového zařízení od zvířat s Alloxanovou injekcí byla několik
centimetrů až asi čtyři metry. V pozdějších experimentech vzdálenost 
nakonec vzrostla až na 20 kilometrů. 

Holografické Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava 
Poškozené Míchy 

 V Moskvě Gariaev zjistili, že holografické informace lze dokonce zavádět 
preventivně.

 Založit tedy preventivní, selektivní, vlnovou imunitu vůči selhání orgánů. 
Tudíž léčené krysy nepodlehnou působení Alloxanu vloženého později (Wave-
induced Immunity)

 Jestliže zavedete zdravé informace krysám po dostatečně dlouhou dobu. 
(Preventive protection by wave information) Krysy už nereagovaly na Alloxan,
i když dostávali krysy Aloxan v množstvích pětkrát nebo šestkrát vyšších, než
je smrtelná dávka. - A měly normální hladinu cukru po 40 dní

Můžete se Vlnově Chránit před Toxinama 

 To znamená, že se můžeme chránit před toxiny, které produkujeme v našem 
těle nebo které jsou zavedené do našeho těla. Ano takže se otevírá nová 
obrovská perspektiva, protože obvykle je to důvod naší smrti. Je to tedy v 
podstatě intoxikace.

Načíst Informace od jakékoliv Biologicky Aktivní Látky – Reaktivace 
Poškozených Semen

 Garyaev byl také schopen reaktivovat poškozená semena z černobylské 
jaderné katastrofy ozářením světelnými a rádiovými vlnami. 

 Laserová Modulace přenáší Zdravé Informace do Poškozené Buňky

Programování Kmenových Buněk Elektromagnetickými Vlnami

 Jeden z velmi fascinujících úspěchů byl přenos zdravé dárcovské vlny 
přípravku (DNA Decipher Journal December 2015 , volume  5 , Issue 3, pp 155-
173 – A. A. Korneev, Gariaev P. P.) (Same Aspects of Wave Gene 
Transmission) gliových buněk z mozkové kůry na to, čemu se říká 
Mezenchymální kmenové buňky (Mesenchymal stem cells MSCs). 
Mezenchymální kmenová buňka (MSC) je multipotentní buňka schopná 
obnovovat poškozené mezenchymální a krvetvorné tkáně. Je schopná se 
měnit (diferencovat) na široké spektrum buněčných typů.

 Vlnové Programování pomohlo Obnovit Buňky u Pacienta s Ochrnutou 
Míchou

 Tyto MSC se pak diferencovaly na neurony, které byly umístěny do krevního 
oběhu pacienta s ochrnutou míchou po zranění. Opakované injekce tohoto 
druhu vedly k návratu devadesáti procent motorických funkcí pacienta.

Vlnová Selektivní Ochrana Organismu

 Je to tedy schopnost selektivní ochrany nebo oslabení určitých imunitních 
funkcí organismu. Ochrana se provádí vyzařováním DNA hologramů s 
určitými vzory.
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DARPA si je vědoma Elektromagnetické Signalizace v 
Biologických Systémech

 DARPA – RadioBio: What role does electromagnetic signaling have in   
biological systems?

DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele 

DARPA a Preventivní Ladění Genu – PREPARE – HR001118S0037

 DARPA (DARPA – Dialing Up the Body’s Defenses Against Public Health and 
National Security Threats) používá preventivní ladění genů (preemptive gene 
tuning). V detailu DARPA podrobně nevysvětluje, jak provádí vylaďování 
organismu, aby lépe odolával infekcím nebo toxinům

DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele

 DARPA ale mluví o programovatelné modulaci genové exprese zranitelného 
hostitelského organismu. Jejich zpráva uvádí

 Předpokládané připravené technologie by poskytly alternativu, která 
zachovává genetický kód přesně tak, jak je. Pouze dočasně moduluje 
genovou aktivitu prostřednictvím epigenomu a transkriptomu, které jsou 
buněčné zprávy, které provádějí genetické pokyny DNA uvnitř buněk. To by 
založilo schopnost dodávat programovatelné, ale přechodné genové 
modulátory, které poskytují ochranu v krátkém časovém období pro 
smysluplný zásah. (2018)

 Co použil a na čem pracoval Dr. P. Gariaev se shoduje v mnoha ohledech s 
tím, co dělá DARPA s preventivní genovou modulací. Základ těchto 
experimentu je získán z fantomové DNA vlnové formy v prázdném pozadí

Gariaev a Tým Implementovali Fenomén Fantomu také 
Obráceně

 Gariaev a tým implementovali fenomén fantomu také obráceně. (DNA 
Decipher Journal, 2015 Korneev, A.A. Gariaev P.P. Some Aspects of Wave 
Gene Transmission) Konkrétně zhmotnění fragmentu DNA ve vodě skrz 
modulované laserové záření. Na vodu vyzařovali radiační spektrum glukózy, 
které bylo poprvé čtena speciální laserovou instalací.

Pouze z Informovaného Světla jde Vyvolat Chemickou Reakci

 Poté byla vysílána do vody, což spustilo fantom glukózy ve vodě, která byla 
fyzicky testovatelná barevnou reakcí lakmusového papíru. Je téměř zázračné 
vyvolat chemickou reakci pouze z informovaného světla.

Podobný Experiment Laureáta Nobelovy ceny Luc Montagnie

 Je to podobné jako u slavných experimentů (Transduction of DNA information
throught water and electromagnetic waves 2014) od Luc Montagnier. Luc 
Montagnierje francouzský laureát Nobelovi ceny. Jeho nedávná práce se 
zaměřuje na elektromagnetické signály z DNA. V těchto experimentech (DNA 
waves and water Montagnier) Montagnier zaznamenával elektromagnetické 
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signály z DNA sekvence. V tomto případě z bakteriálního a virového DNA 
ovšem jiným postupem.

 Experiment DNA ve Vodě a Odfiltrování Všech DNA Molekul
 Ve vodě už nebyly přítomny žádné molekuly materiálu. Fourierova analýze 

vzorků vody i při vyšším ředění vykazovala frekvenční spektra, která se lišila 
od kontroly, nebo hluku v pozadí a indikovala přítomnost signálu. 

PCR Polymerový Enzym Postavil DNA Bakterie

 Když se voda dostala do kontaktu s polymerázovým enzymem pro 
polymerovou řetězovou reakci (PCR – polymer chain reaction). což je 
technika rychlého vytváření kopií dané sekvence DNA - Byla znovu postavena
DNA bakterie. Znovu nebyla molekula materiálu původní DNA v kontejneru a 
polymerázový enzym postavil repliku zdánlivě z ničeho. ( Gel electrophoresis 
of Borrelia 16S DNA amplified bz PCR from a water tube having received the 
DNA specific EMS – Transduction of DNA information throught water and 
electromagnetic waves Luc Montagnier) 

Elektromagnetický Signál Zrekonstruoval DNA

 Enzym musel obdržet originální plán (blueprint) pro rekonstrukci DNA z 
elektromagnetického signálu vizualizováno ve Fourierově analýze. (DNA 
waves and water arxiv.org/pdf/1012.5166.pdf)

 MP3 poslán do Itálie, kde z destilované vody a enzymu udělali DNA
 Montagnier jako Gariaev zaznamenávali elektromagnetické signály mikrofonní

cívkou a uložili signály jako zvukové soubory. Soubory byly odeslány e-
mailem do jiné laboratoře v Itálii, kde byl zvukový záznam emitován do 
destilované vody po určitou dobu. Upravenou vodu vložili do polymerové 
řetězové reakce. Opět došlo k reprodukování DNA. Jak je to možné, že ze 
zvukového souboru radiačního spektra destilované vody s žádnou fyzikální 
molekulou DNA detekovatelnou se DNA sekvence replikovala? 

Experimenty Genových Chimér - Tsian Kanchzhen

 Vědec Jury Vladimirovich Tszyan Kanchzhen byl diskutován v I  S  RICA   Institutu v 
Novosibirsku. Jeho práce byla patentována Patent EP0872549 (A1) (pdf)-  DEVICE "BIOTRON 
TSZYAN-2" FOR TRANSMITTING A NATURAL INFORMATION SUPPLY TO A BIOLOGICAL 
OBJECT) a WO1996040891A1. Jestliže akademik Vlail Kaznacheev ho vzal vážně a uspořádal 
konferenci se 130 vědci z celého Ruska, aby vědci se podívali a diskutovali Kanchzhenovu 
práci, potom Kanchzhenova práce je skutečná věc.

Kanchzhen byl lékař, radio technik a kybernetik
 Tsian Kanchzhen (Цзян Каньчжен) se narodil v roce 1933 v Číně. Studoval medicínu, elektroniku 

i kybernetiku, která ho vybavila znalostmi fyziky a elektromagnetického záření. Měl lékařskou 
praxí. Brzy měl velmi pokročilé nápady o povaze života vycházejícího z pole. Studoval 
ultrafialové záření světelných emisí z buněk. Byl trénován jako rádio technik a kybernetik. 
Kanchzhen si uvědomil, že elektromagnetické pole je také emitováno z mozku.

 Kanchzhen vylepšil mentální schopnosti
 Kanchzhen zahájil studie o posílení mozkových schopností, mentálních 

schopnosti pod vlivem elektromagnetického záření. Přirozeně to vzbudilo 
zájem vědy, úředníků ústředního výboru čínské komunistické strany, když 
dokázal zvýšit přesnost Ze  nerových   kar  et   předpovědi testovaných osob v 
experimentech. Jsou to telepatické experimenty, kde experimentátor 
předpovídá kterou kartu nakreslil druhý operátor. 

 Kanchzhen a útěk do Ruska

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zenerovy_karty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zenerovy_karty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zenerovy_karty
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zenerovy_karty
http://www.isrica.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29:-q-q-2010&catid=6:2011-09-22-11-14-28&Itemid=26
https://patents.google.com/patent/WO1996040891A1/fr?inventor=Jury+Vladimirovich+Tszyan+Kanchzhen
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0872549&KC=&FT=E&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0872549&KC=&FT=E&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0872549&KC=&FT=E&locale=en_EP
https://patentimages.storage.googleapis.com/36/69/84/5e5c037ff5ec16/EP0872549A1.pdf
https://patents.google.com/patent/EP0872549A1/en?oq=EP0872549+(A1)
http://www.isrica.ru/
http://www.isrica.ru/
http://www.isrica.ru/
https://patents.google.com/?inventor=Jury+Vladimirovich+Tszyan+Kanchzhen
https://arxiv.org/pdf/1012.5166.pdf
https://arxiv.org/pdf/1012.5166.pdf
https://arxiv.org/abs/1501.01620
https://arxiv.org/abs/1501.01620
https://arxiv.org/pdf/1501.01620.pdf
https://arxiv.org/pdf/1501.01620.pdf
https://arxiv.org/pdf/1501.01620.pdf


DNA je jako Magnetofon
 Kanchzhen dospěl k závěru, že DNA jako fyzická molekula je něco jako 

magnetofon skutečného elektromagnetického biologického informačního pole 
nebo signálu.

Kanchzhen a Dvě formy DNA
 První forma je pasivní molekulární struktura. Molekulární struktura je 

skutečný nosič a zajišťuje stabilitu genetického materiálu.
 Druhá forma je elektromagnetické pole informací, které jezdí po tomto 

nosiči. Zatímco molekula, první forma je extrémně stabilní je možné měnit 
a modulovat elektromagnetický signál, druhou formu, která je nesena na 
molekule.

Biotron pracuje s Mikrovlnnými Frekvencemi
 Biotron pracuje s mikrovlnnými frekvencemi, kde čte informace z DNA nebo z

oblasti pole žijícího organismu směřujícího k jinému živému organismu. 
Pokud proces přenosu pokračuje po určitou dobu v organismu receptoru 
dochází k určitým genetickým změnám.

Výsledná kuřata měla vlastnosti kachny Vlivem Mikrovlného
Záření 

 První experimenty provedl v Číně kolem roku 1961. V experimentu umístil 
kachnu do dárcovské nebo vysílací strany instalace. Umístil slepičí vejce 
na přijímací straně instalace. 

 Po období tohoto ošetření mikrovlnným zářením, slepičím vejcím bylo 
umožněno se vyvinout. 

 Výsledná kuřata měla vlastnosti kachny. Všechna tato kuřata byla větší, 
měly plošší zobáky a měly kožní membrány mezi jejich prsty, popruhy které 
mají kachny.

 Druhá generace narozených kuřat z takto ošetřených zvířat si zachovala 
tyto genetické změny.

 Také fungoval reverzní proces přepsání kachno kuřete zpátky na kuře.

Vytváření Chimér křížením různých DNA
 Tyto experimenty jsou šokující a ještě šokující je poznání, že jsou možné.

Byly další pokusy při vytváření chimér. Docházelo ke křížení lidské, 
zvířecí s mimozemské DNA. 

Křížení Zeleniny, Ovoce a Rostlin
 Tsian Kanchzhen udělal také experimenty na zelenině, ovoci nebo 

rostlinách. 
 Například křížení okurky s vodním melounem produkovalo testovatelné, 

prokazatelné zvýšení hladiny cukru v okurce. 
 Tyto genetické změny byly dědičné v následujících generacích.
 Křížením pšenice a kukuřice nebo obilí přinesly úplnou změnu obilí a 

pozoruhodný nárůst výnosu.

Omlazovací Experimenty na Krysách 

 Pozoruhodné experimenty byly prováděny také v oblasti omlazení organismu. 
 Zaměřením bio-elektromagnetického pole mladých organismů na staré.
 První experimenty byly provedeny na starých myších.
 Experimenty zvýšily životnost krys, jejich mobilitu, jejich reakční 

kapacitu a chuť k jídlu jako sexuální funkce a reprodukční kapacitu.
 Dokonce i starší myši se dokázaly znovu množit.

 Byly také provedeny některé omlazovací experimenty na lidských 
dobrovolnících, kterým se vyzařovaly čerstvé, mladé rostlinné zárodky a 
klíčky na lidské receptory.



Biotron a jeho Dodekahedrální Geometrie
 Nezapomeňte na velmi zajímavou geometrii instalace.
 Na původní instalaci Biotron Tsian-2 můžete také vidět kabely, které jsou 

vlnovody do instalace. Jsou spojeny s každým z vrcholů.
 Geometrie je dodekahedrální geometrie.
 Existují určité typy architektury určité budovy a prostory, které 

usnadňují přenos informací o elektromagnetických vlnách. 

Mikrovlny se přirozeně na Zemi nevyskytují
 Měli bychom také vzít v úvahu mikrovlny z telekomunikačních sítích.
 Mikrovlny se přirozeně na Zemi nevyskytuji. 
 Mikrovlny, které by přicházely z kosmických prostorů jsou přirozeně 

blokovány před biosférou Země magnetickým polem.
 Skutečnost, že dnes plaveme ve všudypřítomné lázni mikrovln je docela 

znepokojující, zejména v souvislosti  s výzkumem Tsiana Kanchzhena ….

DNA lze doslova Považovat za Novou Formu Internetu 

 Tato porozumění se uplatňují, například prostřednictvím meta materiálů, 
které se používají v holografii, v trojrozměrné holografii, nebo v 
mechanobiologii v použití DNA jako anténního systému, který nakonec umožní
biologické kvantové počítače.

 Hologram je optický prvek, který ukládá informace o fázi a případně o 
amplitudě a umožňuje rekonstrukci trojrozměrného obrazu objektu osvětlením
a rozptylem koherentního paprsku světla a obraz je generován na stejné 
vlnové délce jako vstupní laserový paprsek. V posledních letech se 
ukázalo, že informace lze ukládat v nanometrických anténách, z nichž 
vznikají ultratenké složky. 

 Zde předvádíme nelineární vícevrstvé metamateriálové hologramy. Obrázek 
bez pozadí se vytváří na nové frekvenci - třetí harmonické osvětlovacího 
paprsku. 

 Pomocí e-paprskové litografie vícevrstvých plazmonických nanoanten 
vytváříme nelineární prvky citlivé na polarizaci, jako jsou mřížkové 
rošty, čočky a další počítačem generované hologramy. Tyto hologramy jsou 
analyzovány a jsou diskutovány vyhlídky na budoucí aplikace zařízení.

 Budou další budoucí aplikace, nové video formáty, nebo technologie, které 
kódují jak v akustické, stejně tak i v elektromagnetické doméně.

 Stejně tak jako trojrozměrné holografické interaktivní knihy.

S DNA lze Mluvit

 Nyní snad můžeme také vyřešit některé problémy mezi tvořením a evoluční 
teorií … 

 Zatímco chemická struktura molekuly DNA bude téměř stejná téměř ve všech 
organismech, elektromagnetické informace a signál nebo holografické obraz,
který cestuje po této molekule, se může výrazně lišit.

 A to je mimořádná síla a schopnost přežití tohoto holografického obrazu, 
který bychom měli sledovat zpátky až k božské mysli …
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