
SRDCE A ŽIVÝ ČELOVĚK

Přirozené Právo a Římské Právo
Na světě jsou v základu dvě práva. Přirozené a

evropské. Návrat k přirozenému právu jde k naší
podstatě.

SRDCE NENÍ ČERPADLO
Srdce je v každém úderu spojeno se vším co je.

Co všechno by měl živý čelověk vědět?
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Hierarchie 
Je víc možnosti jak rozdělit multi-vesmír. Pointa je, že mezi živým čelověkem a zdrojem není 
nic a nikdo.

0. Zdroj – všechno je nic a nic je všechno 
1. Duchovní čelověk – prohlášen jako živý čelověk a zřízení Sui generis  - Svatý stolec (Sancta
Sedes), Řád Maltézských rytířů, Červený kříž, Řád Božího hrobu.
2. Ilumináty, jezuity, zednáři,
3. Královské a šlechtické rodiny, které si myslí, že mají lepší krev jako zbytek populace
4. Instituce,
5. Finanční kontrolní systém,
6. Systém kontroly světových zdrojů,
7. Systém kontroly světové populace,
8. Zbytek lidí, kteří vše platí - otroci – OBČANÉ

Jako živý lidé oznamujeme že žijeme jako
jedna bytost na zemi s matkou zemi.

ČSSR a Evropské Právo
Živý čelověk by měl vědět o všech úrovních toho v čem žije, aby mohl adekvátně jednat. 

Římské zásady se uplatňují i současném právu.
• Z nepráva nemůže vzniknout právo. - Ex iniuria ius non oritur
• Nikdo nemůže převést víc práv, než má sám. -  Nemo ad alium plus iuris transfere

potest quam ipse habet. Jinak řečené, nikdo nemůže prodat, převést na jiného to, co mu

samotnému nepatří. 

Chronologie Podvodu od 17.11.1989

17.11.1989
• ČSSR de iure stále existuje a to na základě „Z nepráva nemůže vzniknout právo.“ z toho

důvodu, že politici byli kooptováni do parlamentu a nebyli řádně zvoleni ve volbách do pár

týdnů od 17.11.1989. Kdyby volby byly hned, nebo do pár týdnů po 17.11.1989, tak by to

bylo správně podle evropského práva.

• Na základě toho privatizace a dražby jsou neplatné. Všechny právně akty, volby, zákony,

dražby, úvěry, rozdělení ČSSR po listopadu 1989 jsou neplatné. ČSSR de iure stále existuje.

28.12.1989 – 27.2.1990 
• Kooptace do Federálního shromáždění 1989–1990

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kooptace_do_Feder%C3%A1ln%C3%ADho_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_1989%E2%80%931990
http://cvp.maltezskyrad.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_stolec


• Kooptace   nových poslanců probíhaly od 28. prosince 1989 do 27. února 1990. Dne 28.

prosince 1989 přijalo Federální shromáždění tzv. kooptační zákon, tedy ústavní zákon  č.

183/1989 Sb., o volbě nových poslanců zákonodárných sborů,[1] podle něhož se v případě

uprázdnění  poslaneckého  místa  neměly  konat  nové  volby,  ale  nového  člena  si  volil

zákonodárný sbor sám. Tento zákon měl stanovenou účinnost do dne voleb, nejpozději však

do konce roku 1990. Současně byl přijat i ústavní zákon č. 182/1989 Sb., jímž se změnilo

znění poslaneckého slibu.  O NÁS BEZ NÁS

8.–9. června 1990
• první legitimizace podvodu v prvních volbách po 17.11.1989

• ve volbách zvítězila sesterská hnutí Občanské fórum a Verejnosť proti násiliu. Volilo se do 

několika zákonodárných orgánů naráz.

Právní Osmičky
Právník osmiček, které se navzájem popírají najdete hodně v zákonech.

Zákon č. 23/1991 Sb. Čl. 42 (1)
• Dle aktuálního znění 08.02.1991 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. Čl. 42 (1) Pokud Listina

používá pojmu "občan", rozumí se tím státní občan České a Slovenské Federativní
Republiky. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-23?text=42 

...

Policie jako obchodní Partner
Číslo D&B D-U-N-S® (Data Universal Numbering System) je „nemluvící“ 9místný číselný klíč
pro  celosvětovou  a  jedinečnou  identifikaci  OBCHODNÍCH  PARTNERŮ.  Byl  představen
společností D&B v roce 1962 a nyní je klíčem k údajům o několika stovkách milionů soukromých
společností a veřejných institucí po celém světě.  https://www.dnb.com/de-de/upik-en/what-is-the-
duns-number/

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje má obchodní číslo
Třeba "Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje" ma D-U-N-S® number: 36-712-1769. 

Dle § 1 č. 273/2008 Sb. je "Policie České republiky (dále jen „policie“) je jednotný ozbrojený
bezpečnostní sbor."  
Dle § 99 Ochrana názvu policie (1) Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, nesmí být slovo
„policie“ nebo slovo od něj odvozené obsaženo

a) v obchodní firmě,
b) v názvu právnické osoby, nebo
c) v názvu orgánů nebo organizačních článků právnických osob a jiných organizací.

Budeme rádi za pomoc, že vytvoříme víc formulářů, postupů, jak jako živý lidé
jednat nejefektivněji s úřady a s různě vědomými lidmi v různých okolností.

https://www.dnb.com/de-de/upik-en/what-is-the-duns-number/
https://www.dnb.com/de-de/upik-en/what-is-the-duns-number/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-23?text=42
https://cs.wikipedia.org/wiki/Verejnos%C5%A5_proti_n%C3%A1siliu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A9_f%C3%B3rum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_volby_v_%C4%8Ceskoslovensku_1990
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-182
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kooptace_do_Feder%C3%A1ln%C3%ADho_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_1989%E2%80%931990#cite_note-1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-183/zneni-19891228
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-183/zneni-19891228
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kooptace


SRDCE NENÍ ČERPADLO
VIDEO: Srdce není pumpa – kardiolog Francisco Torrent Guasp
STUDIE (česky): Srdce není čerpadlo
KNIHA:  Human-heart-cosmic-heart-_-a-doctors-quest-to-understand-treat-and-prevent-cardiovascular-
disease

Spirálový Charakter Proudění a Bremer
V  roce  1932  J.  L.  Bremer  z  Harvardu natočil krev  ve  velmi  raném
embryu,  která  cirkulovala  samospádem  ve  spirálovitých  proudech
ještě předtím, než začalo fungovat srdce (The presence and influence of
two spiral streams in the heart of the chick embryo). Kupodivu byl tak ohromen
spirálovitým charakterem proudění  krve,  že si  neuvědomil,  že jev před ním
zbořil princip tlakového pohonu.

Rudolf Steiner, Srdce a Přerušení Oběhu
Již dříve, v roce 1920, Steiner z Goetheanum ve Švýcarsku v přednáškách pro lékaře poukázal na
to, že srdce není pumpa nutící inertní krev k pohybu tlakem, ale že  krev je poháněna vlastním
biologickým momentem, jak je vidět na embryu, a sama se posiluje “indukovaným” momentem ze
srdce. Skutečnost, že srdce samo o sobě není schopno udržet krevní oběh, znali již starověcí lékaři.
Pomocné síly pro pohyb krve hledali v různých typech “éterizace”.

Proč Srdce Nemůže být Pumpa
• Předpokládá se, že srdce, orgán vážící asi tři sta gramů, denně “přečerpá” asi

osm tisíc litrů krve v klidu a mnohem více během aktivity, aniž by se unavilo.
V  přepočtu  na  mechanickou  práci  to  představuje  zvednutí  přibližně 100
kilogramů do výšky jedné míle! 

• Z hlediska kapilárního průtoku vykonává srdce ještě zázračnější úkol “nutí”
krev s viskozitou pětkrát větší než voda procházet miliony kapilár o průměru
často  menším  než  samotné  červené  krvinky! Je  zřejmé,  že  taková  tvrzení
přesahují rozum a představivost.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aja.1000490305
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aja.1000490305
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2023/01/Human-heart-cosmic-heart-_-a-doctors-quest-to-understand-treat-and-prevent-cardiovascular-disease.pdf
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2023/01/Human-heart-cosmic-heart-_-a-doctors-quest-to-understand-treat-and-prevent-cardiovascular-disease.pdf
https://rumble.com/v24qodg-srdce-nen-pumpa-kardiolog-francisco-torrent-guasp.html


Tok Krve
• Krev neproudí  přímým  nebo  “laminárním”  prouděním;  to  by  bylo  velmi

neefektivní a mnoho energie by se ztrácelo třením o viskózu a turbulencemi. 
• Tok krve je spirálovitý s několika různými proudy proudícími různou rychlostí.

Srdce, Torus a Morfogeneze.
Tvorba  orgánů  je  řízena  morfogenetickými  poli  (holografické,  lingvistické  a  vlnové
vlastnosti  DNA).  Srdce  má spirálovitý  tvar  a  funkci  a  nachází  se  v  centru  fraktálního
spirálového torzního energetického pole. Srdce produkuje největší torzní pole v těle.



Červené Krvinky jako Torus
Při  pohybu  většími  tepnami  mají  červené  krvinky  toroidální  tvar  s  hmotností  na
periferii, aby se maximalizoval moment setrvačnosti.

Krvinky rotují  kolem jednotlivých os v důsledku jevu vířivosti  (vytváření  mikrovírů mezi
vířícími  vrstvami  v  hlavním  víru  pohybujícím  se  různými  rychlostmi).  Můžeme  tedy
očekávat,  že  miliardy  červených  krvinek  se  ve  skutečnosti  pohybují  ve  svém
vlastním jedinečném prostoru, což je další důkaz extrémního řádu pohybu krve.

• STUDIE: Vliv zlatého řezu na erytrocyty - The Influence of the Golden 
Ratio on the Erythrocyte – 2018

• PubMED  –  Studie  -  Soustava  biopolí:  dielektroforetická  elektromagnetická
toroidální excitace k obnovení a udržení zlatého řezu v lidských erytrocytech -
Bio‐field array: a dielectrophoretic electromagnetic toroidal excitation to restore and
maintain the golden ratio in human erythrocytes - 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5995311/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5995311/
https://www.intechopen.com/chapters/65276
https://www.intechopen.com/chapters/65276


Toroidální  tok  erytrocytů  pomocí  frakcionace  toku  pomocí  dielektroforetického
elektromagnetického pole (DEP EMFFF) (A). Magnetický toroidální tok erytrocytu, který je
poháněn elektrostatickým polem/zeta  potenciálem na povrchu membrány.  Částice  DEP EMFFF
(H2O + CO 2) vstupují do toku, který prochází separační komorou (kladný a záporný tok kolem
toroidu -  zelené šipky),  přičemž vnější  separační  síly působí kolmo na tok (vícepólové spiny -
modré šipky)  (B). Toroidální tok erytrocytů s červenou šipkou ukazující na DEP EMFFF v
oblasti  zlatého řezu, který je vidět na obrázku 1. Statické toroidální dipóly  (poháněné vnějším
statickým proudem/zeta  potenciálem - obrázek 2)  vytvářejí  vnitřní  magnetickou DEP EMFFF,
která je omezena na část torusu červené krvinky v oblasti zlatého řezu a přímo neinteraguje s tímto
vnějším elektrostatickým polem (zeta potenciálem). 

Kladný a záporný náboj a rozdil
Tato  DEP EMFFF prostřednictvím hydrodynamických (voda)  a  dielektrických  (Cl-)  vlivů
rozděluje H2  CO3 na kladně nabitý H+, který proudí na povrch membrány, kde se využívá k
tvorbě  (hemoglobinu)  Hg,  který  přenáší  O2 na  povrchu  toroidu,  a  na  záporně  nabitý
(hydrogenuhličitan) HCO 3 - který odchází do plazmy (přes aniontový kanál Band 3/AE1) ,
aby se využil  k  acidobazické kontrole  v těle  (zatímco chloridový ion (Cl-)  vstupuje do buňky.
Parabolická rychlost proudění způsobuje, že se HCO 3 - pohybuje dále od buněčné membrány, aby
se  z  buňky  vylučoval  rychleji,  na  rozdíl  od  H+,  který  zůstává  v  membráně.  (C).  E-pole
jednoduchého toroidu (+/- voltové buzení).

STUDIE: Soustava biopolí: dielektroforetická 
elektromagnetická toroidální excitace k obnovení a udržení 
zlatého řezu v lidských erytrocytech

• Erytrocyty  si  musí  zachovat  bikonkávní  diskoidní  tvar,  aby  mohly  účinně  dodávat
molekuly kyslíku (O2) a recyklovat molekuly oxidu uhličitého (CO2). 

• Erytrocyt  je  malá  toroidální  dielektroforetická  (DEP)  buňka  poháněná
elektromagnetickým polem (EMF),  která  udržuje  svůj  zeta  potenciál  (ζ)  s  dielektrickou
konstantou (ԑ) mezi záporně nabitým povrchem plazmatické membrány a kladně nabitou
přilehlou vrstvou Sternu. 

• Zlatý  řez,  funkce  Phi  φ,  nabízí  geometrickou  matematickou  míru  v  rámci  výrazného  a
žádoucího zakřivení červené krvinky, které se řídí tímto zeta potenciálem a je nezbytné pro
účinnou recyklaci CO 2 v našem těle. 

• Soustava  biologických  polí -  Bio-Field  Array  (BFA)  vykazuje  potenciál jak  pro
řízení/pohánění  zeta  potenciálu,  tak  pro  obnovení  zlatého  poměru  v  lidských
erytrocytech, což vede k účinnější recyklaci CO2. 

• Byly analyzovány analýzy živé krve a hladiny CO2 v séru dvaceti lidských subjektů,
které se účastnily imerzních terapeutických sezení s BFA po dobu dvou týdnů (šest sezení).
Analýzy  živé  krve  (Live  Blood  Analyses  -  LBA)  a  analýzy  séra  provedené  před  a  po
sezeních imerzní terapie s BFA u účastníků pilotní studie BFA prokázaly u těchto účastníků

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5995311/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5995311/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5995311/


zvrat  reologických  změn  erytrocytů  (na  metriku  RBC;  P =  0,00000075),  morfologický
návrat  ke zlatému řezu a významný pokles sérového CO 2 (P = 0,017).  Sezení  imerzní
terapie s BFA vykazují potenciál modulovat zeta potenciál, obnovit tento nově definovaný
zlatý poměr a snížit reologické změny u lidských erytrocytů.

Přirozené pole dle Fibonacciho posloupnosti vede ke zdraví. Vyšší, a vyšší čísla Fibonacciho
posloupnosti  se  blíží  čim  dál  více  ke  zlatému  řezu  -  1,6180339887…  Zlatý  řez  jde  do
nekonečna, to je fraktalita vesmíru, DNA, srdce … Fraktál je základ holografie.



Naopak zhoršení krve, je při telekomunikačních a SMART zařízení

VIDEO: TEST KRVE – Degradace krve po dvou minutách před SMART Zařízením

5G zničila fraktální podobu vody
5G ZNIČILA FRAKTÁLNÍ PODOBU VODY 

VIDEO: 5G Věž Zničila Vodu

Krev  v  Embriu  se  Pohybuje  Předtím,  než  Začne  Fungovat
Srdce
Krev má svůj vlastní tvar, vír, který určuje tvar cévního lumenE. V embryu cirkuluje s vlastní
biologickou hybností ještě předtím, než začne fungovat srdce.  Stejně jako inertní vír v přírodě
pulzuje radiálně a longitudinálně. Krev není poháněna tlakem, ale vlastním biologickým, torzním
momentem, který je posilován srdcem.

https://rumble.com/vtwiny-5g-v-zniila-vodu.html
https://rumble.com/vqvuxd-test-krve-degradace-krve-po-dvou-minutch-ped-smart-bezdrtovm-zazenm.html


SKRYTÁ DEVÍTKA VE FIBONACCI SEKVENCI
„Kdybyste věděli jen o velkoleposti 3, 6 a 9, měli byste klíč k 
vesmíru.“

Nikola Tesla vynálezce, fyzik, elektroinženýr, humanista 1856 – 1943
Fibonacciho sekvence je růst spirály všudypřítomný v přírodě. 

Fibonacciho devítková  sekvence  se  opakuje  po  24 číslech.  Opakuje  se  do  nekonečna.  Pomocí
ciferace vám všude, v každém kroku začne padat 9. Devět je číslo vesmíru (1+8 =9, 2+7=9, 4+5=9,
3+6=9). Každá řada má kořen 9. 9+9 = 18 =9 …

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ciferace
https://stop5g.cz/zvlastni-dodatky-skryta-historie-dil-druhy/
https://stop5g.cz/zvlastni-dodatky-skryta-historie-dil-druhy/
https://stop5g.cz/zvlastni-dodatky-devet-je-cislo-vesmiru/


Spirálové Impulzy
Když srdce začne fungovat,  zvyšuje hybnost krve spirálovitými impulzy. Tepny slouží jako
pomocná funkce napodobující funkci srdce tím, že poskytují cirkulující krvi spirálovité impulzy.
Přitom se tepny rozšiřují, aby přijaly přicházející krev, a stahují se, aby poskytly impuls ke zvýšení
hybnosti krve.

Genetika – Geometrie DNA – část 2 – Zlatý 
Řez – DNA Torus Osciluje v Časoprostoru

https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-2-zlaty-rez-dna-torus-osciluje-v-casoprostoru/
https://vlnovagenetika.cz/genetika-geometrie-dna-cast-2-zlaty-rez-dna-torus-osciluje-v-casoprostoru/


DNA Origami se používá k uspořádání Biomolekul, 
Nanotrubiček, Kvantových Teček, Nanočástic …

Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem

https://vlnovagenetika.cz/vesmir-je-tvoren-tlakem-nebo-li-potencialem/
https://vlnovagenetika.cz/dna-origami-se-pouziva-k-usporadani-biomolekul-nanotrubicek-kvantovych-tecek-nanocastic/
https://vlnovagenetika.cz/dna-origami-se-pouziva-k-usporadani-biomolekul-nanotrubicek-kvantovych-tecek-nanocastic/


Duch ve Hmotě – Geometrie Života

Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán 
Stvoření

https://vlnovagenetika.cz/izotropni-vektorova-matice-je-zakladni-matematicky-plan-stvoreni/
https://vlnovagenetika.cz/izotropni-vektorova-matice-je-zakladni-matematicky-plan-stvoreni/
https://vlnovagenetika.cz/duch-ve-hmote-geometrie-zivota/


Rozdíl Nábojů v Cévách Pohání Krev
Torzní  pole se transformuje do vlnění.  Vlnění  je elektromagnetismus. V těle se vytváří
elektřina  s rozdílnými náboji.  Naše  cévy  jsou  hydrofilní,  tedy  mají  rády  vodu.  Na
vnitřním povrchu cév se vytvoří největší záporný náboj, který klesá. Ve středu cévy
se shromáždí kladný náboj. Tím se v cévě vytvoří něco jako baterka s kladným a
záporným nábojem. Pomocí tohoto náboje se začne pohybovat naše krev.

Krev a 4 Skupenství Vody
WEB:  Čtvrté  Gelové Skupenství  Vody – Dr.  Gerald Pollack na TED – Světlo,  Voda a
Elektromagnetismus
VIDEO:  Čtvrté  Skupenství  Vody:  Dr.  Gerald Pollack – The Fourth Phase of  Water:  Dr.
Gerald Pollack at TEDxGuelph

Důvod proč se krev pohybuje je ten, který Dr. Gerald Pollock popsal, že voda může
existovat ve čtyřech skupenství, nikoli ve třech. Hydrofilní cévy se stykem s vodou
vytváří 4 skupenství vody, které má skupenství gelu, tzv. EZ voda. EZ voda pochází z
anglického názvu „Excluded Zone“, tzv. vyloučená zóna. Jednotlivé molekuly vody
se spojují do mřížky a vytvoří vrstvy EZ vody. V EZ zóně se vytvoří záporný náboj a
největší záporný náboj je v místě, kde se voda potkává s hydrofilní látkou, tedy v
lidském těle na vnitřní vrstvě cévy. Voda v mřížce v EZ zóně se změní z H2O na
H3O2, voda přestane fungovat jako jedna molekule a začne existovat jako vrstva.

https://www.youtube.com/watch?v=i-T7tCMUDXU
https://www.youtube.com/watch?v=i-T7tCMUDXU
https://rumble.com/vlrc1u-tvrt-skupenstv-vody-dr.-gerald-pollack.html
https://stop5g.cz/ctvrte-gelove-skupenstvi-vody-dr-gerald-pollack-na-ted-svetlo-voda-a-elektromagnetismus/
https://stop5g.cz/ctvrte-gelove-skupenstvi-vody-dr-gerald-pollack-na-ted-svetlo-voda-a-elektromagnetismus/


Fraktalita DNA – Normy Založené na 
Biologických Faktorech – Telekomunikace a 
Poškození DNA 

STRESOVÉ PROTEINY A DNA JAKO FRAKTÁLNÍ ANTÉNA PRO
RFR

DNA působí jako “fraktální anténa” pro EMP a RFR. vinutá spirálová struktura DNA v
jádře  způsobuje,  že  molekula  reaguje  jako fraktální  anténa na  širokou  škálu
frekvencí. Díky  této  struktuře  je  DNA  obzvláště  zranitelná  vůči  poškození  EMP
(BIOINICIATIVA 2012 – ZÁVĚRY). Mnoho frekvencí EMP v životním prostředí může
způsobit a způsobuje změny v DNA.

NOVÉ NORMY ZALOŽENÉ NA BIOLOGICKÝCH FAKTORECH
Na základě  výzkumu stresových reakcí  by  mohly  být  vypracovány bezpečnostní
normy pro EMP bezdrátové technologie. Normy založené na biologických faktorech.
Nové důkazy naznačují,  že koncept SAR, který byl široce přijat pro bezpečnostní
normy, není sám o sobě užitečný pro hodnocení zdravotních rizik z netepelných
mikrovln mobilní  komunikace. Měly by být zohledněny i  další  parametry expozice,
jako je frekvence, modulace, doba trvání a dávka. nižší intenzity nejsou vždy méně
škodlivé; mohou být škodlivější.

Většina reálných signálů, které se používají v mobilní komunikaci, nebyla dosud testována.

REZONANČNÍ FREKVENCE
Rezonanční frekvence mohou mít za následek biologické účinky při velmi nízkých
intenzitách. (Rezonance – Rezonanční Dutina – Zbraně – Vibrace Buněk – Exploze Kostí
a Orgánů – Cirkadiánní Rezonanční Frekvence)

https://stop5g.cz/rezonance-rezonancni-dutina-zbrane-vibrace-bunek-exploze-kosti-a-organu-cirkadianni-rezonancni-frekvence/
https://stop5g.cz/rezonance-rezonancni-dutina-zbrane-vibrace-bunek-exploze-kosti-a-organu-cirkadianni-rezonancni-frekvence/
https://bioinitiative.org/conclusions/
https://stop5g.cz/biologicky-zivot-a-umele-neharmonicke-emp-fraktalni-anteny-v-bezdratove-technologii-zabijeji-cely-biologicky-zivot-rychle-smerovane-vyzarovani-paprsku-v-inteligentnich-antenach-je-5g-smrtici-mrizk/
https://vlnovagenetika.cz/fraktalita-dna-poskozeni-dna-vlivem-telekomunikaci-normy-zalozene-na-biologickych-faktorech/
https://vlnovagenetika.cz/fraktalita-dna-poskozeni-dna-vlivem-telekomunikaci-normy-zalozene-na-biologickych-faktorech/
https://vlnovagenetika.cz/fraktalita-dna-poskozeni-dna-vlivem-telekomunikaci-normy-zalozene-na-biologickych-faktorech/
https://vlnovagenetika.cz/fraktalita-dna-poskozeni-dna-vlivem-telekomunikaci-normy-zalozene-na-biologickych-faktorech/


EMF A RFR ZVYŠUJÍ ŠKODLIVOST CHEMICKÝCH TOXINŮ
EMP působí na organismus stejně jako jiné toxické látky z životního prostředí (těžké
kovy, organické chemikálie a pesticidy). Jak toxické chemické látky, tak EMP mohou
vytvářet volné radikály, produkovat stresové proteiny a nepřímo poškozovat DNA.  V
případě  kombinované  expozice  se  mohou  poškození  sčítat  nebo  dokonce  synergicky
působit a vést k horšímu poškození genů.

DŮKAZY O ÚČINCÍCH NA PLODNOST A REPRODUKCI: LIDSKÉ
SPERMIE A JEJICH DNA JSOU POŠKOZENY
Lidské spermie jsou poškozovány zářením mobilních telefonů při velmi nízkých 
intenzitách v rozmezí nízkých mikrovattů a nanowattů/cm2 (0,00034 – 0,07 uW/cm2). 
Existuje skutečná záplava nových studií, které hlásí poškození spermií u lidí a 
zvířat, což vede ke značným obavám o plodnost, reprodukci a zdraví potomků 
(neopravené de novo mutace ve spermiích). Úroveň expozice je podobná úrovni, 
která je výsledkem nošení mobilního telefonu na opasku nebo v kapse kalhot nebo 
používání bezdrátového přenosného počítače na klíně. Spermie nemají schopnost 
opravovat poškození DNA (BIOINICIATIVA 2012 – ZÁVĚRY).

Považuji  vědomí  za  zásadní.  Považuji  hmotu  za  odvozenou  od  vědomí.

Nemůžeme se dostat za vědomí. Vše, o čem mluvíme, vše co považujeme za

existující postuluje vědomí. 

- Max Planck (otec kvantové fyziky – Nobelova cena 1918)

Naše  DNA má  holografické,  lingvistické,  vlnové a  biochemické vlastnosti  … Vše
tvoří vědomí … Základ holografie je fraktál. Nejednoduší fraktál je bod, střed všech
věcí, singularita vědomí …

https://bioinitiative.org/conclusions/
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