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Deklarace cíle vytvoření technologického průlomu a stanovení úkolů pro 
rozvoj TMN v medicíně. 
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V medicíně je potřeba technologického průlomu a vývoje technologií,  
které napodobují přírodu (TMN - Technology Mimicking Nature). 

 
"... které radikálně změnily způsob života lidí v naší zemi .... Z vědeckého 

a technologického pokroku jsme učinili národní cíl a prioritu." ..... 
"Pokud nedosáhneme tohoto průlomu. Pak budeme beznadějně 

pozadu, budeme mít skutečnou,...."... 
 

"V genetice, stejně jako v jiných oborech, musíme více využívat tzv. 
konvergentní přístup a technologie napodobující přírodu (TMN). Na tomto 
základě pak můžeme vytvářet nové léky a nové metody léčby nemocí..." 

V. V. Putin, prezident Ruska 
 
 
 



Problematika a současný stav v TMN 
(technologie imitující přírodu/Technology Imitating Nature). 

 

Moderní regenerační 
medicína nabízí řešení 
založená na technogenním 
myšlení a technogenních 
modelech: 
"3D tisk orgánů, zubních 
implantátů, protéz všeho 
druhu. 

 
 

Řešení TMN v medicíně nejsou zastoupena nebo jsou zastoupena jen 
okrajově, a to i přes vědecký pokrok. 



Konvergence technologií NBICS (nano-, bio-, informační-, kognitivní-, 
sociální-) umožňuje posun k reprodukci živých systémů přírody a 

otevírá perspektivu vývoje technologií napodobujících přírodu (NIT) v 
medicíně. 

NANO BIO 

NBICS 

INFO C(K)ognitivní 

NBICS a technologie napodobující přírodu (TMN) v oblasti 
lékařství. 
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LVG je syntéza (konvergence) technologií NBICS. LVG využívá základní pojmy a 
experimentální data z těchto věd pro širší pochopení principů genetického aparátu 
organismů, včetně člověka. 

Lingvisticko Vlnová Genetika - (LVG) 
Technologie NBICS, které napodobují přírodu, v medicíně. 

 
 

 
 

NANO 
Kvantové 

technologie 
 
 

INFO 

 
 

Genetika 
vlnového jazyka 

(LVG) 

BIO 
Genetika, embryologie, 

biologie 
 
 

COGNO 
Generování genetické informace Lingvistika 

 
 
 

 

LVG má za sebou řešení a aplikace pro regeneraci biologických orgánů a tkání. 
Jedná se o technologie napodobující přírodu (TMN - Technology mimicking Nature), 
srovnatelné s postembryonální morfogenezí in vivo, v regenerativní medicíně, které se 
mohou stát hlavním vektorem v této vědní oblasti. 5 



Fyzikální základy a podobnost s přírodou LVG. 
Základem fyzikální části teorie LVG je myšlenka, že fungování genomu organismů je 

podmíněno využitím kvantové (spinové) složky. V chemii byla teorie spinového řízení 
chemických reakcí demonstrována v práci akademika A. L. Boutchatchenko z Ruské 
akademie věd, který je jedním ze zakladatelů spinové chemie (spintroniky). Vyšší analogie 
takové regulace probíhá v biochemii genetických aktů, zejména v neuronech mozkové kůry. 

Napodobování přírody je založeno na následujících myšlenkách LVG: 
 
 

• Genetický aparát a jeho hlavní součást, chromozomy, 
mohou fungovat jako lasery (experimentálně jsme to 
dokázali a nezávisle na tom to bylo potvrzeno v Japonsku); 

• DNA v chromozomech funguje jako 
Vlnově biologický DNA Počítač - Biopočítač s vlnou DNA

• Funkce genetického kódu proteinů jsou 
strukturovány podobně jako lidská řeč. 



Novinka pro LVG. 

Na rozdíl od "klasické genetiky" a molekulární 
Biologie pracuje LVG s představou vzdáleného 
působení vlnových genů (kvantových 
ekvivalentů/duchů DNA) a považuje genetický aparát 
za biologický nanopočítač, který je schopen 
rozhodovat a řídit biologický systém podle principů 
fyziky, holografie a lingvistiky. 

Myšlenka LVG nepopírá "klasickou genetiku": pouze doplňuje její zavedené 
pojmy o genetickém kódování z pozice jejich reálných jazykových vlastností a 
kvantových funkcí, z nichž hlavní jsou: 

• Fungování kvantových ekvivalentů proteinových genů a jejich kvantová 
nelokalita, 

• Holografie genomu (druhá forma její nelokality), 
• Spintronický aspekt fungování genetických struktur. 

7 



Univerzálnost technologií pro kvantové programování různých biologických systémů 
otevírá v zásadě nové perspektivy a možnost řešení široké škály problémů v medicíně 

regenerace orgánů a tkání, kde jsou "klasické" metody buď neúčinné, nebo příliš 
nákladné. 

Kvantová genetická technologie a pilotování 
vlastnosti biologických objektů. 

 
V roce 2010 francouzský nositel Nobelovy ceny 
Luc Montagnier experimentálně potvrdil 
generování a přenos kvantových ekvivalentů 
DNA (genů) pomocí technologie * ve vodě 
elektromagnetickým procesem na 
makroskopickou vzdálenost. 

 

 

Podobných výsledků však již dříve a nezávisle na sobě dosáhl tým P. P. Garajeva, 
který použil jiný přístroj.   

Výzkum A. N. Kokaja (Nižnij Novgorod), Dzian Khan Zhien (Chabarovsk), A. M. Burlakov (Moskevská 
univerzita) a dalších demonstrují možnost regulace/programování vlastností biologických objektů 
pomocí vlnového přenosu genetické informace na velké vzdálenosti. 

 

*DNA waves and water". L. Montagnier, http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1012/1012.5166v1.pdf, 23. 12. 2010. 



Základ technologie LVG. 
 
 
 
 
 
 Technologie napodobující přírodu založená na 

myšlence genetické lingvistické vlnové formy 
(LVG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoretický základ 

LVG: 

4 monografie 
(Viz příloha 1) 

Experimentální práce: 
více než 100 publikací 

(viz přílohy 2 a 3). 

Precedenty, které 
potvrzují správnost 

hypotézy a/nebo 

ohlášené myšlenky. 



Regenerace orgánů a tkání metodami a technologiemi, které jsou podobné 
přírodě. Jsou založeny na myšlenkách LVG a jejich praktickém využití. 

Hlavní zaměření LVG v regenerační medicíně 
(na základě historie) 

 

 
 
 
 
 
 

Regenerativní medicína založená na 
vlnové interakci, která programuje. 

 Technologie 
napodobující 

přírodu (TMN) 
založené na 

myšlenkách LVG. 

 
Regenerativní medicína založená na 
vlnovém řízení kmenových buněk. 

 
Regenerativní medicína založená na 
tekutých, vlnitých a informativních 
matricích (ŽKIM (ЖКИМ)) pro regeneraci  

nekrotické tkáně. 
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mooml/
oLli/tLriet)re) 

Precedenty LVG aplikované v regenerační
medicíně . (1) 

 
 

Regenerativní medicína založená na kvantovém  
programování genomu. 

 
 
 
 
 

Regenerace zubů. 
Předchozí regenerace 

tří stálých 
(kořenových) zubů u 

60leté ženy (viz video 
a příloha 4) 

 
Léčba cukrovky. 

Experiment regenerace pankreatu na modelu 
diabetu mellitu intoxikací aloxanem. 

Experiment provedený na krysách v Torontu 
(Kanada) v roce 2001. (viz video ** a přílohy 5 
a 12) potvrzeno nezávislým experimentálním 
výzkumem N. G. Kokaïa v Nižním Novgorodu. 
V rámci své doktorské práce z medicíny. *** 

 
Genetická 

onemocnění. Zlepšení 
stavu dítěte s Down
Syndromem 

(viz video****) 
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* https://www.youtube.com/watch?time_continue=232&v=0GWwFWUId-w
   https://rumble.com/vm5r8v-dokonal-nstroj-proti-strnut-vlnov-genetika-od-
  dr.-petera-garyaeva.html 

** https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=oQdtkAbTMRQ 
***http://dlib.rsl.ru/viewer/01005013322#?page=1 
****https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=nNLr4ALeJx8 
        https://rumble.com/vmgky1-inn-lba-downova-syndromu-s-vlnovou-genetikou.html 

 
 
 

5 
5  

 
 
 

0 
0  

Den 1 (08. č ervence) Den 4 (11.  července) Den 9 (16.  července) Den 1 1 (18. července) Den 1 2 (19. července) 
1.  den (8.  července) 4.  den (11. července) 9.  den (16. července) 11. den (18.  července) 12. den (1 9. července) 

Experimentální den 
E x pe  ri m e n t á l n í  da y  

 
Krysa #1 Krysa #2 Krysa #3 Krysa #4 Krysa #5 Krysa #6 Krysa #7 Krysa #8 Krysa #9  
Krysa #1 Krysa #2 Krysa #3 Krysa #4 Krysa #5 Krysa #6 Krysa #7 Krysa #8 Krysa #9  

Krysa #10 Krysa #11 Krysa #12 Krysa #13 Krysa #14 Krysa #15  
Krysa #10 Krysa #11 Krysa #12 Krysa #13 Krysa #14 Krysa #15  

 
 
 

10 
10 

 
 

 
5 

5 
 
 
 

0 0 
1. den (11. července)  6. den (16. července) 8. den (18. července)  9. den (19. července) 

Den 1 (11. července) Den 6 (16. července)  D en 8 (18. července)  D en 9 (19. července) 
Experimentální den 

Experimentální den 
 

Krysa #31 Krysa #32 Krysa #33 Krysa #34 Krysa #35 Krysa #36 Krysa #37 Krysa #38 Krysa #39  
Krysa #31 Krysa #32 Krysa #33 Krysa #34 Krysa #35 Krysa #36 Krysa #37 Krysa #38 Krysa #39  

Krysa č. 40 Krysa č. 41 Krysa č. 42 Krysa č . 43 Krysa č. 44 Krysa č. 45 
Krysa č . 40 Krysa č. 41 Krysa č . 42 Krysa č . 43 Krysa č . 44 Krysa č. 45 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=232&v=0GWwFWUId-w
https://rumble.com/vm5r8v-dokonal-nstroj-proti-strnut-vlnov-genetika-od-
https://rumble.com/vmgky1-inn-lba-downova-syndromu-s-vlnovou-genetikou.html


Precedenty LVG aplikované v regenerační
medicíně  (2). 

 
 

Regenerativní medicína založená na programování 
kmenových buněk 

 
 
 
 

 
Opravy poranění míchy. 

Regenerace míchy. 
Předtím Matt Cohen (SA, Pretoria). 

Výsledky jsou k dispozici na klinice Jireh, 
kde byl sledován. 

(Více informací v příloze 13) * 

 
Regenerace zubů. 

Precedent regenerace extrahovaného 
zubu psa v místě starého zubu na 

základě kmenových buněk **. Viz příloha 
5. 

 
 

  
* https://vlnovagenetika.cz/kvantove-programovani-kmenovych-bunek-cloveka-regenerace-michy/

** https://vlnovagenetika.cz/regenerace-zubu-u-psa-pomoci-vlnove-genetiky/ 



Precedenty LVG aplikované v regenerační 
medicíně. (3). 

Regenerativní medicína založená na 
Tekuté kvantové informační matrici (ŽKIM (ЖКИМ))
pro léčbu degradovaných tkání. 

 
 
 
 
 

Léčba syndromu diabetické nohy 
pomocí MLQI. 

Precedenty *. (Viz přílohy 6 a 7.) 

Léčba těžkých případů nekrózy omrzlin 
pomocí ŽKIM  ** 

(hýždě, chodidla, ruce) 
(viz přílohy 8, 9, 10.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*https://vlnovagenetika.cz/tekuta-kvantova-informacni-matice-zkim-%d0%b6%d0%ba%d0%b8%d0%bc/

** https://vlnovagenetika.cz/uspesna-lecba-gangreny-diabeticke-nohy-pomoci-zkim-dr-peter-p-garyaev/

https://vlnovagenetika.cz/tekuta-kvantova-informacni-matice-zkim-%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BC/
https://vlnovagenetika.cz/uspesna-lecba-gangreny-diabeticke-nohy-pomoci-zkim-dr-peter-p-garyaev/


 
 
 

Regenerativní 
medicína: (slibné 

cesty) 

ŽKIM v interní aplikaci. 
K léčbě vnitřních orgánů (slinivka břišní, srdce, 

ledviny atd.) 

Oční choroby. 
Existují precedenty úplné regenerace sítnice po 

ozáření informovanou vlnou. 
(Viz příloha 12 (1/2.) 

Korekce inervace 
Existuje precedent regenerace lícního nervu po 

ozáření informovanou vlnou. 
(Viz příloha 12 (2/2.) 

Vyhlídky na směřování technologie 
LVG v regenerativní medicíně. 

 

  

 
Onkologie 

Existuje precedent pozitivního výsledku interakce vln 
na rakovinné buňky (to si zaslouží další studii). 

 
4D kvantový biologický tisk vnitřních 

tkání a orgánů jako předstupeň jejich 
integrální náhrady za účelem zpomalení 

stárnutí. 



Energeticko-informační úrovně reality ve 
fyzikální teorii vakua. 

Шипов Г.И.// Теория физического вакуума, теория эксперименты и технологии, М., 
Наука, 1997. s.450; Shipov G. // Teorie fyzikálního vakua, M.: ST-Center, 1998. P. 312. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setrvačná pole řídí strukturu 
prostoru. 



Efekt ducha 
 

Modifikace duchů. 
• V klidu vzhledem k Zemi 
• Stabilní (po dobu hodin a měsíců) 
• Nesouvisí s bezprostředním prostředím 

(generátor, přístroj, experimentátor). 

 
Zdroje duchů 
• Generátory torzního pole 
• Biologické objekty 
• Aktivovaná voda 

 
Zničení duchů 
• Opakující se záblesk 
• Násilné a náhlé zvuky 
• Metody "čištění" prostoru (pomocí 

svíčky). 

Pozorovatelní duchové a změna v 
struktuře prostoru. 

 
 

 



Účinek přesunutí 
DNA Informace

z pšenice na kukuřici. 

Generátor 
Tsian 
Kanchzhen 

Vliv přemístění 
informace z kachní 

DNA na slepičí vejce 

Teleportace informace DNA pomocí Tsian Kanchzhena
Generátoru – Biotron - Patent EP0872549A1  

 
 
 

https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/  

https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/


Použití LVG pro realizaci projektu 
"Umělá buňka". 

Existence kvantové formy genů a jejich fungování, které jsme prokázali in vivo (viz 
publikace * a příloha 16), umožňují experimentálně realizovat přirozený akt 
vytvoření živé buňky in vitro z jejích metabolitů a struktur a to jejich 
naprogramováním pomocí speciálního sekundárního laserového záření (naše 
know-how). 

 
 
 
 

 
*Gariaev, Peter a Pitkänen, Matti (2011) Model zjištění o vlastnostech DNA generujících hologramy. DNA Decipher Journal January, 1 (1). s. 47-
72. ISSN ISSN: 2159-046 (http://scireprints.lu.lv) и журнал Терапевт, №10, с. 24-37 (2007) 



Objem trhu v miliardách amerických dolarů a 
LVG technologie v regenerativní medicíně. 

 
Poranění mozku a míchy (SCI) 

Trh s kmenovými buňkami 

2016/2025 -  6,8/15,6 milionu 

dolarů 

 
Celosvětově 1 milion lidí s LCM + trauma 
+ 179 000 nových ročně. 

 
Roční výdaje na zdravotní péči 

(v miliardách USD): 
Kanada - 2,67 USD, USA - 7,7 USD, USA - 1 

USD. 
Cena za ošetření na osobu. 

Kanada 1,47 - 3,03 milionu (CAD) 
USА - 1,57 - 4,7 milionu (USD) 

 Diabetes 2. typu 
Trh s léky 2014/2021 - 

 
23,5 USD/39 

USD 
Počet pacientů: 

Celosvětově – 422 milionů (2014)
   Rusko – 4,4 milionu (2015) 

 
 

Regenerace zubů. 
trh se zubními 

implantáty a protézami 
2015/2021 - 7,57 

USD/12,3 USD 
milionů 



Vyhlídky na praktické provádění 
navrhované technologie. 

• Byly vypracovány teoretické základy kvantové interakce v biologických 
systémech. 

•  Výsledky experimentálního výzkumu (včetně nezávislého výzkumu) a četné 
precedenty potvrzují účinnost navrhované technologie. 

• Univerzálnost  působení  kvantového  programování  na biologické  systémy  nabízí 
nové kvantitativní a principiální přístupy k léčbě závažných nebo nevyléčitelných 
onemocnění v regenerativní medicíně. 

•  Realizace těchto technologií a vytvoření nových komerčních produktů 
nevyžaduje významné CAPEX a OPEX (kapitálové investice). 

• Soulad s jedním ze zaměření Národní technologické iniciativy 
Zaměření projektu na "technologie pro ovládání biologických objektů" (HealthNet) 
otevírá pozitivní perspektivu pro další rozvoj projektu. 
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Předpoklady pro realizaci technologie 
LVG v regenerativní medicíně. 

Navrhované technologie kvantového řízení 
vlastností objektů jsou nejen přírodně  
líbivé, ale představují průlom v genetice a 
regenerativní medicíně. Jsou plně v souladu 
s prezidentovým poselstvím. Všechny 
předpoklady pro realizaci této myšlenky a 
vývoj výsledné technologie jsou k dispozici: 
teorie byla vypracována, je k dispozici 
základní vybavení potřebné k zahájení 
práce, existuje velké množství úspěšných 
precedentů a předběžných prací, na jejichž 
základě by mohly být v krátké době 
vytvořeny komerční výrobky atd. 

 
Zbývá už jen málo práce. S úctou.  
Akademik Ruské akademie věd, 
Akademik lékařských technologií 21 

 



Příloha 1/3. 
Seznam monografií a základních článků. 

Monografie. 
1. Гаряев П.П., 1994, Волновой геном. Монография. М. Изд. Общественная польза. 279с. (http://www.russkiyimperatorskiydom.ru/files/ERM%205.pdf)279с 

Garaev P. P.,1994 The wave genome. Moskva. Obchestvennaya Polza ed. 279 stran. Monografie (ke stažení na webových stránkách) 
https://wavegenetics.org/fr/knigi-garyaeva/volnovoy-genom/ 

2. Гаряев П.П., Лингвистико-волновой геном: теория и практика; Институт квантовой генетики. - Киев, 2009 - 218с.(http://www.wavegenetic.ru/Petr_Gariaev.pdf) 
Garaïev P. P.,2009 The linguistic-ondulatory genome. Kyjev. 218 stran. Monografie (ke stažení na webu) 

https://wavegenetics.org/fr/knigi-garyaeva/lingvistiko-volnovoy-genom-teoriya-i-praktika/ 
3. Гаряев П.П.,1997, Волновой генетический код. М. Изд. "Издатцентр". 108 стр.( h t t p : / / w w w . e - r e a d i n g . c l u b / b o o k r e a d e r . p h p / 1 0 2 8 0 7 9 / G a r y a e v _ -  

Volnovoy_geneticheskiy_kod.html 
4. Kód Boha. Лингвистико-волновая генетика . М.с.112 Изд. Концептуал (2017). 

Boží kodex. Lingvisticko-ondulační genetika. Moskva. 112 stran Kozeptual ed. 2017 
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Příloha 4. Předchozí regenerace: 3 zuby. 
 
 

 
 Rentgenový snímek zubů 60leté pacientky - regenerované zuby pod trvale fixní zubní 

náhradou. 



Průběh hladiny cukru v krvi potkanů v průběhu dnů od začátku pokusu. Po dálkovém ozáření řídící kvantové 
interakce pomocí širokospektrálního elektromagnetického pole (CELS) jsme zaznamenali zřetelný pokles hladiny 
cukru v krvi na nominální úroveň. Všechny krysy se vrátily do normálního stavu (Toronto, Kanada, 2001.) 

Příloha 5. Přenos genetické kontrolní informace na dálku. Regenerace slinivky břišní 
(Moskva, Toronto, Nižnij Novgorod) 

Publikované články: П. П. Гаряев, Е.А. Леонова, 2003, Podivný svět vlnové genetiky. Journal 
"Сознание и физическая реальность" "soznanié i fizitcheskaïa réalnost'", т.8, №6, с.27-40 
(2003); 
Garyaev PP, Kokaya AA, Mukhina IV, Leonova-Garyaeva EA, Kokaya NG. Bull Exp Biol Med. 2007 
Feb;143(2):197-9.Vliv elektromagnetického záření modulovaného biologickými strukturami na průběh 
alloxanem indukovaného diabetes mellitus u potkanů. Diabetes byl u potkanů Vistar vyvolán injekcí 
aloxanu, který ničí B-buňky slinivky břišní. Po dosažení terminálního stadia byla kvantová 
informace zavedena do 60 potkanů pomocí laseru (sekundární emise širokospektrálního 
elektromagnetického záření) z novorozené slinivky zdravých potkanů Vistar. Informace byly 
zavedeny ve vzdálenostech 1 cm, 4 m a 20 km. Všechny krysy přežily: hladina cukru v jejich 
krvi se stabilizovala. Byli jsme svědky regenerace slinivky břišní z kmenových buněk. 

 

https://vlnovagenetika.cz/darpa-a-programova-modulace-genove-exprese-hostitele-holograficke-informace-lze-zavadet-preventivne-oprava-
poskozene-michy/



Výsledek: Po 9 měsících byl regenerován nový zub. 
Jedná se o přesvědčivý precedent pro regeneraci orgánů a tkání přímo v těle organismu (in situ) pomocí 
kvantových ekvivalentů genů na principech spintroniky. S pomocí dalších LVG precedentů se objevuje 

neomezená oblast použití LVG ve vývoji regenerativní medicíny, která je založena na relativně jednoduchých 
laserových technologiích. 

Příloha 6. Regenerace psího zubu. Horní čelist. 
Garayev P. P., Vlassov G. P., Poltavtseva R.А., Voloshin L. L., Leonova-Garayeva Е.А. 

(Imprimatur časopisu Journal of Stem Cells Research) 
 

Široké spektrum modulovaného elektromagnetického záření (BEMR) bylo syntetizováno ze zárodku chirurgicky 
izolovaného lidského kořene zubu. Kmenové buňky (KS) byly získány z tkáně jiné osoby a vypěstovány do určité 

koncentrace. SC byly ozářeny dříve získaným spektrem REMLS a vypěstovány do určité koncentrace. Před zavedením 
přeprogramovaných SC psovi byl z každé strany horní čelisti extrahován jeden zub. Přeprogramované SC byly zavedeny 
do oblasti extrahovaného zubu (obrázek vpravo). Druhá strana čelisti psa (levá fotografie) byla strana KONTROLNÍ, bez 

zavedení kmenových buněk. 
 



Příloha 7. Předchozí léčba gangrény diabetické nohy. 
 

Ošetření tekutou kvantovou 
Matricí (ЖКИМ), která iniciuje 
proces regenerace nekrotické 
tkáně. Na poraněný povrch se 
pravidelně přikládá sterilní gáza, 
která byla předem dezinfikována 
a impregnována přípravkem 
ŽKIM (ЖКИМ). 
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Příloha 8. Léčba vředů a omrzlin na nohou pomocí ŽKIM 

 

 
 
 

http://wavegenetics.org/matritsy-garyaeva/gangrena-nog-pri-diabete/ 
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Příloha 9. Léčba těžkých omrzlin pomocí ŽKIM. 
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Po 16 dnech 

23.02.2018 

Příloha 10. ŽKIM - léčba závažných případů omrzlin nohou.  
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Příloha 11. Léčba těžkých omrzlin rukou pomocí ŽKIM. 
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Příloha 12 (1/2). Výsledky obnovy zraku 
po ošetření vlnou. Regenerace sítnice. 

 

 
Pacientka podstoupila vlnové genetické ozařování od 2. 2. 2011 do 10. 11. 2011. 
.   Diagram levého zorného pole před léčbou: Pravé oko je prakticky slepé a zorné pole je zmenšeno 
na minimum. Levé oko vidí, ale špatně. 
. Pravý diagram zorného pole po vlnové genetické léčbě: Pravé oko vidí dobře a jeho zorné pole se 
zvětšilo 4 až 5krát. Levé oko vidí mnohem lépe a jeho zorné pole se zdvojnásobilo. 



Dodatek 12 (2/2). Korekce obličejové inervace po vlnové 
genetické interakci. 

 

Operační léčba neurinomu sluchového nervu (akustického neurinomu). 
Byla zjištěna úplná hluchota na levé ucho a asymetrie obličeje. 

 

Po roce vlnové léčby došlo k vymizení asymetrie obličeje a obnovení funkčnosti 
sluchu. 



Příloha 13(1/4). Souhrnný popis experimentální práce 
(Moskva, Nižnij Novgorod, Toronto (Kanada)). 

- 

1. Popis výsledků experimentu z roku 2002 v Torontu (Kanada). 
P. P. Garayev, E. A. Leonova. "Podivný svět vlnové genetiky" Časopis "Fyzikální realita", t.8, №6, 27-40, (2003). 
http://fastpic.ru/view/28/2012/0211/71de4385a0420897d08852911f113aef.jpg.html 
P. P. Garaïev "The Linguistic-ondulatory Genome: Theory and Practice", Kyjev, 2009, (viz str. 122-137). 
https://konzeptual.ru/media/downloadable/product/p/e/Petr_Gariaev_lingvistiko-volnovoy_genom.pdf 
Pokusu se zúčastnilo 120 potkanů Vistar. Alloxanem u nich byl vyvolán diabetes mellitus. 60 zvířat, kontrolní 

skupina, nebylo ozařováno. Druhou skupinu 60 potkanů tvořila experimentální skupina, která byla ozařována. 
Tato skupina byla rozdělena na 4 podskupiny po 15 potkanech - Celá experimentální skupina byla po dobu 3 
dnů vystavena modulovanému širokospektrálnímu elektromagnetickému záření (MWER) obsahujícímu 
informace odebrané z čerstvých preparátů pankreatu a sleziny novorozených potkanů stejného plemene. První 
podskupina byla ozařována na vzdálenost 1 cm, další na 3 m a poslední dvě na 15 km. Výsledky přežití po 6. dni 
ozařování RELSM: 
• Celá ozářená experimentální skupina (60 potkanů) přežila 100 %. Hladina cukru v krvi zvířat se vrátila k 
normálu. 
• Kontrolní (neozářená) skupina 60 potkanů - přežilo pouze 5 %. 95 % kontrolní skupiny zemřelo. 
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Dodatek 13 (3/4). Souhrnný popis experimentální práce na 
regeneraci slinivky břišní (Moskva, Nižnij Novgorod, Toronto 

(Kanada)). 
•  

2. Doktorská disertační práce pro získání titulu doktora, autor Nicolas Grigorjevič Kokaja. "Vliv elektromagnetického 
záření o nízké intenzitě na průběh akutního nedostatku inzulínu u potkanů: experimentální výzkum".  

Místo konání: Státní lékařská akademie, Nižnij Novgorod (Rusko) 2012. https://search.rsl.ru/ru/record/01005090001 
http://www.medalmanac.ru/uploads/shared/old/archive/year2011/number_18/endocrinology/2411/kokaya.pdf  
https://dlib.rsl.ru/viewer/01005013322#?page=1 

 

V tomto experimentu jsme použili 120 potkanů, kterým jsme vyvolali diabetes mellitus otravou aloxanem. Zvířata byla 
rozdělena do 6 skupin po 20 potkanech. 
Skupiny 1 a 2, tj. 40 potkanů, NEBYLY vystaveny modulovanému elektromagnetickému záření (MEMR). 
Skupiny 3 a 4, tj. 40 potkanů, byly vystaveny PREVENTIVNÍMU záření RELSM, MODULOVANÉMU BIOLOGICKÝMI 
STRUKTURAMI, každý den po dobu 30', po dobu 4 dnů, ve vzdálenosti 70 cm. 
Skupiny 5 a 6, tj. 40 potkanů, tvořila skupina s placebem. Byli vystaveni NEMODULOVANÉMU 
elektromagnetickému záření po dobu 30' každý den po dobu 4 dnů ve vzdálenosti 70 cm. 
Výsledky přežití ve 4. dni: 
• Skupina 1 a 2, kontrolní skupina, neozářená = 30 %. 
• Skupina 3 a 4, skupina záření MODUL RELSM= 75 % až 100 %. 
• Skupina 5 a 6, placebo skupina, která dostávala NEMODULOVANÉ elektromagnetické záření = 10 %. 
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Příloha 13 (3/4). Stručný popis experimentální práce 
Regenerace slinivky břišní (Moskva, Toronto (Kanada), Nižnij 

Novgorod. 
3. Teoretické modely vlnové genetiky a reprodukce vlnové imunity v experimentu. Garayev P. P., 
Kokaya А.А., Leonova-Garayeva Е.А., Mouldachev E. R., Mukhina I.V., Smelov М.V., Tertyshny G.G., 
Tovmash А.V. Nové lékařské technologie/New medical devices, č. 11, strany 26-70 (2007). 
http://molbiol.ru/forums/index.php?act=Attach&id=65824&type=posthttps://docviewer.yandex.ua/vie 
w/0/?*=4c4YeKBz3296MypJNG7aOEI7Eed7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cudHJpbml0YXMucnUvcnVzL2RvY 
y8wMDE2LzAwMWMvMDAxNjENDIucGRmIiwidGl0bGUiOiIwMDE2MTQ0Mi5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwie 
XUiOiIzOTQ5MzQyMTUxNDUyODY2MxIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTExMjY2ODIxOTA1fQ 
%3D%3D&page=1&lang=ru 

 
 

70 potkanů bylo sníženo na diabetes mellitus absorpcí aloxanu. První skupina, kontrolní skupina (20 
potkanů), nedostala žádné radioaktivní záření. Skupiny 2 a 3 (po 20 potkanech) byly vystaveny 
PREVENTIVNÍMU záření RELSM modulovanému BIOLOGICKÝMI STRUKTURAMI (laserový paprsek 
procházel skleněnými deskami, mezi nimiž byly tenké plátky zdravé slinivky břišní a potkana stejného 
plemene) po dobu 4 po sobě jdoucích dnů po 30' každý den, ve vzdálenosti 20 m a 70 cm. 
Čtvrtá skupina, placebo skupina, (10 potkanů) dostala preventivní elektromagnetické záření 
(NEMODULOVANÉ) (po dobu 4 dnů, 30', ve vzdálenosti 70 cm). 
Výsledky přežití 4. denème : 
• 1. skupina, kontrolní, neozářená: 30 %. 
• 2 a 3 skupiny (ozáření RELSM MODULOVANÉ biologickými tkáněmi): 90 % a 100 %. 
• 4  skupina, placebo (bez MODULOVANÉHO záření): 10 %. 
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Dodatek 13 (4/4). Souhrnný popis experimentální práce na 
regeneraci slinivky břišní (Moskva, Nižnij Novgorod, Toronto 

(Kanada)). 
 

4. Garayev P. P., Kokaya А.А., Leonova-Garayeva Е.А., Kokaya N. G., Mukhina I.V., Influence of 
RELSM radiation modulated by biological structures on the course of diabetes mellitus in rats // 
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2007.- Т. 143. - №2. Strany 155-158. 
http://www.wavegenetic.ru/30-byulleten-eksp-biol-i-med-2-s155-158-2007.html  

 

V tomto experimentu byl u 30 potkanů (3 skupiny po 10) vyvolán diabetes mellitus injekcí 
aloxanu. Dávka aloxanu pro skupinu 3  byla 1,5krát vyšší než pro skupiny 1 a 2. 
Skupina 1  NEBYLA vystavena elektromagnetickému záření. 
Záření RELSM modulované biologickými strukturami bylo vytvářeno pouze po dobu 4 dnů, 30' denně 
pro skupinu 2  , počínaje 3. dnem  po injekci aloxanu, ve vzdálenosti 70 cm. 
Skupina 3  (10 potkanů) dostávala toto MODULOVANÉ záření ode dne injekce aloxanu ve 
vzdálenosti 20 m. 
Výsledek přežití v dnec 3 (den maximálních ztrát potkanů): 
• 1  skupina (kontrolní skupina), neozářená: 30 %. 
• 2  skupina (RELSM MODULATED ozářená skupina) 100%. 
Do 7. dne  klesla hladina cukru v krvi v této skupině u 80 % potkanů čtyřnásobně a dosáhla 
nominální hodnoty. 
• 3  skupina, (skupina ozařovaná od začátku a dostávala vyšší dávku aloxanu): 90 %. 
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Příloha 14 (1/8). Precedent pozitivní dynamiky při léčbě poranění 
míchy. 

Terapie pomocí kvantově-lingvisticko-akustických matic P. P. Garajeva a 
kmenových buněk orientovaných pomocí neurogenetického vlnového 
programu. 
Na rozdíl od klasické medicíny, která využívá hmotné geny, využívá technologie LVG 
kvantové ekvivalenty genů. Do mezenchymálních kmenových buněk (KB) odebraných z 
břišní tukové tkáně pacienta je vnesen soubor kvantových ekvivalentů genů 
zodpovědných za genezi neuronů, které provádějí programování mezenchymálních KB. 
Ty se poté vstříknou do krevního oběhu pacienta. 

 

Precedent pozitivní dynamiky léčby. 
MATTHEW COHEN (1985 г. р.) 

Jihoafrická republika, 
Pretoria. Úraz v roce 2004: částečná 

zlomenina obratlů (s6-с7), ochrnutí 
(tetraplegie). 

Léčba na klinice Jirehclinic (Jihoafrická republika, 
Pretoria) 

http://www.jirehclinic.com 
V příloze je zpráva o cyklu péče na klinice. 39 



Příloha 14 (2/8). Léčba Matthewa Cohena před říjnem 2013. 
 

Spondylóza, akupunktura, fyzioterapie, trénink svalové zátěže, plavání, pohybová 
terapie, CS terapie (2005-2006) 

 
Výsledky léčby: 
Pravá ruka je funkční, levá ruka je 
prakticky nehybná (prsty 3, 4, 5 jsou 
nepohyblivé), svaly levé, horní části těla 
jsou mnohem menší a slabší než u pravé 
části. Zvýšení svalové síly chůzí na robotu 
Locomat, umožňující postupné snižování 
opory, ze 70 % na 35 %, nepřináší žádné 
zlepšení. Svalová síla a svalová kapacita 
zůstávají zanedbatelné. 
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Příloha 14 (3/8). Nové zařazení léčby Matthewa Cohena od října 
2013 do října 2016. 

Terapie pomocí genetických kvantových akustických matic P. P. Garajeva, 
terapie pomocí CS přeprogramovaných vlnovým programem, genetika, 
neurogenetika, trénink svalového úsilí, fyzioterapie, robot Locomat, kolo, 
plavání. 

 
 

Výsledky léčby za červen 2016. 
Matthew Cohen žije naplněný a aktivní život, 
pracuje jako marketingový pracovník ve velké 
dopravní společnosti. Mezi svou kanceláří, 
různými klienty a domovem se pohybuje volně 
o berlích a v ručně ovládaném autě. 
Zúčastnil se sprint-triatlonu (750 m plavání, 20 
km na kole, 5 km běhu (ruční řízení)). Má 
stabilní zlepšení na všech jeho parametrech.
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Příloha 14 (4/8). Stabilní dynamika zlepšování u všech 
parametry. 

Listopad - prosinec 2013: Po dvou týdnech došlo ke znatelnému zlepšení charakteru a 
typu pocitů, znatelnému nárůstu citlivosti dolní části těla. Schopnost pokrčit nohy 
směrem vzhůru a přitáhnout je k sobě. 

duben-červen 2014: Zvýšila se smyslová kapacita celého těla 
zvýšené. Zvýšená svalová síla, svalový objem mezi dolní a horní částí 
těla, svalový pás,. 
Stabilizace chůze o berlích. Podpora robota Locomat se snižuje z 35 % 
na 20 %. 
Duben - listopad 2015: Zvýšení síly a svalové hmoty, samostatná 
chůze o berlích bez vnější opory. (video: 
https://youtu.be/zChNv4lvJJ0), slabě znatelný pohyb prstů 3,4 a 5 
levé ruky, obnovená schopnost držet vidličku levou rukou a 
samostatně krájet steak. 
Červen 2016: Dokáže se plazit přirozeným pohybem nohy z kyčle, 
místo pouhého přitahování nohy. Zúčastnil se závodů ve sprintu a 
triatlonu. 
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Příloha 14 (5/8). Zjištění z kliniky Jirehclinic (SA, 
Pretoria), www.jirehclinic.com. 
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Příloha 14 (6/8). Překlad závěru 
Jirehclinic Clinic (SA, Pretoria), www.jirehclinic.com 
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Příloha 14 (7/8). Překlad klinické zprávy 
Jirehclinic (SA, Pretoria) , www.jirehclinic.com 
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Příloha 14 (8/8). Příběh Matthewa Cohena 
v časopise Longevity Magazine, květen - červen 

2016 
 
 
 
 
 Terapie kmenovými 

buňkami přinášejí 
omlazení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://therovingambassador.com/blo 

g/category-1/do-stem-cell-therapies-p 
roduce-rejuvenation-longevity-magazi 
ne-may-june-2016/. 



Dodatek 15 (1/2). Bibliografie Kokaïa А.А. 
 
 

Publikace A. A. Kokaïova skupina, včetně prací N. G. Kokaïy přijatých VAK (orgán pro ověřování 3ème 
stupňů), je zvláště důležitá pro široké praktické potvrzení principů GLO, které inicioval tým akademika P. P. 

 

1. Vliv širokospektrálního elektromagnetického záření modulovaného (RELSM) biologickými strukturami na průběh alloxanem 
indukovaného diabetes mellitus u potkanů / Garayev P. P., Kokaya А.А., Mukhina I. V., Kokaya N. G. // Bulletin of Experimental Biology and 
Medicine. №2, 2007, strany 155-158. Bull Exp Biol Med. 2007 Feb;143(2):197-9. 

 
2. Vliv preventivního záření RELSM, modulovaného biologickými strukturami, na morfogenetické změny v pankreatu potkanů s 

inzulinovou insuficiencí / Kokaya N. G., Kokaya А.А., Mukhina I. V. // Materiály ze závěru vědecké konference "Taťánin den". Moskva- 2010.-
. 59 stran. 

3. Zvláštnosti morfogenetických změn v pankreatu u potkanů při léčbě experimentální inzulínové insuficience modulovaným 
elektromagnetickým zářením/ Kokaya N. G., Kokaya А.А., Mukhina I. V. // Materiály k přednášce školy mladých vědeckých pracovníků 
"Základní vědy a pokrok klinické medicíny". - Moskva- 2010.-. 88 stran. 

4. Vliv preventivního a regeneračního záření RELMS na průběh experimentálního diabetes mellitus u potkanů / Kokaïa N. G., 
Kokaïa А.А., Moukhina I. V// Teze 4. mezinárodní vědecké konference mladých lékařů-vědců. - Kursk - 2010.- Stránky. 158-161. 

5. Výsledek působení záření RELSM modulovaného tkání slinivky břišní a sleziny na průběh experimentálního diabetu u potkanů. 
Friedman M., Kokaïa N. G., Kokaïa А.А., Moukhina I. V. // Práce z konference "Psychotronika" Kentucky. USA 2010. strany 22-25. 

6. Vliv laserového záření o nízké intenzitě na vzdálené strukturální změny v tkáni slinivky břišní u potkanů s akutní inzulinovou 
insuficiencí / Kokaya N. G., Kokaya А.А., Mukhina I. V. // Moderní technologie v medicíně. №3, 2011, s. 11-15. 

7. Morfogenetické změny v pankreatu potkana během rektifikace akutní inzulínové insuficience dosažené pomocí záření RELSM 
modulované biologickými strukturami /Kokaya N. G., Kokaya А.А., Mukhina I. V. /Technické a přírodní vědy №3(53), 2011, Pages 156-164. 
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Dodatek 15 (2/2). Bibliografie Kokaïa А.А. (pokračování) 
 
 
 

8. Vliv záření RELSM, modulovaného biologickými strukturami, na adaptivní vzdálené struktury rekonstrukce jaterních buněk 
experimentálních diabetických potkanů / Kokaïa N. G., Kokaïa А.А., Moukhina I. V. // Bulletin nových technologií medicíny. №3, 2011, s. 
123-126. 

9. Vzdálené adaptivní strukturální rekonstrukce buněk jater a slinivky břišní potkana během rektifikace akutní inzulínové 
insuficience zářením RELSM, modulované biologickými strukturami / Kokaïa N. G., Kokaïa А.А., Moukhina I. 
V. // Almanach medicíny. №5, 2011, s. 175-179. 

10. Experimentální hodnocení ochranného účinku záření RELSM při toxickém působení asymetrického dimethylhydrazinu, Kokaya 
А.А., Vedunova М.V., Mitrochina Е.V., Koziakov V.P., Mukhina I. V. Bulletin "Aktuální problémy diagnostiky, profylaxe a léčby nemocí z 
povolání. Sběr materiálů. 2013. Strany 139-149. 

11. Specifičnost záření RELSM modulovaná biologickými strukturami. Kokaya А.А., Mironov А.А., Kokaya N. G., Koziakov V.P., 
Mukhina I. V. Bulletin Ruské akademie vojenské medicíny. 2012. № 4 (40). Strany 163-168. 

12. Vliv elektromagnetického záření na životaschopnost hepatocytů při toxickém působení hydrazinů. Kokaya А.А., Vedunova М.V., 
Mitrochina Е.V., Koziakov V.P., Mukhina I. V Bulletin Ruské akademie vojenského lékařství 2013. № 1 (41). Strany 136-142. 

13. Citlivost neuronů na elektromagnetické záření nízké intenzity při toxickém účinku hydrazinů. Kokaya А.А., Vedunova М.V., 
Mitrochina Е.V., Koziakov V.P., Mukhina I. V. Bulletin Ruské akademie vojenského lékařství. 2013. № 2 (42). Strany 109-115. 

14. Vliv preventivního elektromagnetického záření na životaschopnost a morfologické změny neuronů při toxickém působení 
hydrazinů. Kokaya А.А., Vedunova М.V., Mitrochina Е.V., Koziakov V.P., Mukhina I. V. Bulletin Ruské akademie vojenské medicíny 2013. № 
4 (44). Strany 163-168. 

15. Potenciační účinek barbiturátů při působení elektromagnetického záření nízké intenzity. Kokaya N. G., Mironov A. A., 
Kokaya А.А., Mukhina I. V. Technické a biologické vědy. 2014. № 1 (69). Strany 76-80. 

16. Experimentální hodnocení ochranného účinku elektromagnetického záření při toxickém působení hydrazinů. Kokaya А.А., 
Koziakov V.P., Mukhina I.V . Toxikologický bulletin. 2014. № 6. Stránky. 28-35 
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Příloha 16 (1/4) 
Demonstrace schopnosti určitým způsobem excitovaného preparátu DNA in vitro 
vytvářet kvantové reprezentace sebe sama a okolních objektů (lampy, kovový šroub 
atd.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampy, kovové 
šrouby a jejich 
repliky. 

 
 
 
 
 

Příprava DNA 
 
 

Repliky preparátů DNA 



5. a 6ème 
diapozitivů 

Repliky 
fotodiody jsou jasně 
viditelné 

 
 
 
 

 
Žádné repliky 

fotodiody 

Na snímku 1  nejsou žádné repliky fotodiod. Na sklíčkách 5 a 6 se po excitaci DNA laserovým 
paprskem objeví repliky, které se posunou doprava a dokonce zasahují do mezery mezi sklíčky.  
Zmizely na 14. snímku. 

Příloha 16 (2/4) 
Vícenásobná replikace červených fotodiodových replik pod vlivem preparátu 

DNA osvětleného červeným, IR a UV světlem. 
 

1. snímek 
  

 

 

 



Příloha 16 (3/4). 
 
 

Komentář ke kvantové replikaci in vitro samotných preparátů 
DNA a okolních objektů. 

Tento jev by mohl být základem pro experiment laserem indukované biogeneze 
živých bakteriálních buněk, resp. jejich metabolitů: DNA, RNA, proteinů, 
aminokyselin, nukleotidů atd. a jejich struktur: ribozomů, polyzomů, membrán 
atd. Experimenty s fotonickou vícenásobnou replikací samotné DNA v podobě 
kvantových ekvivalentů a objektů v bezprostředním okolí in vitro představují 
prototyp, model jejího fungování in vivo, v buněčných jádrech v srdci 
chromozomů. V tomto případě DNA funguje jako samočinný skener, který přenáší 
genetickou informaci do sousedních buněk. Zároveň snímá okolní metabolity a 
struktury buňky v jejich funkčním, dynamickém a aktuálním stavu. Tuto regulační 
informaci předává ostatním buňkám, které vykonávají stejnou práci. To 
sjednocuje biologický systém nelokálním, informačním způsobem. 
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Příloha 16 (4/4) 
 
 
 
 

Celá tato obrovská zásoba informací ve spinově provázaném stavu kvantové 
nelokality je rozložena v celém buněčném kontinuu biologického systému. To 
vytváří podmínky pro okamžité informace ze všech buněk o celkovém 
biochemickém a fyziologickém stavu organismu. Protože takové "sebeuvědomění" 
organismu je obrovské a dynamické, je kvantifikováno (pro konkrétní diskrétní 
"okamžité" problémy), což se objevuje i v experimentálních demonstračních 
modelech, jasnou kvantifikací výsledných replik DNA a prostředí. Navíc je 
pravděpodobné, že DNA funguje jako kvantový nanopočítač, který tento 
hyperkomplexní proces reguluje a koordinuje. 
[Garayev, 2009, The wave language genome. Teorie a praxe. Monogr.] Takové 
projevy funkcí DNA dávají důvod k naději, že podobné skenování v různých 
formách, včetně laserového skenování, bude pohánět izolované (rozptýlené) a 
chaotické metabolity a supermolekulární struktury v aktech biogeneze, které 
budeme mít naprogramované de novo, v uměle vytvořených živých buňkách. 
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Více na https://vlnovagenetika.cz a https://wavegenetics.org

https://vlnovagenetika.cz/
https://wavegenetics.org/
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