
Co je to vlnová genetika ?
• Vlnová genetika se dá použít k dobru i ke zlu. 
• Vlnova  genetika  je  Informativní  Medicína.  -  Informativní  medicína  léčí  pomocí

informací, které jsou replikou kvantového stavu zdravého člověka. Tato informace
koriguje odchylky od normálního stavu.

• Institut  Lingvisticko  Vlnové  Genetiky   v  Rusku  založil  a  vyvíjí  technologie  “bio-
spintroniky”. které otevírají široké možnosti v oblasti informační medicíny. Nabízí
individuální  programy  matric  Dr.  Petera  Garyaeva.  To  se  děje  na  základě
fotografií, pupečníkové krve, placenty nebo vlasové cibulky.

• Pomocí těchto technologií  se získávají  záznamy konkrétních zvukových spekter,
které se využívají k transformaci zdravotního stavu pacienta na zdravého člověka.

• První záznam se pořizuje pomocí speciálního laseru schopného generovat
fotony,  které  mění  svou  polarizaci  (stav  svého  spinu). To  znamená,  že
zaznamenává informace z  průzkumu jakéhokoli  objektu (z  buňky,  z  tkáně,
bioaktivních  produktů,  fotografie  a  dalších).  Takový  záznam  je  jakousi
velkokapacitní knihovnou.

• Druhým krokem, který je neoddělitelný od prvního, je přepracování fotonů laseru z
průzkumu  a  po  pohlcení  spinové  bioinformace  na  širokospektrální
elektromagnetický záznam, který zahrnuje spektrum rádiových vln a spinovou
složku.

• Tato transformace se provádí v souladu s “fyzikální teorií polarizovaného světla”.
Záznam  rádiových  vln,  který  obsahuje  fotonickou  informaci,  je  poté
naskenován  a  převeden  do  zvukového  souboru. Poslech  tohoto  záznamu
způsobí, že se  do mozku pacienta vloží téměř celá knihovna. Je zachována
míra fraktality.

• V širším pojetí  vlnová  Genetika  vede  k  pochopení  toho,  že  Vesmír  je  mentální. S
vlnovou genetikou se dostáváme k ZÁKONU MENTALISMU, ZÁKONU SHODNOSTI
(jak nahoře tak dole),  ZÁKONU VIBRACÍ, ZÁKONU POLARITY (vše má dva póly),
ZÁKONU  RYTMU (vše  stoupá  a  klesá),  ZÁKONU  PŘÍČINY  A  NÁSLEDKU,
ZÁKONU POHLAVÍ – RODU (rozmnožování , zákon pohlaví)

• Vlnová genetika vede k  pochopení bodu, kruhu, sinusovky, posvátné geometrie. Naše
fyzické těla jsou dle posvátné geometrie.

• Naše DNA má biochemické, vlnové, lingvistické a holografické vlastnosti. Ladění vlnové
genetiky je přes lingvistické a holografické vlastnosti DNA.

• WEB: UNIVERZÁLNÍ PROGRAMY
• VIDEO: Матрица Гаряева – Волновой иммунитет

https://www.youtube.com/watch?v=ZbCReqy1994
https://vlnovagenetika.cz/univerzalni-programy/
https://wavegenetics.org/
https://vlnovagenetika.cz/informativni-medicina/


Co  je  z  pohledu  vlnové  genetiky  nejzásadnější  a
nejvýjimečnější  na naší DNA ?

• DNA se dá číst jako kniha, a tato kniha obsahuje božský záznam.
• VIDEO: DNA má v sobě Zprávu - "Věčný Bůh v těle".
• Klasická  genetika  (mRNA,  cDNA,  CRISPR)  založená  na  biochemii  vede  k

degeneraci a vymření. Klasická genetika totiž nebere DNA jako celek, nebere její
tzv. tichý kód, který představuje 98 procent DNA.

• WEB:  Regenerační  Medicína  Lingvisticko  Vlnové  Genetiky  (LVG)  používá
Technologii, která Imituje Přírodu

• KNIHA: Prof. P. P. Garyaev – Představení Technologie Vln v Genetice
• PREZENTACE: NBICS – Kvantové Genetické Technologie
• WEB: Zdravotní Výsledky Technologie Lingvisticko Vlnové Genetiky

• WEB: KVANTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ KMENOVÝCH BUNĚK ČLOVĚKA – 
REGENERACE MÍCHY

• WEB: Hybridní Technologie Garyaev-Mishin pro Obnovení Zdraví
• WEB: 4 Šroubovicová DNA – G-Kvartet DNA – 4G DNA – Přepsání Biologických 

Učebnic – Vliv Frekvence – Kymatika
• WEB: DNA Experimenty Zpochybňují Současné Zažité Systémy – Fantom DNA –

Experiment Kvantová Teleportace – Nová Genetika
• WEB: Lze Přenášet Genetické a Metabolické Informace na Libovolnou Vzdálenost
• WEB:  Může  být  Život  Digitalizován?  –  PŘEDĚLÁNÍ  LIDSKÉHO  GENOMU  –

Degenerace Rodu, Přírody
• WEB:  DARPA (PREPARE) a Programová Modulace Genové Exprese Hostitele –

Holografické Informace lze Zavádět Preventivně – Oprava Poškozené Míchy
• WEB:  Umělá Inteligence založená na Dešifrování  Jazyka – Kognitivní  Modely a

Neuromorfní Čipy – Lidský Mozek byl Dekódován
• WEB:  Experimenty Genových Chimér – Biotron a Mikrovlnný přenos Biologických

Informací – DNA je jako Magnetofon – Mikrovlny a 5G – Tsian Kanchzhen – Patent
EP0872549A1

• WEB:  Pouze  z  Informovaného  Světla  jde  Vyvolat  Chemickou  Reakci  –  PCR
Polymerový Enzym Postavil DNA Bakterie

https://vlnovagenetika.cz/pouze-z-informovaneho-svetla-jde-vyvolat-chemickou-reakci-pcr-polymerovy-enzym-postavil-dna-bakterie/
https://vlnovagenetika.cz/pouze-z-informovaneho-svetla-jde-vyvolat-chemickou-reakci-pcr-polymerovy-enzym-postavil-dna-bakterie/
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/
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/umela-inteligence-zalozena-na-desifrovani-jazyka-kognitivni-modely-a-neuromorfni-cipy-lidsky-mozek-byl-dekodovan/
https://vlnovagenetika.cz/umela-inteligence-zalozena-na-desifrovani-jazyka-kognitivni-modely-a-neuromorfni-cipy-lidsky-mozek-byl-dekodovan/
https://vlnovagenetika.cz/darpa-a-programova-modulace-genove-exprese-hostitele-holograficke-informace-lze-zavadet-preventivne-oprava-poskozene-michy/
https://vlnovagenetika.cz/darpa-a-programova-modulace-genove-exprese-hostitele-holograficke-informace-lze-zavadet-preventivne-oprava-poskozene-michy/
https://vlnovagenetika.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-predelani-lidskeho-genomu/
https://vlnovagenetika.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-predelani-lidskeho-genomu/
https://vlnovagenetika.cz/lze-prenaset-geneticke-a-metabolicke-informace-na-libovolnou-vzdalenost/
https://vlnovagenetika.cz/dna-experimenty-zpochybnuji-soucasne-zazite-systemy-fantom-dna-experiment-kvantova-teleportace-nova-genetika/
https://vlnovagenetika.cz/dna-experimenty-zpochybnuji-soucasne-zazite-systemy-fantom-dna-experiment-kvantova-teleportace-nova-genetika/
https://vlnovagenetika.cz/4-sroubovicova-dna-g-kvartet-dna-4g-dna-prepsani-biologickych-ucebnic-vliv-frekvence-kymatika/
https://vlnovagenetika.cz/4-sroubovicova-dna-g-kvartet-dna-4g-dna-prepsani-biologickych-ucebnic-vliv-frekvence-kymatika/
https://vlnovagenetika.cz/hybridni-technologie-garyaev-mishin-pro-obnoveni-zdravi/
https://vlnovagenetika.cz/kvantove-programovani-kmenovych-bunek-cloveka-regenerace-michy/
https://vlnovagenetika.cz/kvantove-programovani-kmenovych-bunek-cloveka-regenerace-michy/
https://vlnovagenetika.cz/zdravotni-vysledky-technologie-lingvisticko-vlnove-genetiky/
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2022/08/NBICS-Kvantove-Geneticke-Technologie-wavegenetics.org-vlnovagenetika.cz_.pdf
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2022/08/Prof.-P.-P.-Gariaev-Predstaveni-Technologie-Vln-v-Genetice.pdf
https://vlnovagenetika.cz/technologie-ktere-napodobuji-prirodu-se-pouzivaji-pri-regeneracni-medicine/
https://vlnovagenetika.cz/technologie-ktere-napodobuji-prirodu-se-pouzivaji-pri-regeneracni-medicine/
https://rumble.com/v29hf5o-dna-m-v-sob-zprvu.html


Proč  se  nás  snaží  zahrnovat  škodlivou  modernou  ale  příliš
nebezpečnou  technikou,  jako  je  5G  WiFi,  chemtrails,
nanotechnologie,  ultrazvuk – Syntetický život jako cíl?

• Jsou to planetarní genocidní programy založené na nadřazenosti a nevědomosti.

• VIDEO:  Technologie  pro  politickou  kontrolu  –  Biozbraň  aktivovaná
frekvencí viru – Mysl a Bioroboti

• Signální inteligence SigINt, Syntetická telepatie.

• WEB: Vysoká Rizika Prenatálního Ultrazvuku – Ultrazvuk přepisuje DNA a vytváří Strach -
Lékařská Ultrasonografie Degraduje DNA -  DNA je Vlnový Počítač co
se  stane  s  Počítačem,  když  do  něj  udeříte  Kladivem?  Bez
Ultrazvuku se v DNA vytváří Komplexní Melodie Života

• VIDEO: TĚHOTNÉ ŽENY POZOR!!! – NEBEZPEČÍ ULTRAZVUKU

• Střed dvou světu -   střed dvou světel  přirozeného a umělého – Střed Holografického a
Digitálního světa. Digitální svět je součástí holografického vesmíru.

• Zneužitá umělá inteligence je největší problém ve vesmíru. Podle toho jak kdo ji zneužil, tak
jí dneska trpí. 

• Slabým místem digitalizace je navzorkování signálů. 

• Fraktalita je základ Holografie

• WEB - Fraktalita DNA – Poškození DNA vlivem Telekomunikací – Normy Založené na 
Biologických 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://rumble.com/vxnrnh-thotn-eny-pozor-nebezpe-ultrazvuku.html
https://vlnovagenetika.cz/vysoka-rizika-prenatalniho-ultrazvuku-ultrazvuk-prepisuje-dna-a-vytvari-strach/
https://rumble.com/vmxfcl-technologie-pro-politickou-kontrolu-biozbra-aktivovan-frekvenc-viru-mysl-a-.html
https://rumble.com/vmxfcl-technologie-pro-politickou-kontrolu-biozbra-aktivovan-frekvenc-viru-mysl-a-.html


Proč je pro stát důležitý sběr biometrických údajů ?
• Je to o přesnější kontrolu z genetické úrovně.

• Vytvoření digitálního koncentráku, digitálního pekla, ovládání více paralelních světů

• WEB:  Může  být  Život  Digitalizován?  –  PŘEDĚLÁNÍ  LIDSKÉHO  GENOMU  –
Degenerace Rodu, Přírody

• O kontrole jedince, tak i celých národů, přírody, celého biologického života, vody

• Je to teraformace planety.

• Pro lepší sklizen biologického života.

https://vlnovagenetika.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-predelani-lidskeho-genomu/
https://vlnovagenetika.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-predelani-lidskeho-genomu/


Jestliže se dá změnit DNA “technicky” , logicky z této premisy
vychází, že to musí jít aji přirozeně? 
ANO, ale k tomu je potřeba přejít z myšlení do širšího vědomí.

• Technicky to třeba dokumentuje BIOTRON  

• WEB: Frekvence 528 Hz – 93% funkce DNA je Příjem a Přenos Světla a Zvuku – Láska – 9
Základních Tvůrčích Frekvencí Vesmíru

https://vlnovagenetika.cz/frekvence-528-hz-93-funkce-dna-je-prijem-a-prenos-svetla-a-zvuku-laska-9-zakladnich-tvurcich-frekvenci-vesmiru/
https://vlnovagenetika.cz/frekvence-528-hz-93-funkce-dna-je-prijem-a-prenos-svetla-a-zvuku-laska-9-zakladnich-tvurcich-frekvenci-vesmiru/
https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/


Tekutá kvantová Informační matice
• WEB: Tekutá Kvantová Informační Matice ŽKIM (ЖКИМ)
• WEB: Úspěšná Léčba Gangrény Diabetické Nohy Pomocí ŽKIM – Dr. Peter P. 

Garyaev

• PREZENTACE: P. P. Garyaev – Mattew Cohen – PREZENTACE PORANĚNÍ 
MÍCHY – v.05-28.06.2017

• WEB: Biomatrix Dr. P. P. Gariaeva – Kosmetické Kvantově Informační Krémy

• Matrice Stimuluje Regeneraci, Vyléčena Gangréna Nohou při Cukrovce

https://vlnovagenetika.cz/biomatrix-dr-p-p-gariaeva-kosmeticke-kvantove-informacni-kremy/
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2022/07/Garyaev-P.P.-Mattew-Cohen-PREZENTACE-PORANENI-MICHY-v.05-28.06.2017.pdf
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2022/07/Garyaev-P.P.-Mattew-Cohen-PREZENTACE-PORANENI-MICHY-v.05-28.06.2017.pdf
https://vlnovagenetika.cz/uspesna-lecba-gangreny-diabeticke-nohy-pomoci-zkim-dr-peter-p-garyaev/
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/


Základní matice plánu stvoření
• WEB: Univerzální Programy
• WEB: Duch ve Hmotě – Geometrie Života
• WEB: Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření - čtyřstěn je 

samozřejmě základní, ale je to také svazek čtyřstěnů nazvaný „Izotropní 
vektorová matice (izotropic vector matrix)

• VIDEO: Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření
• VIDEO: Vytváření Torusu pomocí Zvuku a Rezonance – Modulace Torusu
• WEB: Vesmír je tvořen Tlakem nebo-li Potenciálem
• WEB: Geometrické, Přírodní a Algebraické Fraktály – Fraktál jako základ Holografie
•

https://vlnovagenetika.cz/geometricke-prirodni-a-algebraicke-fraktaly-fraktal-jako-zaklad-holografie/
https://vlnovagenetika.cz/vesmir-je-tvoren-tlakem-nebo-li-potencialem/
https://rumble.com/v28qwp2-vytven-torusu-pomoc-zvuku-a-rezonance-modulace-torusu.html
https://rumble.com/vv36my-izotropn-vektorov-matice-je-zkladn-matematick-pln-stvoen..html
https://vlnovagenetika.cz/izotropni-vektorova-matice-je-zakladni-matematicky-plan-stvoreni/
https://vlnovagenetika.cz/duch-ve-hmote-geometrie-zivota/
https://vlnovagenetika.cz/univerzalni-programy/


Existují v současnosti bio rezonanční a plně funkční přístroje ?
Jestliže ano, co konkrétně dokáží vyléčit?

• Jak definujete přístroj?

• WEB: Biorezonanční Přístroje
• TORUS, Pyramidy, kruh, elipsa, příroda

• Zvláštní Dodatky – Devět je číslo Vesmírů  

https://stop5g.cz/zvlastni-dodatky-devet-je-cislo-vesmiru/
https://vlnovagenetika.cz/biorezonancni-pristroje/


Jaký mate názor na buňkový oscilátor?
• Zapper je jednoduchý oscilátor.

• WIKI:  Oscilátor (z  lat. oscillo, kmitat) je systém nebo zařízení, schopné  kmitavého
pohybu,  při  němž se hodnoty  určitých  parametrů (poloha,  rychlost,  napětí  atd.)
periodicky opakují.  Oscilátory mohou být mechanické,  elektrické aj.  a  dělí  se na
harmonické  (kyvadlo,  závaží  na  pružině),  kde  je  průběh  kmitu  charakterizován
sinusoidou, relaxační s nesouměrným tvarem kmitů a další.

• Důležitá je modulace signálu. 

• WEB: Účinná a Rychlá Léčba pomocí PEMF – Pulzní Elektromagnetické Pole

https://stop5g.cz/ucinna-a-rychla-lecba-pomoci-pemf-pulzni-elektromagneticke-pole/https://stop5g.cz/ucinna-a-rychla-lecba-pomoci-pemf-pulzni-elektromagneticke-pole/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinusoida
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyvadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmit%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmit%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscil%C3%A1tor


Infekční teorie – je infekce reálná nebo je to mýtus ?
• Tak jak je nám prezentována medii, tak se jedná o Dogma, které zabijí.
• Virus je výměšek toxické buňky. 

• Harmonie versus Neharmonie – Zdraví Nemoc
• Je to o enviromentální toxicitě. Toxicita se dá chápat na mnoha úrovních, přes 

biochemickou, vlnovou, lingvistickou …
• WEB: Konec Infekční Teorie
• KNIHA: Good Bye Germ Theory – Ending a Century of Medical Fraud
• VIDEO: Konec Infekční Teorie
• VIDEO: K věci – Dr. Bohuslav Svoboda říká, že kdyby přiznali že nejsou viry, co by 

léčili …

• WEB: SRDCE NENÍ ČERPADLO
• VIDEO: Srdce není pumpa – kardiolog Francisco Torrent Guasp
• DOKUMENT: Srdce není čerpadlo

https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2023/01/Srdce-neni-pumpa-The-heart-is-not-a-pump-cs-1.pdf
https://rumble.com/v24qodg-srdce-nen-pumpa-kardiolog-francisco-torrent-guasp.html
https://vlnovagenetika.cz/srdce-neni-cerpadlo/
https://rumble.com/v1my2sk-k-vci-dr.-bohuslav-svoboda-k-e-kdyby-piznali-e-nejsou-viry-co-by-lili-.html
https://rumble.com/v1my2sk-k-vci-dr.-bohuslav-svoboda-k-e-kdyby-piznali-e-nejsou-viry-co-by-lili-.html
https://rumble.com/v1mcrqy-konec-infekn-teorie.html
https://vlnovagenetika.cz/wp-content/uploads/2022/10/Good_Bye_Germ_Theory_Ending_a_Century_of_Medical_Fraud.pdf
https://vlnovagenetika.cz/konec-infekcni-teorie/
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