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Prezentace

Již v padesátých letech minulého století  sestrojil  čínský vědec  Tsian Kanchzhen
zařízení (Biotron), které mu umožnilo číst a přenášet genetickou informaci na dálku a
integrovat  ji  do  jiného  organismu (Experimenty  Genových  Chimér  –  Biotron  a
Mikrovlnný přenos Biologických Informací – DNA je jako Magnetofon – Mikrovlny a 5G –
Tsian Kanchzhen – Patent EP0872549A1). Tímto způsobem získal různé hybridy, které
byly pro oficiální genetiku nemyslitelné. Navíc se tyto nové vlastnosti přenášené na
dálku přenesly na potomky. Tak vznikla experimentální vlnová genetika.

"Život  se  na Zemi objevil  současně s informací"  je  extravagantní  a  současná
hypotéza  vzniku  života  na  Zemi  patří  do  vědy  zvané  vlnová  genetika.  Vědci  jsou
přesvědčeni, že to jsou skutečně informace  mimozemských vln, které určily, jaké by
měly být všechny živé organismy na naší planetě. 

Jako každá nová a odvážná vědecká cesta vyžaduje základní výzkum. Nejprve se
však věnujme oficiální, akademické genetice: DNA je základem všeho živého na Zemi.
DNA hraje zásadní roli při vzniku a udržování života. Plní dvě zásadní funkce: uchovává a
předává informace dalším generacím.  DNA je uložena v každé buňce organismu. Její
dvojitá spirála obsahuje genetický kód zodpovědný za přenos specifických vlastností.

Nás zajímá především to, že tato molekula DNA obsahuje informace o nás samých:
jaký bude organismus, který vznikne z jedné buňky? Jaké budou jeho vlastnosti? Čím se
lišíme od opic? Vnější prostředí tuto chemickou molekulu mírně modifikuje.
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V roce  1951  prokázali  dva  angličtí  genetici  Watson  a  Krick,  že  DNA je  tvořena
dvojitým spirálovým řetězcem. V roce 1953 určili chemickou strukturu DNA. O tři měsíce
později sestrojili trojrozměrný model této molekuly. S tímto modelem se lze setkat v každé
středoškolské hodině přírodopisu. V té době byl  však tento objev uznán jako vědecká
revoluce: Watson Wilson a Krick za něj dostali Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.

Proč  nerostou  pomeranče  na  olivovnících  nebo  banány  na  okurkách?  Proč  kůň
nemůže mít klokaní mládě? A proč by gorila nemohla zplodit šimpanze? Všechno je to o
dědičnosti. Jsou to chromozomy a geny, které tvoří DNA, deoxyribonukleovou kyselinu. Po
analýze lidského genomu se zjistilo, že pouze 1 % DNA je zodpovědné za syntézu
bílkovin. Zbývajících 99 % se často označuje jako "zbytková" DNA. To, co zdědíme po
rodičích, je tedy oficiálně obsaženo pouze v 1 % veškeré předávané DNA.

Část,  která  kóduje  proteiny,  představuje  přibližně  1  %  veškeré  DNA.  To  však
neznamená, že zbytek DNA pro nás není nezbytný. Její význam nám zatím není jasný,
stejně jako část věnovaná bílkovinám, ale to neznamená, že je bezvýznamná.

Genetika vln

Je těžké uvěřit,  že miliony let evoluce mohly nahromadit  tolik odpadu v tom, co definuje
život.  Tato část DNA je u všech živých druhů prakticky identická. Proč se tolik lišíme od
jednoduchého červa, když máme prakticky stejnou DNA? Proteinový kód je tedy jen malou
částí genofondu. Pokud myši odstraníte tento kus odpadu, bude žít a nebude se lišit od ostatních
myší.

Kde mohou být další programy, které definují člověka na rozdíl od myši, koně nebo ptáka?
Klasická genetika vychází z představy,  že molekula DNA funguje pouze jako hmota,  na níž je
zapsána naše genetická informace.
Genetický kód je jakýmsi slovníkem, který překládá jazyk DNA do jazyka proteinů.  Je to jako
dva kufry, v nichž je DNA zabalena, aby se mohla přesunout do dvou oddělených bytů, což jsou dvě
buňky vzniklé duplikací původní buňky. 

Z hlediska vlnové genetiky  nefunguje  DNA jako hmota,  ale  jako vysílač  vln.  To lze
přirovnat  k  psaní  hudby:  noty  vyznačené  na notových záznamech,  které  jsou hmotné,  se
realizují v podobě zvuků, které jsou nehmotné. Zvuk už není hmota, ale vlna.  Molekula DNA
je obklopena mrakem elektronů a stejně jako u jiných molekul se kolem ní odehrávají fyzikálně-
chemické a vlnové jevy. Dosud nic nenasvědčuje tomu, že by tyto vlnové jevy měly vliv na lidskou
dědičnost.

Genetik  Petr  Garyaev a  jeho tým po mnoha letech  experimentů  vytvořili  teorii  vlnového
genomu. Předpokládají, že informace nezbytná pro vývoj každého živého organismu pochází zvenčí
a je přesně fixována v 99 % DNA, která je považována za zbytkovou. Zjednodušeně řečeno, tyto
informace  by  byly  zaznamenány  na  jakési  videokazety,  jejichž  postupné  obrazy  by  tvořily
holografické  zobrazení  budoucího  organismu.  Chcete-li  například  vytvořit  lidskou  bytost,
potřebujete  znát  její  prováděcí  plán,  definovaný  snímek  po  snímku,  doplněný  o  textové
komentáře, které k němu patří. Všechny tyto informace by byly obsaženy v 99 % DNA, která se
nazývá zbytková. Kdybychom dokázali tyto texty dekódovat a porozumět jim, bylo by možné
zakódovat genetický systém jakékoli živé bytosti, od rostlin po člověka, jiným způsobem.
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Úspěšné zkušenosti

Proč zůstalo vše tak tajemné a utajené? Je to proto, že všechna tato měření jsou
mimo dosah našich měřicích přístrojů. Velkým zázrakem však je, že tyto vlastnosti dosud
nevymyslela  matematika.  Garyaevův  tým  vytvořil  speciální  laserové  zařízení,  které
umožňuje  zkoumat  vlnové  vlastnosti  molekul  DNA.  Vědcům se  podařilo  potvrdit  svou
představu o vlnovém genomu pomocí řady inovativních experimentů. 

Petr Garyaev: Čím jsme vlastně začali? Provedli jsme velmi jednoduchý pokus: vzali
jsme bramboru, která začínala klíčit. Jeden z jejich výrůstků jsme vyřízli. Pak jsme odebrali
DNA mláděti. Pokusili jsme se vytvořit křížence rostlin a zvířat. Nikdo to předtím neudělal.
Experiment byl jednoduchý: klíčící brambora byla ozářena rádiovými vlnami, které vysílala
laserem  osvětlená  kuřecí  DNA.  Od  první  generace  začaly  výhonky  brambor  růst
neuvěřitelnou  rychlostí:  1  cm  za  24  hodin.  To  je  obrovské.  Pak  se  vytvořily  zvláštní
červené výrůstky připomínající  rajčata. Brambory a rajčata jsou blízcí  příbuzní. Ve třetí
generaci začaly nové brambory růst na stonku, podobně jako rajčata. Bylo zřejmé, že jsme
získali  zvláštního křížence rostliny  a zvířete.  Pro  dnešní  genetické  inženýrství  to  není
žádný úspěch,  protože mezidruhové transplantace genů jsou běžnou praxí.  Jednou z
módních aplikací  je  dnes výroba bílkoviny spidorain,  pavoučího vlákna,  které  je
pevnějším materiálem než ocel a umožňuje různé průmyslové aplikace, například
lehké brnění. Genetici pracují s hmotnou  DNA, kterou lze extrahovat a fyzicky s ní
manipulovat. Toho jsme však nedosáhli fyzicky, ale čistě vlnově. Byl proveden další
pokus:  byla  sebrána  semena  pšenice,  která  byla  ozářena  v  Černobylu.  Dostali
obrovskou dávku záření a jejich DNA byla zničena. Vystavili jsme je akustickému
záření  z  DNA živých,  laserem izolovaných semen pšenice.  Všechna černobylská
semena byla vzkříšena. 

Kosmos k nám promlouvá

Petr Garyaev: Tomuto  experimentu, který prokázal možnost přenosu genetické
informace na dálku,  předcházel  jiný:  v  komoře z permalloy,  izolované od jakéhokoli
průniku elektromagnetických vln,  jsme vytvořili  ideální podmínky pro život  žab:  teplotu,
vlhkost,  potravu  a  normální  cirkadiánní  světelný  cyklus.  V  jiném  krytu  bez
elektromagnetické izolace byly vytvořeny stejné životní podmínky. Oplodněná žabí vajíčka
byla umístěna do obou komor a začala se vyvíjet. Zatímco ve druhé komoře se z vajíček
vylíhli pulci, z nichž se nakonec staly malé žabky, v první komoře se ze všech vajíček staly
deformované, neživé příšery.  Normální vývoj embrya tedy bezpodmínečně vyžaduje
přítomnost vnějších elektromagnetických polí. Naše DNA se tedy chová jako antény,
které přijímají elektromagnetické signály z vesmíru. Jsme otevřený systém a vlnové
prostředí  je  pro  život  naprosto  nezbytné.  Neustále  jsme  zásobováni  informacemi  z
vesmíru. 

Potvrzení  přišlo  přímo  z  kosmu:  v  srpnu  2001  se  na  pšeničném  poli  poblíž
observatoře  v  Chilbolton  (Chilbolton  Radio  Observatory) v  jižní  Anglii  objevily  dva
piktogramy,  jeden  zobrazoval  mimozemskou  tvář  a  druhý  dvojitou  šroubovici
nelidského genetického kódu. 
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Je důležité vědět, že 16. listopadu 1974 byla z radioteleskopu Arecibo v Portoriku
vyslána  do  vesmíru  digitální  zpráva  obsahující  informace  o  struktuře  naší  sluneční
soustavy, o našem vzhledu a o tom, jak vzniká naše DNA, a také o poloze radioteleskopu,
z něhož zpráva přišla. O 27 let později byla nalezena odpověď na toto poselství, kde tvář
má rozměry  49x55 m,  a  o  6  dní  později,  20.  srpna,  bylo  hned vedle  tváře  objeveno
neméně zajímavé vyobrazení: Vědci dospěli k tomuto jedinečnému závěru:

Tento snímek je téměř identickým obrazem snímku, který Carl  Sagan a jeho tým
vyslali do vesmíru o 27 let dříve z Arecibo (Arecibo message), aniž by očekávali odpověď.
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Mezi  oběma  kresbami  však  byly  značné  rozdíly:  po  dekódování  se  ukázalo,  že
zařízení, které obrázek odeslalo, bylo nesrozumitelné. V planetárním zobrazení jsou místo
jedné planety tři. Zřejmě jsou tam tři obydlené planety. Základem jejich organického života
je  nejen  uhlík,  ale  také křemík.  Vzhled této  inteligentní  bytosti  se  vyznačuje  poměrně
velkou lebkou a malou výškou 101 cm. Počet našich obyvatel 4,5 miliardy odpovídá 21,3
miliardy.  Nejzajímavější je však jejich DNA, která se vyznačuje jak svou strukturou,
tak  počtem  nukleotidů. Proč  nám  tedy  tito  mimozemšťané  potřebovali  sdělit  tyto
zvláštnosti  svého genetického aparátu? Připomínají  nám, že jsme objekty pod vnějším
vlivem, který nemusí být nutně negativní. Dovolujeme si však neodpustitelné zásahy do
struktury DNA, protože je to nesmírně  nebezpečné, zejména pokud jde o transgenní
inženýrství,  které  zavádí  fragmenty cizí  DNA do jiné  DNA.  Tím se naruší  vlnová
povaha této DNA.

Klasickou hypotézu o vzniku života na Zemi  předložil  ruský vědec Oparin v roce
1923.  Podle  jeho  teorie  se  život  vyvinul  v  původní  polévce  v  důsledku  složitých
chemických  reakcí  a  elektrostatických  výbojů  při  nedostatku  kyslíku  v  rané  zemské
atmosféře.  To je dnes dominantní  hypotéza.  Není  však jediná: v roce 1929 dospěl  ke
stejnému závěru anglický vědec John Holden. Garyaev a jeho kolegové však mají jinou
verzi:  domnívají  se,  že molekuly  DNA, RNA a bílkovin mohly  vzniknout  spontánně
působením elektrických výbojů,  protože tento proces byl  v laboratoři  mnohokrát
reprodukován, ale tyto DNA, RNA a další bílkoviny jsou bezvýznamné, protože nemají
žádnou informaci. Zajímavou teorii navrhl Raoutian z Paleontologického ústavu: domnívá
se, že život se objevil dříve než živé bytosti. Je to paradoxní pohled a říká, že na počátku
byly  procesy  vypařování  a  kondenzace  složek  primitivního  vývaru,  který  byl  tvořen
složitými  molekulami,  ale  méně  složitými  než  dnes.  A pokusy  o  pochopení  tajemství
Stvoření neustávají. 

Zastánci vlnové genetiky se domnívají, že prvotní informace pro vznik života na
Zemi  vznikla  před  miliony  let  uměle,  za  pomoci  kosmického  záření. Zde  začala
evoluce  života  a  pokračuje  dodnes  pod  částečnou  kontrolou  genů  kosmických  vln  s
jazykovými vlastnostmi. Říká se: "Na počátku byla řeč..." Takto genetika navrhuje novou
teorii vzniku života na Zemi.

Vyvstává následující myšlenka, že jsme svým způsobem děti, vesmírné děti, a že
člověk se objevil někde jinde než na Zemi a pak se objevil na Zemi. Ale odkud a jak se tyto
informace berou? A co je jeho nositelem? Vědci mají  několik dohadů a teorií  o těchto
otázkách a tvrdošíjně se snaží odhalit tajemství přírody.

 
Hledání Pravdy často vede badatele k experimentům na sobě samých, při nichž

vystavují své životy skutečnému nebezpečí, aniž by to obvykle tušili.  Petr Garyaev a
jeho  kolega  Dmitri  Tertyshny  (publikace), tedy  předpokládali,  že  geny  vyzařují
elektromagnetické vlny a zvuky, které lze slyšet. Rozhodli se tuto hypotézu ověřit. Ale
kde vzít genetický materiál? Tertyshny proto navrhl použít k experimentu své vlastní
chromozomy. Poté  začali  číst  informace  z  chromozomů  vystavených  laserovému
paprsku,  jako  by  četli  videokazetu.  Byli  překvapeni,  když  na  monitoru  uslyšeli
nepravděpodobné  zvuky  a  fantastické  obrazy:  tanec  světelných  čar  pohybujícího  se
hologramu s rozvětvenou strukturou. Výzkumníci se přiblížili k obrazovce, aby lépe viděli
detaily těchto fascinujících snímků. "S úžasem jsme se dívali na ty obrazy a poslouchali tu
hudbu, když najednou můj kolega zkolaboval a mně se také udělalo špatně, když jsem se
postavil.  Řekl  jsem si:  "Tak jsme to zvorali,"  a experiment  jsem odpojil.  Garyaev se
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vzpamatoval poměrně rychle, zatímco  D. Tertyshny měl potíže dostat se domů. Jeho
teplota stoupla nad 40° a ležel jako ochrnutý. Signály z jeho chromozomů zřejmě
dávaly  jeho  tělu  nesrozumitelné  příkazy. Reakcí  organismu  byl  naprostý  chaos  a
dezorganizace všech jeho procesů řízených genetickým aparátem. 

Petr  Garyaev:  Měli  jsme  postupovat  velmi  pozvolna,  pomalu,  zatímco  my  jsme
vyvolali  informační šok. Organismus se utopil  ve svém metabolickém odpadu. Očištění
bylo možné dosáhnout pouze zvýšením teploty a utrpením, aby se vše očistilo. Můj ubohý
kolega umíral deset dní: jen se modlil a těch deset dní nic nejedl. Nakonec se z toho
nějak dostal. Toto je tedy příklad toho, čemu se za každou cenu vyhnout. 

Na světě není žádný objev, který by se dal využít jen k dobru. Každý vynález lze
použít dvěma způsoby, podle toho, kdo jej bude používat.

Petr Garyaev:  Nyní máme tento slovník. Pokud objevíme zákony vlnové genetiky,
budeme schopni udělat mnoho věcí. Dnes jsme již experimentálně schopni přenášet
genetickou  informaci  na  libovolnou  vzdálenost,  a  to  okamžitě,  způsobem
komunikace mezi buňkami našeho organismu. 

Závratné možnosti

Četné zprávy o pokusech a další publikace, které ohromily vědeckou komunitu, vedly
k  pozvání  Garyaeva a  Tertyshny do  Kanady  (Toronto).  Dostali  k  dispozici  špičkové
vybavení a přesný experimentální program: cílem bylo prokázat, že genetická informace
může existovat ve formě elektromagnetického pole a že ji lze přenášet z jednoho
organismu do druhého na dálku. Přijímající  organismus by musel přeorganizovat
svůj metabolismus podle přijatých informací.

Vědci  se pustili  do práce: Asi  čtyřiceti  potkanům podali  toxický přípravek,  aloxan,
který  zcela  zničil  funkci  jejich  slinivky.  Krysy  začaly  umírat  na  cukrovku.   Garyaev  a
Tertyshny dostali za úkol vyléčit nemocné krysy a zcela obnovit funkce jejich organismu
(DARPA a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele – Holografické Informace lze Zavádět
Preventivně – Oprava Poškozené Míchy). 

Petr  Garyaev:  Pomocí  našeho  laserového  zařízení  jsme  odebrali  genetickou
informaci ze zdravé mladé krysí slinivky a rozeslali ji do kolonie nemocných krys.
Po deseti dnech se všechny krysy uzdravily. To znamená, že u všech těchto potkanů
došlo k regeneraci slinivky. Jiný výklad tohoto experimentu neexistuje. 

Vědci dospěli k závěru, že je možné regenerovat funkce jakéhokoli poškozeného
orgánu přenosem genetické informace z buněk zdravého orgánu. To znamená, že je
k dispozici nová metoda omlazení bez chirurgického zásahu.

Petr Garyaev: a Gueorgui  Tertyshny se nedávno vrátili do Ruska, kde pokračují ve
svých unikátních experimentech, které otevírají novou cestu v biologii: vlnovou genetiku. 

Petr  Garyaev:  Dnes zaujímáme přední  místo,  před námi  byli  velikáni  jako  Tsian
Kanchzhen  (Experimenty  Genových  Chimér  –  Biotron  a  Mikrovlnný  přenos
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Biologických  Informací  –  DNA  je  jako  Magnetofon  –  Mikrovlny  a  5G  –  Tsian
Kanchzhen – Patent EP0872549A1),  který musel  utéct  z Číny do SSSR, kde se mu
genetická komunita také vysmála kvůli jeho úžasným hybridům vytvořeným na dálku. Naši
akademici se těmto objevům jen smáli. 

Vlnová  genetika  dává lidstvu novou příležitost  revidovat  hypotézu o  vzniku
života  na  Zemi,  a  tím  se  o  něco  přiblížit  k  odhalení  tajemství  Stvoření.
Pravděpodobně jsme na pokraji velkolepých objevů, které mohou změnit životy lidí.
Manipulací s genomy bakterií  a virů,  které jsou odolné vůči  antibiotikům, a regenerací
poškozených orgánů je možné vymýtit  jakoukoli  nemoc, například cukrovku, hepatitidu,
rakovinu  nebo  tuberkulózu.  Bude  možné  regenerovat  orgány  bez  chirurgického
zákroku, bude možné Dobe na požádání. To tvrdí zastánci vlnové genetiky. Podle nich se
lidstvu otevírají mimořádné perspektivy.

Zní  to  jako  blouznění  spisovatele  fantasy,  ale  jde  o  nejserióznější  výzkum  a
nejoddanější vědce.

Petr Garyaev: Ukazuje  se, že naše molekuly  DNA jsou antény, ale stejně tak i
proteiny, které naslouchají vesmíru. Některé informace jsou již k dispozici. Když jsem z
laserového paprsku odstranil molekuly  DNA, paprsek osvětlil  prázdný prostor. Tento
prázdný prostor se však choval,  jako by v něm DNA stále byla. Molekula DNA v
roztoku ve vodě neustále vibruje: vydává modulovaný zvuk jako hudební fráze. To je
samo  o  sobě  nesmírně  zajímavé  (Fantom  DNA). Pokud  tuto  DNA  vystavím
ultrazvukovému paprsku, zjistím, že předchozí melodie je nyní jen jediným tónem. 

Profesor Petr Garyaev, doktor biologie, člen Ruské lékařské akademie, 62 let, uvádí
výše uvedené. Většinu času pracoval v ruských akademických institucích, ale působil i v
zahraničí, v Kanadě a USA.

Petr Garyaev:  Do Kanady, do Toronta,  mě pozvali  kolegové genetici.  Genetici  se
domnívají,  že  každá  živá  bytost  se  vyvíjí  na  základě  informací  zapsaných  v  jejích
chromozomech, v DNA. Má se za to, že neexistuje žádné jiné místo, kde by tyto informace
mohly být uloženy. A právě zde musí být VŠECHNY informace: pořadí, v jakém se musí
syntetizovat bílkoviny jako stavební materiál pro orgány, a pak tyto orgány sestavit. Každý
orgán však musí být v přesné poloze, aby mohl spolupracovat s ostatními orgány a tvořit
jeden organismus.  Člověk může jen žasnout a obdivovat výkony přírody:  Jak se jí
podařilo vměstnat tak obrovské množství informací do tak malého buněčného jádra, že je
to těžko pozorovatelné i pod mikroskopem? 

Podle Petr Garyaeva se všechny tyto informace přenášejí vlnovým způsobem,
prostřednictvím  elektromagnetického  a  akustického  záření. Garyaev  provedl
experiment, který byl později zopakován v jiných laboratořích s podobnými výsledky (DNA
Experimenty  Zpochybňují  Současné  Zažité  Systémy  –  Fantom  DNA –  Experiment  Kvantová
Teleportace – Nová Genetika).

Petr Garyaev:  Ukazuje  se, že naše molekuly DNA jsou antény, které obsahují
kov, ale také bílkoviny, a ty naslouchají vesmíru. Přijímají se určité direktivní informace.
Proč tomu tak je? Existují jednoduché pokusy: Pokud umístíte oplodněná žabí vajíčka
do  prostoru,  který  je  zcela  izolován  od  elektromagnetického  záření,  budou  se
vyvíjet,  ale  místo  životaschopných  žabek  se  z  nich  vyklubou  monstra. Vnější
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elektromagnetické  prostředí  je  pro  nás  tedy  naprosto  zásadní.  Řídí  vlnovitý
metabolismus, který k nám přichází z kosmu.

V běžném prostoru propouštějícím záření se z žabích vajíček stanou pulci a poté
normální žáby. V ohradě z trvalé slitiny však z žádného vajíčka nevyroste dospělá žába,
ale stane se z něj zdeformovaná příšera. 

Myšlenka vlnové genetiky  tedy  spočívá  v  tom,  že  genetický  aparát  buduje  živou
bytost  pod  řízením  směrnic  přijatých  z  kosmu  v  podobě  elektromagnetického  a
akustického záření různých ladicích vidlic. Organismus přijímá vlny a sám je vytváří.

Experimentálně bylo prokázáno, že DNA produkuje koherentní světelné záření,
které vytváří  hologramy stejně jako laser (Objevení a Experimenty s Biofotony –
Prof. Dr. Fritz-Albert Popp). Buňky embrya tak na  základě vlnových zpráv vytvářejí
prostorový plán, který jim říká, kde a jak mají vybudovat různé orgány, z nichž se
vytvoří  živá  bytost. To  dokonale  odpovídá  zákonu  zachování  informace, který  byl
formulován před několika lety. 

Petr  Garyaev:  Kromě  chemických  funkcí  je  DNA také  emitorem  světla,  ale
koherentního, v různých vlnových délkách, od modré po červenou. S pomocí fyziků
se nám podařilo prokázat, že DNA se skutečně chová jako laser. Přímým experimentem
jsme prokázali  existenci  superluminiscence.  Jaký je tedy účel této laserové vlastnosti
DNA? K čemu lze toto koherentní světlo použít? V přírodě existuje mnoho příkladů, kdy
bakterie, ryby, řasy, hnijící kmeny vyzařují světlo. Nejedná se však o koherentní světlo: jde
o jiné luminiscenční chemické procesy. To je však koherentní světlo, a to je obzvláště
důležitý  bod.  Umožňuje  totiž  vytvářet  hologramy  a  číst  z  nich  velmi  přesné
informace. To by umožnilo číst naše chromozomy selektivně, jako záznam informací, po
částech, a vyhnout se tak zbytečnému nadbytku informací. Jednalo by se o rozdílné čtení
informací.

Náš organismus si můžeme představit jako obrovský stát složený ze stovek miliard
buněk, které si neustále vyměňují informace o svém vnitřním stavu se svými sousedy. Jak
by bylo možné takový stav řídit? Pravděpodobně s pomocí nervového systému. Rychlost
nervového přenosu je však velmi nízká (10 m/s). To je pro normální fungování buněk
nedostatečné.  Ani  rychlost  světla  nestačí  na  to,  aby  prošla  miliardami  buněk  a
přenesla  užitečné  informace. Náš  vývoj  by  se  zastavil  ve  fázi  bakterií,  kdybychom
neměli  účinnější  komunikační  prostředky.  Bakterie  nepotřebují  výkonnou  komunikaci,
protože jsou to jednotlivé buňky. Naopak v našich buňkách musí být informace známy
okamžitě.  Jaké  prostředky  umožňují  tak  rychlou  komunikaci?  Piotr  Garyaev  a  jeho
kolegové nejprve provedli několik teoretických prací, které byly ověřeny experimentálně.
Cílem bylo ověřit, zda si sestava buněk vyměňuje informace nekonečnou rychlostí.
Při této demonstraci se využívá vlastnost, kterou navrhl Albert Einstein a jeho žáci Boris
Podolsky  a  Nathan  Rozen  v  roce  1935:  Předpověděli  chování  dvojice  spojených
fotonů: Pokud se tyto fotony rozcházejí a jeden z nich cestou změní své vlastnosti,
druhý  foton  je  o  tom okamžitě  informován.  "Druhý  foton  se  stane  prvním. Tato
kvantová  vlastnost  byla  definována  jako  teleportace.  V  roce  1997  rakouští  vědci
experimentálně  prokázali,  že  je  možné  okamžitě  teleportovat  foton  a  přemístit  jej  z
jednoho místa na druhé, přičemž se zachová informace (Kvantové Vědomí Lingvistického
Vlnového Genomu – Díl 2). 
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Nade  vší  pochybnost  prokázali,  že  je  možné  teleportovat  fotony.  A  naše
chromozomy, naše DNA pracují s fotony. Naše buňky tedy mezi sebou komunikují
nekonečnou  rychlostí. Pojem  času  se  vytrácí. Informace  se  dozvíte  okamžitě.
Všechny metabolické procesy, které jsou tak složité ve stovkách miliard buněk, jsou tedy
okamžitě známé všem, protože informace jsou přenášeny fotony ve vázaném stavu.
Tento pojem vazby mezi fotony je klíčový pro vysvětlení této okamžité komunikace v
našem organismu. A to se zdá být normální pro pochopení fungování našich buněčných
systémů Kotvy našich buněk fungují jako proteiny. Současně vyvstává otázka: jakou roli by
měl hrát nervový systém?  Předpokládáme, že nervový systém z tohoto obrovského toku
informací přebírá bloky informací a předává je příslušným buňkám. Nejsou zde tedy žádné
rozpory. Celé to začalo v roce 1953, kdy dva šťastně se tvářící muži vešli do hospody a
řekli: "Objevili jsme tajemství života! Jedním z nich byl Francis Krick, anglický genetik, a
druhým americký biochemik James Watson. Odhalili prostorovou strukturu DNA. Nositel
Nobelovy ceny Watson krátce poté prohlásil, že věda se přiblížila k chemickému důkazu
lidské dědičnosti. O tři roky později byly v USA a SSSR zahájeny vědecké programy, na
jejichž základě začala fungovat mezinárodní organizace pro studium lidského genomu.
Celkově provoz těchto organizací  trval  dvanáct  let  a  stál  téměř 3 miliardy USD. První
výsledky dekódování genomu účastníky ohromily. Ukázalo se, že z 1 200 miliard genů v
naší DNA jich je velmi mnoho společných pro červy. Každý pátý gen je společný s
mikroby. Kromě toho byl počet genů specifických pro člověka třikrát nižší, než se
očekávalo (celkem 30 000).  Pokud si odborníci myslí,  že 100 000 genů nestačí k
vytvoření lidské rozmanitosti, co potom těch 30 000? Nicméně rozluštění genomu bylo
v lékařské a biologické komunitě senzací, i když bylo jasné, že jde pouze o první krok.
Hlavní otázka zněla: Jaký bude další krok? Velké úspěchy, které provázely objev DNA, se
zdály být paradoxní, protože každý velký objev nakonec vyčerpá svůj potenciál a často se
stává  brzdou  dalšího  kroku.  Euforii  prvních  deseti  let  tak  prodlužují  poměrně  smutné
skutečnosti spojené s nakonec minimálními výsledky dekódování genomu v porovnání s
kolosálním rozpočtem, který byl do tohoto dekódování vložen. Každá živá soustava má
svou DNA, která obsahuje jen asi 30 000 genů, a tento pojem je v povědomí genetiků
zakotven axiomem: "gen je kousek DNA, který je zodpovědný za syntézu bílkoviny, a nic
víc".  Ukazuje se, že dekódování této posloupnosti  by bylo jako vyslovení písmen
slova, aby se získalo slovo. Slova se však skládají do vět a my je musíme zvládnout
přečíst. V současné době tvoří 85-90 % genomu sekvence, které jsou pro současné
vědce nesrozumitelné. A vědci nazývají těchto 85 % genomu "odpadem". Ale nevědí,
co se pod tím skrývá,  a  prohlásí  to  za nesmysl.  Ve skutečnosti  však základní  funkce
nejsou známy.

Úloha odpadu

Petr Garyaev:  Dekódování ukázalo, že náš genom se jen málo liší od genomu
drozofil, červů nebo opic. Nabízí se tedy otázka: "V čem se od těchto zvířat lišíme? Z
genetického  hlediska  se  od  nich  nelišíme.  To  je  paradox. Je  to  prostě  nesmysl.
Biologové a genetici  skromně odvracejí  zrak.  Hledají  různá slova,  aby skryli  své
rozpaky. Pravda  spočívá  v  tom,  že  bílkoviny  jsou  v  podstatě  fermenty.  Je  to
univerzální  nástroj  pro  všechny  organismy,  člověka,  zvíře,  bakterii,  virus.
Metabolismus živých bytostí je podmíněn vždy stejným souborem nástrojů.  Stále
však musíme vysvětlit, čím se lišíme od ostatních živých druhů. Naše genetické dědictví je
skutečně obsaženo v našich chromozomech, ale je tu paradox a slepá ulička. Tady začaly
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některé odporné věci. Protože se biologové domnívali, že genetický materiál se nachází v
chromozomech, začali s tímto materiálem bez nejmenšího zaváhání manipulovat. Začaly
zasahovat  do  různých  organismů.  Jakmile  se  jim  nějaký  ferment  zdál  užitečný,
snažili se ho reprodukovat. Například coloradský brouk se živí listy brambor. Genetici
vnesli  do  brambor  gen  pro  bílkovinu,  která  ničí  brouka  bramborníka  coloradského.
Chrobák  bramborový  již  nenapadá  brambory  a  brambory  se  rozmnožily.  Nyní  existují
rajčata, která již neplesniví, cukrová řepa, která je ještě sladší, nebo rostliny, které mohou
hromadit vitamin E, který je užitečný pro člověka. Genetici vytvářejí druhy, které příroda
ještě nevymyslela.  Tvrdí,  že pěstování GMO rostlin je výhodné,  protože tyto  nové
rostliny se již nebojí hmyzích škůdců a plísní. Tyto rostliny jsou tedy úrodnější a vyžadují
méně vstupů. To je řešení hladu ve světě. Vraťme se k bramborám. Pokud budete myši
neustále  krmit  těmito  geneticky  modifikovanými  bramborami,  vyvine  se  u  nich
rakovina střev. Jak se to může stát? Genetici nám řekli, že je vše v pořádku. Všechno je
normální, ale oni nevědí, co je špatně. Nechápou, co se děje, protože neberou v úvahu
funkce, které tato část zvaná "odpad" plní. Ukázalo se, že odpadní DNA hraje ve
skutečnosti nesmírně důležitou roli.  Jak mohou hrát tak důležitou roli, když jsou tak
jednoduché? 

Potřebujeme změnu paradigmatu. Zdá se, že kódování probíhá přinejmenším
na dvou úrovních. První  úroveň je  čistě  materiální,  což se projevuje  kódováním
různých bílkovin a fermentů. To představuje přibližně 1 až 2 %. Zbývajících 85 %
DNA provádí kódování zcela jiné povahy. Těchto 85 % odpadní DNA je jako tekuté
krystaly, které se mohou spojovat do určitých fyzikálních struktur typu hologramu.
Pokud na hologram posvítíte, objeví se jako světelné zobrazení jakéhokoli tvora, člověka,
zvířete nebo rostliny. Tento obraz se rozpadá na nespočet malých částí. Neměli bychom
však tento koncept zjednodušovat do té míry, že bychom se domnívali, že v oplodněném
vajíčku  je  kompletní  obraz  budoucí  dospělé  bytosti.  Zkrátka  každý  systém,  každý
organismus  musí  být  vybudován  podle  přesného  plánu.  Pokud  takový  plán
neexistuje nebo je narušen, dojde k mutaci. Snaží se vysvětlit,  že jde o zmutované
geny.  Vskutku,  morfogenetické  geny by  zmutovaly,  což  by  vedlo  k  těmto  deformacím.
Kromě genů kódujících bílkoviny by zde byly i  geny zodpovědné za morfogenezi, tedy
strukturování organismu. Toto strukturování probíhá na dvou úrovních: první je způsobena
hologramem, který fixuje prostorovou strukturu organismu. V těchto chromozomech jsou
však textové programy, kterým nerozumíme. Jsou psány způsobem lidské řeči. DNA je
text a protein je částečnou kopií původního textu. Jedná se o překlad z jazyka DNA do
jazyka proteinů. Tato nepřetržitá syntéza nových proteinů by tedy byla jako výroba psacího
stroje. Vznikají tak texty, texty bílkovinných vět, které pak jako řádky počítačového kódu
tvoří  instrukce pro stavbu organismu. Existují  tedy dvě roviny výstavby a těchto 85 %
"odpadu" není odpadem.

V  roce  1964  pracoval  vedoucí  laboratoře  Peter  Garyaev  v  Ústavu  fyzikálně-
technických problémů a spolu se svými kolegy se zabýval problematikou DNA (Dr. Peter P.
Garyaev, doktor biologických věd, RANS a RAMTN). Během těchto 20 let se mu podařilo
nejen vysvětlit  mnoho aspektů vzniku života, ale také se stal  zakladatelem nové vědy:
vlnové genetiky.

Petr Garyaev: Když se genetici snažili pochopit, co je hnací silou stavby nekonečně
složité struktury, kterou je každý biologický systém, vzal DNA z telecí žlázy, vložil  ji  do
spektrometru  a  vystavil  červenému  laserovému  paprsku.  Jednalo  se  o  poměrně
jednoduché vědecké experimenty. Když jsem z laserem osvětlené oblasti odstranil kousek
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DNA, laser osvětlil prázdné pole, ale pole se chovalo, jako by tam DNA stále byla. Viděl
jsem tedy ducha DNA, který byl naprosto identický s originálem.

Operátoři se domnívali,  že jejich zařízení je vadné, ale o několik let později,  když
pokračovali  v  pokusech  na  buněčných  jádrech  a  v  jiném  ústavu,  Garyaev  zjistil,  co
laserový paprsek odhalil: ducha DNA. 

Petr Garyaev: Duch není zcela totožný s originálem: signál je slabší, ale charakter je
naprosto srovnatelný.  Pokud například zahřejeme DNA nad 42 °C, což je teplota, při
které člověk nepřežije, což bylo až dosud nepochopitelné, pochopili jsme, že při této
teplotě  se  tekutý  krystal  DNA taví,  chromozomy se  roztékají.  Tělo  DNA zůstává
zachováno, ale jeho vnitřní kapalné skupenství je denaturováno.

.  Programy  obsažené  v  těchto
tekutých krystalech jsou zničeny. Člověk
umírá. S vědomím, že duch byl přítomen
v  kelímku,  pak  kelímek  ochladím  na
normální  teplotu  a  vložím  do  něj  zpět
kousek integrální  DNA. Podívám se na
obrazovku  spektrometru.  S  údivem
zjišťuji,  že se tato DNA chová,  jako by
byla  přehřátá!  Zatímco  stejná  kontrolní
DNA  je  normální.  Z  toho  usuzuji,  že
duch DNA je chemicky aktivní. To bylo
v  roce  93.  Později  jsme  s  přítelem
Tertychnym  potvrdili  chemickou  aktivitu
ducha. Tito duchové jsou živí a zdraví.

Naše zařízení, které jsme považovali za vadné, zaznamenávalo aktivitu ducha 40
dní.  Není vyloučeno, že existuje mnohem déle, ale citlivost našeho zařízení byla příliš
nízká.  Duch není jen vědecký termín. Každý z nás slyšel o bolesti, kterou pociťují
lidé  po  amputaci  končetiny,  o  bolesti  duchů.  Jedná  se  o  projev  energetického
ducha, který o sobě dává vědět.

Jsou  známy  případy,  kdy  ženy,  které  podstoupily  potrat,  pocítily  porodní
bolesti v očekávané době. Je možné, že se jedná o projev ducha potraceného plodu.
Nevíme, jak se pozůstatky ducha chovají po jeho rozpadu. Na druhé straně P. Garyaev
považuje  vliv  známého  ultrazvuku  na  bázi  ultrazvuku  za  katastrofální  pro  člověka
(TĚHOTNÉ ŽENY POZOR!!! - NEBEZPEČÍ ULTRAZVUKU):

V  roce  1996  jsem  studoval  rozptyl  světla  DNA.  Chtěl  jsem  otestovat  účinek
ultrazvuku  na  DNA,  aniž  bych  chtěl  DNA zničit.  Byl  to  paprsek  stejného  výkonu  jako
ultrazvukový  přístroj. DNA v  roztoku  ve  vodě  neustále  vibruje  a  vydává  poměrně
složitou  a  opakující  se  melodii. Po  odvysílání  ultrazvuku  se  DNA  zhroutila  a
vydávala jen monotónní zvuk. To znamenalo, že jsme touto ultrazvukovou expozicí
vymazali  značné  množství  genetické  informace.  Totéž  se  děje,  když  organismus
vystavíme účinkům ultrazvuku. Nyní víme, že se dvojité šroubovice DNA rozpadají, stejně
jako se rozpadají, když jsou vystaveny teplotě. Ultrazvuk narušuje DNA a nemůže přispět
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k vývoji zdravého organismu. Pomyslel jsem si, že na zemi už nemáme žádné zdravé děti,
kromě těch v poušti, protože všechny byly vystaveny zásahům ultrazvuku.

DNA lze přirovnat k práci velkého počítače, který činí miliony rozhodnutí za
sekundu. Pokud však na počítač udeříte velkým kladivem, bude schopen dát na všechny
otázky  pouze  jedinou  odpověď.  Totéž  se  děje  s  organismem,  který  je  zasažen
ultrazvukem. Jeho informační matice jsou zkreslené do té míry, že je upřednostňována
pouze jedna frekvence.  Nedávné experimenty ukázaly, že pod vlivem ultrazvuku se
spirály DNA rozpadají a vytvářejí elektromagnetický duch, který následně napadá
rekonstituovanou DNA.

Další sérii  experimentů provedl  Petr Garyaev na optoelektronickém zařízení, které
nazývá "biologický hlavní počítač" a které vytvořili jeho spolupracovníci.

Petr Garyaev: V roce 2002 jsme v Kanadě provedli několik experimentů založených
na použití  tohoto  biopočítače.  Takový laserový systém dokáže přečíst  informace z
DNA a použít je k řízení organismu na dálku. To se nám podařilo na vzdálenost 20 km.
Z hlediska klasické genetiky je to považováno za šílenství. Je to však skutečnost, kterou je
třeba dříve či později vzít v úvahu. Skupině potkanů jsme zničili slinivku podáním aloxanu.
Tyto krysy onemocněly cukrovkou a po 10 dnech uhynuly.  Garyaevova skupina chtěla
poškození  napravit  a  pomocí  svého  biopočítače  přečetla  genetickou  informaci  krysích
mláďat a přenesla ji  na vzdálenost 20 km do umírajících diabetických krys. To vedlo k
uzdravení všech diabetických potkanů. Tyto experimenty ukazují, že  je možné ovládat
biologické systémy na dálku pomocí rádiových vln nesoucích specifické informace
(Technologie pro politickou kontrolu - Biozbraň aktivovaná frekvencí viru - Mysl a
Bioroboti). Co  nám tedy  brání  v  tom,  abychom stejným způsobem vyléčili  cukrovku,
tuberkulózu, nebo dokonce rakovinu či  AIDS? Rádi bychom přeorientovali  medicínu na
tento typ procesu. Vezměme si například RNA AIDS, na kterou zavedeme deformace, jako
bychom je zavedli na disketu. Poté tuto informaci přečteme pomocí našeho biopočítače a
převedeme ji na informovaný rádiový signál, který použijeme k odhalení pacienta s AIDS,
u něhož došlo k pomnožení viru. Pacientův virus AIDS dostává "dezinformace" o svém
vlastním  genetickém  aparátu.  Stává  se  neorganizovanou  a  ztrácí  schopnost  se
množit.

Odpůrci

Praktické řešení různých problémů vyžaduje materiální podporu, která je však
nedostatečná. Je třeba také uznat teorii Garyaeva. Je uznávána v Japonsku, Kanadě a
Německu, ale ne v Rusku:

Leonid Korochkin Genetik:  Bylo by slabé říci, že tato teorie vyvolává ostrou skepsi.
Pokusím se to vysvětlit: 
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Tvrzení  této  teorie  je  výzvou
moderní  genetice  založené  na  teorii
genetického  kódu.  DNA by  neměla  být
nositelem  genetické  informace.  Tyto
informace jsou ve skutečnosti zapsány v
neznámých  vlnách  bioenergetického
pole.  Všechny  názory  zastávané  touto
skupinou Garyaeva nelze považovat za
přísně vědecké, a proto si nemohou činit
nárok na to, aby byly součástí současné
vědy. Jsou však v rozporu se vším, co je
dnes známo. Moje zpráva o této teorii,
kterou sdílí většina mých kolegů, je tedy
jednoznačná: v moderní genetice ji nelze
přijmout.

Petr Garyaev: Rád bych zdůraznil, že netvrdím, že mám pravdu. Dosáhli jsme pouze
úpatí hory. Říkáme, že stará genetika funguje dobře. Existují geny, které kódují proteiny.
Vše, co existuje. To je však jen velmi malá část celku a to, co se před námi rozvinulo, má
naprosto gigantické perspektivy. Je zajímavé si uvědomit, že virulentní výzva, která nyní
zaměstnává genetiky, způsobila 30leté zpoždění ve vývoji ruské genetiky.
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