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До: Министерството на Вътрешните Работи на Българя  

Относно: Незаконни Bluetooth устройства  

 

Уважаеми Г-н/Г-жо следовател, 

Със следното писмо бих искал да ви информирам за съществуването на значителен брой незаконни Bluetooth 

устройства в почти всички населени места в страната. Такива незаконни устройства са налични и районните 

управления на МВР, както и в самото МВР.  

Тези Bluetooth устройства могат да бъдат открити чрез следните мобилни приложения: 

 

За Android: “Bluetooth Scanner - Bluetooth finder - pairing ” на Zoltan Pallagi (препоръчвано), “Microchip 

Bluetooth Data”,   “Find My Bluetooth Device”, “Free EMF Detector, EMF Meter – 

ElectroSmart”, и др. 

За iPhone: ”Bluetooth BLE device” (препоръчвано), “BLE Scanner 4.0”, “Find My 

Bluetooth Device Pro”, “Find My Bluetooth Device” или “Scanner Bluetooth и др. 

Когато бъдат открити с приложението “Bluetooth Scanner - Bluetooth Finder - 

Pairing” (Android), устройствата се появяват като: 

Type: UNKNOWN, Name: UNKNOWN, Services: UNKNOWN, and Vendor (bt card): 

UNKNOWN (превод: Тип: НЕИЗВЕСТНО , Име: НЕИЗВЕСТНО, Услуги: 

НЕИЗВЕСТНО и Доставчик (bt карта): НЕИЗВЕСТНО) Показва се само техният 

MAC адрес без никаква информация за тях. Допълнителна проверка на 

Bluetooth устройствата чрез специализирани уебсайтове от рода на 

https://maclookup.app/  също потвърждава, че няма налична информация за 

тези устройства. Тук е налична същата ситуация, както ако човек въведе 

регистрационен номер на автомобил в уебсайт за проверка на регистрацията на превозни средства и види, че 

няма налична информация за типа превозно средство, година на производство, собственик, годишен 

технически преглед, застраховка, данък и т.н. С други думи , тези Bluetooth устройства са също толкова 

незаконни и престъпни, колкото превозните средства с фалшиви регистрационни номера.  

Наличието на такъв вид незаконна телекомуникационна дейност включително във Вашите помещения 

изисква активни мерки за идентифициране какви са тези устройства, каква е тяхната цел, кой ги е инсталирал, 

каква е мотивацията на хората, които са ги инсталирали, какви са последствията и какви са мерките, 

необходими за премахване на тези незаконни Bluetooth устройства и предотвратяване на възможността това 

престъпление да се случи отново.  

Тук, ако ми позволите, бих искал да ви помогна с отговора на всички въпроси по-горе.  

1. КАКВИ СА ТЕЗИ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА? 

Това са Bluetooth чиповете на ваксинираните. За съжаление, ваксинираните са чипирани без тяхното 

знание и съгласие. Точната процедура за идентифициране на наличието на Bluetooth чипа във 

ваксиниран с мобилен телефон е обяснена в ПРИЛОЖЕНИЕ 1, а видео-инструкция на английски има 

тук How to find the Bluetooth chip in vaccinated people 

 

Освен това можете да видите и видеото и документа от изследването за откриване на Bluetooth 

микрочип, извършено от френска група учени. Уебсайт с видео: https://operationxb.citizen-light.com/  . 

Документ: https://tiny.cc/vaxchip_scires . Испанският лекар д-р Луис Бенито съобщава, че е открил 

сигнала при 96 от 112 тествани ваксинирани индивида https://dailyexpose.uk/2022/01/29/doctor-

detects-mac-addresses-in-covid-vaccinated-individuals-with-bluetooth-applications/ ). Най-доброто 

обобщение на над 20 000 часа изследвания от екипи от цял свят може да се види в Bitchute.com: Какво 

За удобство при споделяне и работа с 

линковете този документ може да бъде 

свален от:  

http://TheUKofLove.com 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.bluetoothscanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microchip.bluetooth.data
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microchip.bluetooth.data
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.findmybluetooth.headset.headphones.devices
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.inria.es.electrosmart
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.inria.es.electrosmart
https://apps.apple.com/us/app/bluetooth-ble-device-finder/id1465245157
https://apps.apple.com/es/app/ble-scanner-4-0/id1221763603
https://apps.apple.com/py/app/find-my-bluetooth-device-pro/id1567509235
https://apps.apple.com/py/app/find-my-bluetooth-device-pro/id1567509235
https://apps.apple.com/py/app/find-my-bluetooth-device-pro/id1468725639
https://apps.apple.com/es/app/scanner-bluetooth/id1434984259
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.bluetoothscanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.bluetoothscanner
https://maclookup.app/
https://www.bitchute.com/video/OC7HW6FXTsPU/
https://operationxb.citizen-light.com/
https://tiny.cc/vaxchip_scires
https://dailyexpose.uk/2022/01/29/doctor-detects-mac-addresses-in-covid-vaccinated-individuals-with-bluetooth-applications/
https://dailyexpose.uk/2022/01/29/doctor-detects-mac-addresses-in-covid-vaccinated-individuals-with-bluetooth-applications/
https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
http://theukoflove.com/
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има във ваксините и какви са последствията.. както в този материал с дълбоки технически детайли. 

 

2. ЦЕЛ/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА НЕЛЕГАЛНИТЕ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА 

Както е обяснено с невероятни подробности и яснота във видеото в Bitchute.com: Какво има във 

ваксините и какви са последствията., целта на тези Bluetooth устройства е да свържат човешката 

нервна система с интернет и да трансформират ваксинираните в биороботи без собствена  воля, 

където те ще бъдат подложени на пълен биологичен, емоционален и умствен контрол от разстояние 

чрез телекомуникационните системи и AI (изкуствения интелект). 

 

3. КОЙ Е ИНСТАЛИРАЛ ТЕЗИ УСТРОЙСТВА? 

Безспорно това са производителите на ваксини, които са вкарали Bluetooth чиповете с 

нанотехнологията  базирана на графенов оксид.  Но има и други участници в тази инициатива. Това са 

лидерите на т. нар. Нов Световен Ред, които открито декларират своите планове за чипиране на 

населението с прокламираното намерение да оптимизират здравната система в обществото и да 

въведат новата 4-та човешка революция (след 3-тата индустриална революция), която ще бъде 

революция за това как виждаме света, как правим нещата и как се трансформираме. 

 

4.  КАКВИ СА МОТИВИТЕ НА ХОРАТА, ИНСТАЛИРАЛИ 

ТЕЗИ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА? 

Мотивите могат да се разберат най-добре от видеото, в 

което се обяснява подробно цялата операционна 

система, инсталирана в телата на ваксинираните Какво 

има във ваксините и какви са последствията., но и 

директно от Ювал Ноа Харари, един от главните 

консултанти на Клаус Шваб, лидера на Световния 

икономически форум - ключова организация, чрез 

която се разработват и изпълняват плановете на Новия 

световен ред. Мотивацията е да се поставят в ПЪЛЕН 

ЕЛЕКТРОНЕН ЗАТВОР всички бъдещи поколения на 

планетата и да се раздели обществото на господари, 

които управляват тази електронна Матрица и роби, 

които като биороботи са напълно неспособни да имат 

собствена воля като всичко от тяхната биология, през 

техните емоции и ум се програмира чрез компютърни 

алгоритми, управлявани от изкуствения интелект. Това 

ще бъде обслужващия персонал за нуждите на 

собствениците на частните корпорации, които тайно 

въвеждат тези технологии в обществото под 

прикритието на антивирусни ваксини и други средства.  

Катастрофалното количество смъртни случаи и 

увреждания, причинени от ваксините поради високата 

токсичност на графеновия оксид и негативните 

странични ефекти от шиповите протеини и цял куп 

други неразкрити материали във флаконите като хром, 

никел, сяра, хлорид, азот, бисмут, титан, ванадий, 

желязо, мед, силиций и алуминий, канцерогенният и 

генотоксичен полиетиленгликол (PEG) и етиленов 

алкохол, както и паразити неизбежно водят до 

заключението, че има допълнителна мотивация за 

атаката срещу човечеството, маскирана като здравни 

мерки срещу COVID и тази мотивация е ДЕПОПУЛАЦИЯ. 

ХОРАТА ДНЕС СА ЖИВОТНИ, КОИТО МОГАТ 

ДА БЪДАТ ХАКНАТИ 

Ювал Ноа Харари от Световния 

икономически форум: „В миналото много 

правителства искаха да го направят, но 

никой не разбираше биологията достатъчно 

добре и никой нямаше достатъчно 

изчислителна мощност и данни, за да хакне 

милиони хора. Нито Гестапо, нито КГБ 

можеха да го направят. Но скоро поне някои 

корпорации и правителства ще могат 

систематично да хакват всички хора. Ние, 

хората, ще свикнем с мисълта, че вече не 

сме мистериозни души. Вече сме животни, 

които могат да се хакнат... Данните могат да 

позволят на елитите да направят нещо дори 

по-радикално от просто физически 

диктатури. Чрез хакване на организми 

елитите могат да получат силата да 

реинженерират бъдещето на самия живот... 

Науката заменя еволюцията чрез естествен 

подбор с еволюция от интелигентен дизайн, 

не чрез интелигентен дизайн на някакъв бог 

над облаците, а нашия интелигентен 

дизайн”. Yuval Noah Harari explain the great 

reset / transhumanism agenda; Free will is 

over; Covid Is Critical For People To Agree 

To Surveillance Under The Skin; 

"Meaningless, Worthless People" 

https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
https://www.bitchute.com/video/4XmDOAeNMNBS/
https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
https://www.bitchute.com/video/Et7fpwZeviMU/
https://www.bitchute.com/video/Et7fpwZeviMU/
https://www.bitchute.com/video/Zwc2s4US4PdE/
https://www.bitchute.com/video/Zwc2s4US4PdE/
https://www.bitchute.com/video/lbLsb9oPQ5pP/
https://www.bitchute.com/video/lbLsb9oPQ5pP/
https://www.bitchute.com/video/Yn2fjPLqSpWA/
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Тези, които следят отблизо писанията и речите на лидерите, приели Новия световен ред, са открили 

много цитати и доказателства, които сочат намерението на тази група да намали световното 

население до управляем лимит от под 1 милиард души..  

 

5. КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА? 

 

 ПОСТОЯННИ 24/7 BLUETOOTH РАДИО-ЧЕСТОТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ (2,4 GHZ) ОТ ТЯЛОТО 

Bluetooth устройствата излъчват радиочестотна радиация. Има 

стотици научни проучвания за радиочестотното лъчение и вредните 

ефекти от него от 1960 г. насам. Is Bluetooth Radiation Dangerous? от 

уебсайта https://www.radiationhealthrisks.com хвърля светлина върху 

истинските и неочаквани вреди от Bluetooth радиационните 

излъчвания. Youtube по въпроса с демонстрация: How Much Radiation 

Do Cellphones & Bluetooth Earbuds Emit? 

В това видео, BREAKING: HIGH FREQUENCY VAXED PEOPLE , се демонстрират измервания 

направени с професионално оборудване, HF35C High Frequency Analyzer,  за оценка на 

радиочестотното лъчение на ваксинираните хора. Докато устройството измерва 0 до 3 при 

неваксинирани, показанията при ваксинираните са 20 до 43. За сравнение мобилният телефон 

на видеото даде мярка 17,3, а WiFi рутерът 278. ВРЕДНОТО РАДИО-ЧЕСТОТНО ЛЪЧЕНИЕ, 

излъчвано от телата на ваксинираните хора Е РЕАЛНО. 

 

Доказано е, че радиочестотното лъчение причинява рак, увреждане на ДНК (особено при 

кърмачета и фетуси), смърт в началния период след раждане, мъжко безплодие, аутизъм, 

сърдечни проблеми, сърцебиене, сърдечни аритмии, крампи на краката, световъртеж 

(проблеми с баланса), нарушения на съня, главоболие, звънене в ушите, проблеми с очите и 

др. 

 

 ОПАСНА КОМБИНАЦИЯ МЕЖДУ 5G И ГРАФЕНОВИЯ ОКСИД ВЪВ ВАКСИНИРАНИТЕ  

5G мрежата сама по себе си е животозастрашаващ фактор в околната среда (5G APOCALYPSE – 

THE EXTINCTION EVENT от Sacha Stone). Когато 5G активира графеновия оксид в телата на 

ваксинираните, това може да доведе до непредвидими последици. От една страна нивото на 

радиация на ваксинираните ще бъде по-високо, а от друга графеновият оксид може да стане 

„жив“ и да се движи и да приема различни форми, както се вижда на много демонстрационни 

видеоклипове (Приложение 5: Масовото убийтсво чрез графенов оксид е възможно).  

 

https://www.radiationhealthrisks.com/bluetooth-technology-radiation/
https://www.radiationhealthrisks.com/
https://youtu.be/HB_OYdoFwf8
https://youtu.be/HB_OYdoFwf8
https://www.bitchute.com/video/Yq7tpAMs8z6p/
https://youtu.be/C2Z_cSL24eo
https://youtu.be/C2Z_cSL24eo
https://www.radiationhealthrisks.com/bluetooth-technology-radiation/
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 ВИСОКА ТОКСИЧНОСТ НА ГРАФЕНОВИЯ ОКСИД  

Въздействието на графеновия оксид върху здравето на кръвта може да бъде видяно и 

разбрано от всеки, когато се гледа под микроскоп. 

Здравите кръвни клетки имат хубави кръгли форми (индикация за добро здраве на клетката), 

имат голямо пространство между тях и се движат свободно. Кръвните клетки, замърсени с 

графенов оксид, са деформирани (признак за лошо здраве на клетката), те са коагулирани 

(подредени заедно в групи) и движението им е силно нарушено. Естествено, организъм с такъв 

вид кръвно заболяване ще бъде подложен на ниски нива на кислород и всички аномалии, 

идващи от лошото състояние на кръвта.  

 

Графеновият оксид причинява всичко от главоболие и загуба на миризма до сериозни нервни 

разстройства, рак, увреждане на ДНК, левкимия, безплодие, белодробна фиброза, 

увреждане на митохондриите, увреждане на стволови клетки, увреждане на червата, 

увреждане на тестисите, кръвни съсиреци, водещи до сърдечни удари и други. Може би най-

големият набор от изследвания, направени за токсичността на графеновия оксид, може да 

бъде намерен на страницата на испанския изследователски уебсайт La Quinta Columna: 

https://www.laquintacolumna.net/ . Ето списък с около 60 публикации, направени за 

токсичността на графеновия оксид в човешкото тяло: 

REPORTS AND SCIENTIFIC PUBLICATIONSON THE TOXICITY OF GRAPHENE OXIDE TO LIVING 

ORGANISMS AND TO HUMANS IN PARTICULAR 

 

 ВРЕДНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ ОТ ДРУГИ НЕОБЯВЕНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВАКСИНИТЕ 

Официалните данни показват, че има повече неблагоприятни ефекти от ваксините срещу 

COVID в сравнение с всички ваксини през последните 30 години взети заедно. Те се дължат 

на графеновия оксид, токсичността на шиповия протеин и въздействието на всички други 

необявени вещества. Шокиращо е и присъствието на паразити, наблюдавани във флаконите на 

Pfizer и Moderna. 

Д-р Брайън Ардис представи поредица от доказателства за наличието на синтезирана отрова 

на кралска кобра във ваксините (WATCH THE WATER).  

Най-задълбочено микроскопско изследване с помощта на различни техники за спектрален 

анализ е проведено от световноизвестния учен д-р Robert Young. Д-р Young успя да 

идентифицира не само графеновия оксид, но и паразити и цял куп други неразкрити 

материали като хром, никел, сяра, хлорид, азот, бисмут, титан, ванадий, желязо, мед, силиций 

и алуминий. Регистрирано е и наличието на канцерогенен и генотоксичен полиетиленгликол 

https://www.laquintacolumna.net/
https://www.dropbox.com/s/xcfp8arvikjgi21/2-%20GRAPHENE%20OXIDE%20TOXICITY%20REPORT.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xcfp8arvikjgi21/2-%20GRAPHENE%20OXIDE%20TOXICITY%20REPORT.pdf?dl=0
https://rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-watch-the-water.html
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
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(PEG) и етиленов алкохол. Документът от изследването може да бъде намерен на уебсайта на 

д-р Young, https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-

graphene-oxide-in-cov-19-vaccines , или като видео-дискусия: Bitchute.com, Dr. Robert Young 

GRAPHENE, ALUMINIUM, STAINLESS STEEL, LNP-GO CAPSIDS, PARASITES FOUND IN 4 VACCINES  

 

 ПЪЛЕН КОНТРОЛ НА ТЯЛОТО, ЕМОЦИИТЕ И УМА  

Чрез свързването на Bluetooth операционната система в 

тялото с мобилните телефони, телекомуникационните 

системи и AI всички ваксинирани индивиди са 

изложени на пълен контрол над тялото, здравето, 

емоциите и ума от частните корпорации, които са 

инсталирали тези операционни системи. Ваксинираните 

сега са практически биороботи, собственост на 

корпорациите. Този нов тип социално развитие в света 

се подкрепя открито от Ювал Ноа Харари от Световния икономически форум, близък 

сътрудник на Клаус Шваб, който е главен визионер на тази организация (Yuval Noah Harari explain 

the great reset / transhumanism agenda;  Free will is over , Covid Is Critical For People To Agree To 

Surveillance Under The Skin, Yuval Noah Harari Calling the Masses "Meaningless, Worthless People" 

). Като се има предвид, че тези лидери вярват в програмата за обезлюдяване и според тях по-

голямата част от световното население е „безсмислено и безполезно“, не е трудно да се 

досетим какво ще правят корпорациите с тази новопридобита власт над телата и умовете на 

хората. Най-вероятната употреба на тази Bluetooth връзка ще бъде за създаване на поредица 

от вярвания, емоции, биологични и социални условия и обстоятелства, които естествено ще 

доведат до изчезването на огромното мнозинство от ваксинираните и няма да позволят 

тяхното възпроизвеждане, за да задържи на ниско равнище броя на тези „безсмислени и 

безполезни“ био-единици на планетата, за която вярват, че е тяхно частно притежание. Всичко 

от всякакъв вид настроение, през всякакъв вид болест и създаване на събития на по-голямо 

социално ниво става достъпно на една ръка разстояние като компютърна игра. Сега те могат 

да извършват дори масово убийство от разстояние и да се разминат с това, стига хората да не 

им е известна тази Bluetooth биологична операционна система (виж секцията за масовото 

убийство на концерт в САЩ: Приложение 5 Масовото убийство чрез графенов оксид е 

възможно).  

За да обобщим всичко това на следващата страница е представена визуализация какво всъщност 

представляват тези нелегални Bluetooth устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
https://www.bitchute.com/video/k5JasyhiwEGO/
https://www.bitchute.com/video/k5JasyhiwEGO/
https://www.bitchute.com/video/Et7fpwZeviMU/
https://www.bitchute.com/video/Et7fpwZeviMU/
https://www.bitchute.com/video/Zwc2s4US4PdE/
https://www.bitchute.com/video/lbLsb9oPQ5pP/
https://www.bitchute.com/video/lbLsb9oPQ5pP/
https://www.bitchute.com/video/Yn2fjPLqSpWA/
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А това е визуализация на дилемата пред която сме изправени: На кое да повярваме – на собствените си очи, 

виждащи безпристрастните показания за наличие на нелегално Bluetooth устройство в телата на 

ваксинираните или на приказките, които ни поднасята СЗО, правителството, здравните служби и мас-медийте. 
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МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЛЕДСТВЕНО ДЕЛО 

Въз основа на предоставените материали моля да бъде направено разследване, което да осъществи: 

1. Проверка за наличие на Bluetooth сигнал произлизащ от телата на ваксинираните. В тази връзка е 

разработен приложения по-долу протокол с мобилен телефон. 

2. Ако бъде счетено за необходимо, да се направят допълнителни тестове с професионална апаратура 

като например HF35C High Frequency Analyzer или в изолирани от радио-излъчвания помещения от тип 

клетка на Фарадей или в район, където напълно отсъстват други Bluetooth устройства (както е описано 

в приложения протокол). Моля обаче да се има предвид, че посочения протокол за работа с мобилен 

телефон е напълно достатъчен за доказването на наличието на Bluetooth сигнал в тялото на 

ваксинираните. Допълнителни изследвания биха могли да бъдат единствено за повече информация.  

3. В резултат на потвърждение на твърдението, че при ваксинираните се открива Bluetooth сигнал, който 

бива засичан като нелегални Bluetooth устройства от съответните приложения, да бъде наложено 

блокиране на всички по-нататъшни ваксинации с наличните в България анти-ковид ваксини и да се 

пристъпи към независим задълбочен анализ на състава на флаконите на тези ваксини. 

4. При потвърждение от анализа на ваксините, че те съдържат необявени съставки, които нанасят вреда 

на човешкия организъм и които обясняват наличието на Bluetooth сигнала при ваксинираните да се 

пристъпи към потърсване на съдебна отговорност на всички длъжностни лица от контролните органи, 

които са допуснали тази престъпна небрежност. Освен това такава съдебна отговорност е необходимо 

да бъде потърсена и от самите производители, Световната Здравна Организация, членовете на 

българското правителство и министерството на здравеопазването, които са прокарали и наложили 

тези ваксини без да направят никакъв контрол на реалното съдържание на тези ваксини.  

5. Френският изследователски екип (Приложение 3) установява, че участник в техния тест, който не е 

ваксиниран, но е тестван с PCR тест излъчва Bluetooth сигнал. Допълнителните материали за 

независимите анализи на PCR тестовете (Приложение 4) дават пълно обяснение за това явление. Въз 

основа на тези документи, моля същите действия каквито се приемат за ваксините да се приложат и за 

тестовете: запор на PCR тестовете до приключване на назначени независими експертизи от местни 

лаборатории и при потвърждаване на наличната информация да се потърси съдебна отговорност на 

отговорните лица допуснали тяхната употреба.  

6. Моля също така при блокирането на партидите на ваксините да бъде заделено определено 

количество ваксини, чиято цел да бъде предаване на значителен брой лаборатории и индивиди с 

микроскопска апаратура за визуален анализ на съдържанието и разпространение на информацията от 

тези широкомащабни анализи. Това разпределение по лаборатории може да стане чрез съдействието 

на инициативен комитет на гражданите създаден с тази цел. 

Защо е необходима тази допълнителна мярка? 

 Съществува тежка информационна завеса по отношение на реалното съдържание и значение 

на ваксините. Това е напълно разбираемо, имайки предвид целите на групировката, която 

иска да ги наложи като задължителни за цялото население. Ето защо колкото повече хора 

видят със собствените си очи реалното съдържание на ваксините, толкова по-трудна става 

манипулацията с тази жизнено-важна информация за населението. 

 Ваксините имат особен статут на разпределение, който не позволява свободния достъп на 

хората до тях с цел анализ. Обикновените лекарства могат да бъдат закупени от аптеката и да 

бъдат подложени на визуален анализ от всеки човек с микроскоп, но ваксините въпреки, че не 

се водят за субстанции с опасни за живота вещества или създаващи зависимост наркотични 

вещества не са налични за свободна продажба, а са под строг индивидуален отчет от лекарите. 

Ето защо е необходимо специално разрешение за отделянето на значителен брой мостри за 

анализ.  

 Нашето общество като цяло допусна престъпна небрежност като се прие подход на абсолютно 

доверие на СЗО, правителството, министерството на здравеопазването и контролните органи, 

както и самите производители и НЕ БЕШЕ ОСЪЩЕСТВЕН НИТО ЕДИН НЕЗАВИСИМ АНАЛИЗ на 
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реалното съдържание на ковид ваксините. В същото време отделни инициативни специалисти 

от цял свят успяха да се снабдят с мостри и да осъществят такъв анализ и да информират 

обществеността за тежките злоупотреби с тези субстанции, които не би трябвало да се 

назовават като ваксини, а по-скоро като био-оръжие срещу човечеството.  Ето защо, чрез 

раздаването на значителен брой лаборатории тези флакони за анализ ние бихме могли да 

стимулираме личната инициатива за в бъдеще на тези специалисти, за да има възможност 

обществото да предотврати потенциални подобни бъдещи злоупотреби.  

 Имайки предвид, че графеновия оксид в днешно време бива влаган не само в ковид 

ваксините, но и в други ваксини, зъболекарски упойки, лекарства, храни, хигиенни материали 

и др., то с предаването на такива мостри на редица лаборатории на практика ще се проведе 

масово обучение на специалистите за откриване графенов оксид и други необичайни съставки 

в други субстанции. По този начин още веднъж ние бихме стимулирали тяхната лична 

инициатива за откриване и неутрализиране на скрити вредни съставки и био-оръжия в 

различни влизащи в употреба субстанции.   

7. Да се предприеме пълномащабна акция за задълбочено информиране на населението по настоящия 

проблем. Причините са няколко: 

 Да се вземат своевременни мерки за дезинтофикацията и лечението на ваксинираните и тези, 

които са правили PCR тестове 

 Да се предпази останалата част от населението от тези продукти 

 Да се стимулират активните проверки за графенов оксид в други субстанции за масова 

употреба 

 Да се предотврати потенциалната злоупотреба с психиката на ваксинираните от 

притежателите на телекомуникационните системи за управление на човешката психика от 

разстояние. Може да звучи шокиращо, но настоящите открития сочат, че ваксинираните, 

бидейки изложени на такъв сериозен манипулационен риск, представляват група с висок риск 

за създаване на социално напрежение и безредици, поради което е необходимо активното им 

информиране, както и дезинтофикциране с цел премахване на манипулационните системи от 

тялото.  

Благодаря за вниманието. 

С уважение, 

Момчил Павлов 

manu@TheUKofLove.com  

София, 

29/04/2022 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Протокол за двойно потвърждаване на Bluetooth chip при ваксинираните с mRNA ваксини срещу ковид 

използвайки единствено мобилен телефон. 

2. Независими лабораторни изследвания от цял свят установяващи наличието на графенов оксид и други 

необявени вещества във ковид ваксините  

3. Изследване на наличието на Bluetooth сигнали при ваксинирани, Франция: Проект Bluetooth опит X 

4. Анализи на PCR тестове 

5. Масовото убийтсво чрез графенов оксид е възможно 

6. Геноцид чрез ковид ваксините 

7. Графенов оксид - биологично оръжие за депопулация и свързване на хората с интернет се 

разпространява в околната среда 

 

ЗА УДОБСТВО ПРИ СПОДЕЛЯНЕ И РАБОТА С ПОСОЧЕНИТЕ ЛИНКОВЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ МОЖЕ ДА 

БЪДЕ СВАЛЕН ОТ ИНТЕРНЕТ: http://TheUKofLove.com   

mailto:manu@TheUKofLove.com
http://theukoflove.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

ПРОТОКОЛИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА BLUETOOTH CHIP  

ПРИ ВАКСИНИРАНИТЕ С иРНК ВАКСИНИ СРЕЩУ КОВИД 

ИЗПОЛЗВАЙКИ ЕДИНСТВЕНО МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН 
 

1. ПЪРВИ МЕТОД : БЪРЗ ТЕСТ НАВСЯКЪДЕ  

 

Това е най-бързият и универсален метод. За него е 

необходимо да бъде закупена платената версия на 

приложението за откриване на Bluetooth устройства, която 

струва около $1.5 за една година и $5 за постоянно.  

 

 ИНСТРУМЕНТ ЗА ТЕСТА 

Мобилен телефон 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

За Android: “Bluetooth Scanner - Bluetooth finder - pairing ”  от Zоltan Pallagi. Съществуват и 

други подобни приложения, но те са по-бедни на опции, а и отзивите на ползвателите 

препоръчват най-много това приложение като най-прецизно в работата. Тук се разглежда 

работата именно с това приложение. Ето и примери за други приложения: “Microchip Bluetooth 

Data”,   “Find My Bluetooth Device”, “Free EMF Detector, EMF Meter – ElectroSmart”, и др. 

 

За iPhone: ”Bluetooth BLE device” (препоръчително), “BLE Scanner 4.0”, “Find My Bluetooth 

Device Pro”, “Find My Bluetooth Device”, “Scanner Bluetooth и др. 

 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Навсякъде, на открито или закрито място 

Този метод дава възможност тестът да бъде направен навсякъде, включително на места с 

много хора, където има много резултати при сканирането и работата с идентификацията на 

съответния чип е най-затруднена. Ползването на платената версия в този случай е 

задължително, тъй като само в тази версия има възможност за подредба на получените 

сигнали по сила на сигнала.  Така първият резултат, който е най-отгоре в списъка с откритите 

Bluetooth устройства ще бъде търсения  от нас чип в тялото на ваксинирания.  

Въпреки, че тестът може да бъде направен навсякъде все пак има изискване за минимално 

разстояние между тествания индивид и останалите хора. Това разстояние е желателно да 

бъде минимум 3-5 метра. В радиус от 3-5 метра не трябва да има други ваксинирани 

индивиди, тъй като сигналът идващ от техните Bluetooth устройства може да бъде класиран на 

първо място и това да затрудни процедурата по правилната идентификация на номера на 

чипа.  

 

Фарадеева решетка 

Втори вариант като местоположение е проверката да се бъде извършена в помещение, което е 

изолирано от всякакви радио-сигнали. Това са така наречените фарадееви решетки. 

Помещението (палатка, кабинка, стая) се изолира с материал, който ефективно изолира 

Bluetooth сигнала. Това са метали от типа на мед или никел. Най-практични в това отношение 

са платовете импрегнирани с мед или никел или комбинация от двата метала, които се 

произвеждат специално с такава цел за защита от електромагнитни полета и радио-вълни.  

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕСТА: 

навсякъде, включително на 

места с много хора 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.bluetoothscanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microchip.bluetooth.data
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microchip.bluetooth.data
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.findmybluetooth.headset.headphones.devices
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.inria.es.electrosmart
https://apps.apple.com/us/app/bluetooth-ble-device-finder/id1465245157
https://apps.apple.com/es/app/ble-scanner-4-0/id1221763603
https://apps.apple.com/py/app/find-my-bluetooth-device-pro/id1567509235
https://apps.apple.com/py/app/find-my-bluetooth-device-pro/id1567509235
https://apps.apple.com/py/app/find-my-bluetooth-device-pro/id1468725639
https://apps.apple.com/es/app/scanner-bluetooth/id1434984259
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 ИЗСЛЕДВАНО BLUETOOTH УСТРОЙСТВО /ЧИП 

НА ВАКСИНИРАНИЯ/ 

Bluetooth устройствата, които са инжектирани 

във ваксинираните чрез иРНК ваксините се 

появяват в резултатите на Bluetooth 

сканиращите приложения като MAC адреси, за 

които не съществува никаква допълнителна 

информация. Например, когато такова 

устройство бива открито от приложението, 

което се препоръчва за теста с Android, 

Bluetooth Scanner - Bluetooth finder - pairing ”  

на Zоltan Pallagi, тези устройства се появяват 

със следната информация:  

 

Name: unknown, Type: unknown, Service: 

unknown, Vendor: unknown 

(Име: неизвестно, Тип: неизвестен, Услуга: неизвестна, Търговец: неизвестен) 

 

Ако в това меню кликнем върху бутона 

MORE (ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ), ще 

излезна следния прозорец с важна 

допълнителна информация за Bluetooth 

кода на устройството.  

 

В менюто се вижда, че кодът на 

Bluetooth устройството е 7936: “Device 

major class code: 7936”.  

От този линк, https://flylib.com/books/en/1.134.1/the_bluetooth_protocol.html , можем да 

разберем какво точно означава този код. Същетсвува таблица на международен стандарт за 

обозначаване на различните класове Bluetooth устройства и всяко Bluetooth устройтсво носи в 

своя MAC адрес код с обозначение на вида на своя клас.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.bluetoothscanner
https://flylib.com/books/en/1.134.1/the_bluetooth_protocol.html
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Ето цялата таблица в превод на български: 

Bluetooth основни класове на устройствата 

 

В случая е ясно, че не става дума за GPS локатори, а за “лабораторни проби”, т.е. устройства, които 

са произведени неофициално (без да бъдат регистрирани никъде) и поради това излизат в тази 

категория.  

 

В допълнение на това, когато МАС адреса на това 

устройство бива въведен в специализиран 

интернет сайт за идентификация на Bluetooth 

устройства от типа http://maclookup.app , отново 

не се появява никаква информация. За всяко 

произведено Bluetooth устройство такава 

информация е необходимо да съществува. Тук 

ситуацията е аналогична на превозните средства 

и техните регистрационни номера. Когато се 

вкара регистрационен номер на превозно 

средство в сайт или компютърна система за 

идентификация, тогава цялата информация за 

това превозно средство се появява в справката. 

Тъй като справката за тези устройства не дава 

никаква информация за тях, заключението е, че 

става дума за нелегални Bluetooth устройства, 

чийто произход и функция са неизвестни. 

Именно това са Bluetooth устройствата (чиповете) 

на ваксинираните.  

 

Децимален 
код 

Хексадецимален 
код 

Вид на устройството 

0 0x0000 Разни устройства 

256 0х0100 Компютри и падове 

512 0х0200 Телефони, включително модеми и факсове 

768 0х0300 LAN адаптери, рутери и точки на мрежови достъп 

1024 0х0400 Аудио/видео устройства (слушалки, колонки, 
телевизори, DVR и др) 

1280 0х0500 Input периферни устройства (мишки, джойстикове, 
клавиатури, графични таблети и др) 

1536 0х0600 Картинни устройства (принтери, скенери, камери, 
монитори и др) 

1792 0х0700 Носими устройства 

2048 0х0800 Играчки 

7936 0х1F00 Некатегоризирани: всичко, за което Групата за 
Специален Интерес към Bluetooth 
(международната организация за стандартизация 
на Bluetooth устройствата – Bluetooth Special 
Interest Group, SIG) все още не е определила 
стандартен код, например GPS локатори или 
лабораторни проби. 

http://maclookup.app/
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 МЕТОДОЛОГИЯ 

Да повторим: този метод може 

да се осъществи само с платената 

версия, тъй като само тя 

позволява класиране на 

резултатите от сканирането по 

сила на сигнала.  За целта се 

избира менюто Filters / Order by 

и след това RSSI (signal strength).  

 

Ваксинираният застава на място, 

където в радиус от минимум 3-5 

метра няма никой друг. Това е 

важно, за да се увеличи шанса 

първото устройство в списъка да 

е от тялото на тествания индивид. 

Колкото е по-голямо 

разстоянието между тествания индивид и 

всички други, толкова по-добра ще бъде 

прецизността и надеждността на теста.  

Телефонът се доближава максимално до 

тялото на ваксинирания, като в най-добрия 

случай той може да бъде допрян леко до 

мястото на ваксинация.  Натиска се бутона 

START в дъното на екрана за започване на 

сканирането. След появата на резултатите (5-

10 секунди) се търси първия резултат от 

описания вид Bluetooth устройства, който е 

най-отгоре в списъка с резултати. В неговия 

прозорец се натиска бутона DEVICE FINDER, за 

да се пристъпи към откриване на устройтсвото 

чрез силата на сигнала, който то излъчва.  

 

В отворения прозорец се вижда графика, която 

изобразява силата на сигнала. Може да се включи и звуков 

сигнал с бутон под графиката по желание на тестващия. 

Колкото по-висока е графиката, толкова по-силен става 

сигнала, т.е. толкова по-близо се намира телефонът до 

Bluetooth устройтвото. Опитът показва, че типичната 

стойност на графиката на приложението при максимална 

близост на телефона до тялото на ваксинирания и особено 

до мястото на ваксинация е около -40 dBm, но това може и 

да варира (най-вече надолу).  

 

Ако бъде засечен такъв силен сигнал, тогава тестващия 

запомня MAC адреса и сменя своето положение като се 

премества на минимум 100 метра от мястото на теста. За по-

голяма сигурност, тестващият е добре да запише първите 2-3 

резултата, за да елиминира на втория етап възможността от 

преплитане с други сигнали. На новото място, което е на 

минимум 100 метра разстояние от първия тест, се прави 
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второ сканиране. Сега се търси същия MAC адрес, който е излезнал при първото сканиране. 

Ако има такова съвпадение, то това е чипа на ваксинирания. Отново може да бъде включена 

функцията за търсене чрез DEVICE FINDER, за да се увери тестващия, че силата на сигнала от 

това устройство е останала постоянна. Сега тази процедура може да бъде повторена 

неограничен брой пъти, за допълнителна психологическа сигурност на тестващия, като всеки 

път се отива на ново място, което е минимум 100 метра от предишното, за да се излезе от 

максималния параметър на действие на Bluetooth устройствата в последния тест и да се 

докаже, без съмнение, че съответното Bluetooth устройство се движи заедно с тялото.  
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Сега остава само една последна проверка. Тя е за елиминиране на възможността този сигнал 

да идва не от тялото, а от телефона. Тази проверка е много елементарна. Ако сигналът идва от 

телефона, то той би бил постоянен. Ето защо тестващия трябва да отдалечи телефона от тялото 

си на половин метър, после на един и после на два, за да види дали графиката намалява. Ако 

графиката варира (понижава се при отдалечаване на телефона от тялото и се увеличава при 

доближаване до тялото), то значи този сигнал идва именно от тялото, а не от телефона.  

 

 

2. ВТОРИ МЕТОД : БЪРЗ ТЕСТ У ДОМА 

 

Всичко споменато за ПЪРВИ МЕТОД: 

БЪРЗ ТЕСТ НАВСЯКЪДЕ важи и тук с 

две разлики: 

- Местоположението е у дома 

- Версията на приложението може 

да е и безплатната (без подредба на 

резултатите по силата на сигнала). 

Тъй като безплатната версия не 

позволява подредба на резултатите 

по силата на сигнала, е необходимо да се открие среда, където или няма други хора наоколо в радиус 

от 100 метра или броят на хората да бъде достатъчно ограничен, за да може резултатите да бъдат не 

повече от 2-3 при сканирането, за да могат лесно да се елиминират по-отдалечените устройства и да 

остане само устройството с най-силен сигнал (този, идващ от тялото на тествания).  

 

Стените на сградите създават частична изолация за Bluetooth сигнала и в повечето случаи може бързо 

да се идентифицира, кое е устройството на съответния ваксиниран, дори и да има повече от един 

резултат при сканирането. Отново говорим за резултати от типа на Bluetooth устройства, за които няма 

никаква информация. У дома едва ли такива резултати могат да бъдат повече от 1-3 броя, освен, ако 

човек не живее в голям град на първия етаж на оживена улица, но дори и в такъв случай резултатите 

от сканирането могат да бъдат намалени до минимум през нощта, когато няма хора на улицата до 

апартамента. За целта ваксинираният влиза във всяко помещение на дома си и докато е в него 

сканира с приложението на телефона, за да установи кой от регистрираните MAC адреси е постоянен 

за всяко едно от сканиранията. Второто нещо, което може да направи е да включи функцията за 

търсене на Bluetooth устройството с приложението и да види при кое устройство графичният 

интерфейс показва най-силен сигнал.  

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕСТА: у дома 
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Тези приложения така или иначе са създадени с цел  откриване на изгубени Bluetooth слушалки от тип 

iBud или други малки Bluetooth устройства и техните графични интерфейси индикират близостта с 

обекта, който излъчва съответния Bluetooth. След като установи кой е MAC адреса, който е постоянен 

във всяко помещение и също има най-силен сигнал, когато измерването се прави близо до тялото, 

тестващият излиза от вкъщи и се отдалечава на повече от 100 метра от дома си, за да направи нов 

тест. Причината да се отдалечи повече от 100 метра от дома си е, че Bluetooth сигнала има максимум 

50-100 метра обхват. С това тестващият ще бъде на 100% абсолютно сигурен, че MAC адреса, който 

засича принадлежи на устройство, което се движи с него, а не устройство, което е локализирано 

някъде у дома или в съседство. Ако същия MAC адрес отново се появи, то това е доказателството, че 

този MAC адрес се движи заедно с него и той е чипиран. Елиминирането на вероятността сигнала да 

идва от телефона, а не от тялото става по описаната по-горе схема в края на първия метод.  

 

3. ТРЕТИ МЕТОД : ТЕСТ НА ИЗОЛИРАНО МЯСТО БЕЗ ДРУГИ BLUETOOTH УСТРОЙСТВА 

 

Всичко споменато за 

ПЪРВИ МЕТОД: БЪРЗ ТЕСТ 

НАВСЯКЪДЕ важи и тук с 

две разлики: 

- Местоположението е 

място без други Bluetooth 

устройства (поляна, гора, 

планина и др) 

- Версията на приложението може да е и безплатната (без 

подредба на резултатите по силата на сигнала). 

 

Ваксинираният отива сам или с не-ваксиниран/и на място, на което 

в радиус от 50-100 метра няма ваксинирани и активни Bluetooth 

устройства. Такива подходящи места могат да бъдат парк, гора, 

поляна или други места, където лесно може да се открие локация, 

в която няма хора наблизо. Причината за това е да се изключат от 

проверката всякакви други Bluetooth устройства за простота, 

прецизност и сигурност на резултата. Тъй като Bluetooth сигнала 

има периметър на действие максимум 50-100 метра, в  този радиус 

е необходимо да отсъства всякакво друго активно Bluetooth 

устройство освен използвания мобилен телефон.  

 

При стартиране на сканирането в менюто би трябвало да се появи 

само един резултат от търсения 

тип. Сега остава единствено да се 

провери силата на сигнала и да се 

елиминира вероятността този 

сигнал да идва от телефона по 

описания вече начин в ПЪРВИ 

МЕТОД: БЪРЗ ТЕСТ НАВСЯКЪДЕ.  

 

Този метод дава най-висока 

психологическа сигурност за 

крайния резултат от теста поради 

визуалното възприятие на факта, 

че наоколо наистина няма никого, 

а неидентифицираното устройство все пак се появява.  

Силата на сигнала в препоръчваното приложение за Android  

Bluetooth Scanner - Bluetooth finder - pairing   на Zоltan 

Pallagi при 10 метра, 1 метър и контакт с устройството. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕСТА: изолирано място 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.bluetoothscanner
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ВАЖНО! Виж ВАЖНА БЕЛЕЖКА 1 и ВАЖНА БЕЛЕЖКА 2!!! 

ВАЖНА БЕЛЕЖКА 1: НЕ ВСИЧКИ ВАКСИНИРАНИ излъчват Bluetooth сигнал. Според френско проучване само 

около 45% от тестваните ваксинирани индивиди са имали откриваеми Bluetooth емисии (Документ: 

https://tiny.cc/vaxchip_scires , уебсайт: https://operationxb.citizen-light.com/ ) , докато испанският лекар д-р 

Луис Бенито съобщава, че е открил сигнала при 96 от 112 тествани ваксинирани пациенти 

(https://dailyexpose.uk/2022/01/29/doctor-detects-mac-addresses-in-covid-vaccinated-individuals-with-bluetooth-

applications/ ). Причините за това могат да бъдат, че някои от ваксините са плацебо (физиологичен разтвор), 

но може да има и други причини, които са неизвестни на този етап.  

 

ВАЖНА БЕЛЕЖКА 2: Докато при стандартните Bluetooth устройства MAC адресите са постоянни и не се 

изменят, то Bluetooth устройствата на ваксинираните могат да се изменят във времето, т.е. те може да не са 

постоянни. В техническата литература това е известно като spoofing – промяна на МАС адреса. Причината за 

тези вариации не са известни до момента. Номерът може да се изменя, но сигналът от тялото остава 

постоянен и непрекъснато генерира нови MAC адреси. Интервалът на смяна на тези MAC адреси също все 

още не е уточнен, но е поне няколко часа, което дава възможност да се направи теста успешно от всеки. 

Вариацията на тези адреси по никакъв начин не засягат резултатите от тестовете описани в този протокол.  

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ (на английски) за работа с най-популярното Bluetooth сканиращото приложение за 

Android, Bluetooth Scanner - Bluetooth finder - pairing ”  на Zоltan Pallagi:  

Bitchute.com: How to find the Bluetooth chip in vaccinated people 

 

ПЪЛНО ОБЯСНЕНИЕ на цялата инсталирана операционна система при ваксинираните. Това е прекрасен 

материал обобщаващ около 20,000 часа на труд на специалисти от целия свят при разследването на 

съдържанието на ваксините и точния механизъм на действие на инсталираната операционна система, която 

излъчва Bluetooth сигнала, както и какви са последиците от това и каква е целта на това чипиране. Видеото е 

на английски език. Bitchute.com Какво има във ваксините и какви са последствията  

 

Второ великолепно видео с дълбоки обяснения на феномена с MAC адресите: Explanation of the MAC address 

phenomenon. Are vaccinated people hacked and controlled?  

Протоколът е изработен от  

Момчил Павлов 

Април 2022 

Контакти: 

manu@TheUKofLove.com  

 

Този протокол може да бъде свален от: 

 

http://TheUKofLove.com  

 

  

Как изглеждат графичните интерфейси на различни  

Bluetooth приложения 

https://tiny.cc/vaxchip_scires
https://operationxb.citizen-light.com/
https://dailyexpose.uk/2022/01/29/doctor-detects-mac-addresses-in-covid-vaccinated-individuals-with-bluetooth-applications/
https://dailyexpose.uk/2022/01/29/doctor-detects-mac-addresses-in-covid-vaccinated-individuals-with-bluetooth-applications/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.bluetoothscanner
https://www.bitchute.com/video/OC7HW6FXTsPU/
https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
https://www.bitchute.com/video/4XmDOAeNMNBS/
https://www.bitchute.com/video/4XmDOAeNMNBS/
mailto:manu@TheUKofLove.com
http://theukoflove.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  

НЕЗАВИСИМИ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ ЦЯЛ СВЯТ УСТАНОВЯВАЩИ НАЛИЧИЕТО НА ГРАФЕНОВ 

ОКСИД В ПРОБИ ВЗЕТИ ОТ АМПУЛИ С ВАКСИНИ ОТ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: PFIZER, MODERNA, ASTRA 

ZENECA И JOHNSON&JOHNSON.  

Д-р Зандре Бота от Южна Африка е изследвала както флаконите с ваксините срещу covid, така и кръвта на 

своите пациенти преди и след ваксинацията. Нейната реакция: „Никога не съм виждала нещо подобно 

преди… Плаках, когато видях какво има във ваксините и кръвта“. Тя открива графенов оксид и механични 

структури с неизвестна природа и наблюдава ужасните последици от ваксините в кръвта. Тя споделя своите 

открития в интервюто си със Stew Peter в неговото шоу: Bitchute.com, Horrific findings in the blood – Dr. Zandre 

Botha 

 

Д-р Robert Young , който е един от най-добрите изследователи и клинични учени в света с над 100 

публикации и рецензирани от партньори статии, е изследвал множество флакони от всички производители на 

ваксини, използвайки различни инструменти, включително оптична микроскопия, микроскопия на светло 

поле, pHase Контрастна микроскопия, микроскопия с тъмно поле, UV абсорбция и флуоресцентна 

спектроскопия, сканираща електронна микроскопия, трансмисионна електронна микроскопия, енергийно 

дисперсионна спектроскопия, рентгенов дифрактометър, ядрен магнитен резонанс. 

Д-р Йънг успя да идентифицира не само графеновия оксид, но и паразити и цял куп други неразкрити 

материали като хром, никел, сяра, хлорид, азот, бисмут, титан, ванадий, желязо, мед, силиций и алуминий . 

Регистрирано е и наличието на канцерогенен и генотоксичен полиетиленгликол (PEG) и етиленов алкохол. 

Документът от изследването може да бъде намерен на уебсайта на д-р 

Йънг,https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-

vaccines , или като видео-дискусия: Bitchute.com, Dr. Robert Young GRAPHENE, ALUMINIUM, STAINLESS STEEL, 

LNP-GO CAPSIDS, PARASITES FOUND IN 4 VACCINES  .  

https://www.bitchute.com/video/6H4Jcl4Adue6/
https://www.bitchute.com/video/6H4Jcl4Adue6/
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
https://www.bitchute.com/video/k5JasyhiwEGO/
https://www.bitchute.com/video/k5JasyhiwEGO/
https://www.bitchute.com/video/6H4Jcl4Adue6/
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
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 Д-р Кари Мадай, САЩ: „Плаках по-силно от всякога, когато разглеждах флаконите!“ Д-р Кари Мадай, която е 

директор на 2 независими лаборатории, е изследвала множество флакони от ваксините Moderna и J&J и е 

открила неща, които никога не е виждала в цялата си практика. Тя открива и паразит в два отделни флакона 

на Moderna, който значително прилича на безсмъртния Hydra Vulgaris . Bitchute: Dr. Carrie Madej: First U.S. lab 

examines "vaccine" vials, horrific findings revealed ; possible third new parasite found by Dr. Carrie Madej in the 

Moderna vaccine and speculated to be th 

Д-р Франк Залевски от Полша изследва 5 флакона на Pfizer. Два от флаконите са били физиологичен разтвор 

(плацебо). Един от 5-те флакона е имал подобни на паразити същества с химическа структура от алуминий, 

въглерод и бром (смес от синтетични и био елементи).  Паразатите са били с глава и 3 опашки с пропорция 1 

към десет за главата към опашката, като опашката е с дължина около 2,5 мм. Тези паразитоподобни същества 

идват под формата на спящи яйца, които при контакт с графенов оксид (открит във ВСИЧКИ иРНК ваксини) 

заедно с топла среда стават активни и човек може да види как главата и краката поникват и те също растат в 

течение на 4 дни и след това се размножават. Флаконите на Pfizer изискват много ниски температури за 

съхранение, което очевидно помага на яйцата да останат латентни, докато не са в тялото. Другите 2 флакона 

са съдържали само графенов оксид.Bitchute.com, DR. FRANC ZALEWSKI: THE THING 

 

Международна медицинска конференция, проведена на 20.09.2021 г. в Германия и Австрия, разкри 

https://www.bitchute.com/video/w8bLbzjaPCQk/
https://www.bitchute.com/video/w8bLbzjaPCQk/
https://www.bitchute.com/video/ghGxW2sOsQve/
https://www.bitchute.com/video/ghGxW2sOsQve/
https://www.bitchute.com/video/mLjK0aU6IEHH/
https://www.bitchute.com/video/w8bLbzjaPCQk/
https://www.bitchute.com/video/mLjK0aU6IEHH/
https://www.bitchute.com/video/47cFerxDTaEJ/
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констатации от многобройни лабораторни изследвания при флаконите на ковид ваксините, както и 

патологични изследвания свързани с ковид ваксините. Микроскопията е разкрила компоненти от 

микрочипове, ленти, проводници, решетки, нанотехнологии, големи метални ленти, метални 

правоъгълни/триъгълни/ромби и ножови форми с остри ръбове, квадратни ръбови решетки с неизвестни 

движещи се точки, сложни многослойни структури с квадратни ръбове (най-вероятно графенов оксид), около 

които кръвните клетки се скупчват. Някои от елементите се движат и изглеждат живи. Резултатите от 

разследването доведоха до правни и политически искания за незабавно събиране на информация от 

властите, за да може да се оцени здравният риск за населението от ваксините срещу COVID-19. Резултатите от 

аутопсията потвърждават констатацията на проф. д-р Петер Ширмахер, че сред повече от 40 трупа, които той е 

аутопсирал, които са починали в рамките на две седмици след ваксинацията срещу COVID-19, приблизително 

една трета са причинени от ваксинацията. 

Bitchute.com, VIDEO and IMAGES of Covid-19 CONTENTS in VACCINES and VACCINATED BLOOD 

 

В Обединеното кралство независим лабораторен тест също потвърди наличието на графенов оксид във 

всички изследвани флакони от Moderna, AstraZeneca и Pfeizer: 

http://www.ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf (p.12) 

Доктор и адвокат от Нова 

Зенландия потвърждават 

откритията в други 

независими лаборатории 

от целия свят.  

Pfizer VACCINE EXAMINED 

under MICROSCOPE - New 

Zealand Dr. and Lawyer 

present findings 

 

 

Пълно обяснение на цялата операционна система, която се 

намира във ваксините може да се види в този видео-материал: 

Bitchute.com: Какво има във ваксините и какви са 

последствията..както и тук:  Explanation of the MAC address . 

 Ако напишем следните ключови думи “nanoscale semiconductors 

and biological cells”в https://www.researchgate.net . ще излезнат  

редица публикации на тази тема. Ето една публикация от 2019 г. 

Клетъчните нано-транзистори: Електронен интерфейс между 

нано полупроводници и биологически клетки  

https://www.bitchute.com/video/47cFerxDTaEJ/
http://www.ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf
https://www.bitchute.com/video/bGQXA2DBfGvS/
https://www.bitchute.com/video/bGQXA2DBfGvS/
https://www.bitchute.com/video/bGQXA2DBfGvS/
https://www.bitchute.com/video/bGQXA2DBfGvS/
https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
https://www.bitchute.com/video/4XmDOAeNMNBS/
https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/search/publication?q=nanoscale+semiconductors+and+biological+cells
https://www.researchgate.net/publication/336735087_Cellular_Nano-Transistor_An_Electronic-Interface_between_Nanoscale_Semiconductors_and_Biological_Cells
https://www.researchgate.net/publication/336735087_Cellular_Nano-Transistor_An_Electronic-Interface_between_Nanoscale_Semiconductors_and_Biological_Cells
https://www.bitchute.com/video/bGQXA2DBfGvS/
https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
https://www.researchgate.net/publication/336735087_Cellular_Nano-Transistor_An_Electronic-Interface_between_Nanoscale_Semiconductors_and_Biological_Cells
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАЛИЧИЕТО НА BLUETOOTH СИГНАЛИ ПРИ ВАКСИНИРАНИ, ФРАНЦИЯ. 

ПРОЕКТ BLUETOOTH ОПИТ Х 

 

АБСТРАКТ 

Обективиране на съществуването на откриваеми MAC адреси в честотния диапазон на Bluetooth след 

инжектиране с COVID антигенна терапия и PCR тест за откриване на COVID.  

ЕКИП 

Germán Sarlangue, Julien Devilleger, Philippe Trillaud, Steve Fouchet, Lidwine Taillasson, Grégory Catteau 

ЛИНК КЪМ ИЗТОЧНИКА 

https://ln5.sync.com/dl/195df4a10/5ab9apq6-q5vgawam-vgr3ktt9-7zr985rh  

 

1/ ПРЕДИСЛОВИЕ 

От април 2021 г. насам в социалните мрежи се разпространяват слухове за появата на сигнали от типа "блутут" 

след една или повече инжекции антиковид, предлагани от фармацевтичните компании Astra Zeneca, Pfizer, 

Johnson&Johnson и Moderna. Разпространени са множество видеоклипове, които изглежда подчертават 

появата на обезпокоителни явления, а именно: Необясними феномени на намагнитване на различни места от 

телата на инжектирани хора (което доведе до експлозия от публикации в TikTok, групирани около 

движението на общността “Магнитгейт предизвикателството” 

https://www.youtube.com/watch?v=lYi3sjRZviA) 

 

 

(Редица видео-материали в интернет-пространството демонстрират странни явления при ваксинираните като 

магнетизъм, отчитане на метал на мястото на ваксинация чрез метален детектор, отчитане на EMF радиация и 

дори вариации в електрическото поле при изследване с мултиметър MagnetGate )  

 

Появата на Bluetooth MAC адреси в присъствието на ваксинирани лица и в отсъствието на технологично 

устройство, което би могло да обясни тази поява. https://www.youtube.com/watch?v=q1VCRZNaHLE  

Появата на сигнали по време на сканиране, извършено върху тялото на заразено лице чрез оборудване за 

откриване на микрочипове на животни, което обикновено се използва от ветеринарните лекари 

https://www.tiktok.com/@jasmine_0708/video/6974140084870237445  

Всички тези слухове бяха отхвърлени от основните медии и информационни агенции, докато в 

алтернативните мрежи многобройни емпирични експерименти на обикновени граждани показваха 

обратното. 

https://www.reuters.com/article/factcheck-astrazeneca-bluetooth-idUSL2N2NC2G9 

https://ln5.sync.com/dl/195df4a10/5ab9apq6-q5vgawam-vgr3ktt9-7zr985rh
https://www.youtube.com/watch?v=lYi3sjRZviA
https://www.bitchute.com/video/aq1aTigWg0JF/
https://www.youtube.com/watch?v=q1VCRZNaHLE
https://www.tiktok.com/@jasmine_0708/video/6974140084870237445
https://www.reuters.com/article/factcheck-astrazeneca-bluetooth-idUSL2N2NC2G9
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https://www.20minutes.fr/sante/3067959-20210623-coronavirus-non-vaccins-permettent-etredetecte-

bluetooth-gare-videos-trompeuses 

Въпреки това емпиричният опит на гражданите се умножава: 

https://henrymakow.wordpress.com/2021/09/17/le-vaccin-contient-votre-code-barres/  

https://echelledejacob.blogspot.com/2021/11/vaccines-et-puce-bluetooth-mise-jour.html 

https://www.youtube.com/watch?v=q1VCRZNaHLE 

https://odysee.com/@Hemeroteca:f/DrDeBenito-mac-address--:7 

https://odysee.com/@Pigeon_Pige-TouT_Traduction:6/bluetooth-2:e 

Във Франция първият документиран експеримент по темата е предмет на статия публикувана в Agoravox: 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/operation-dent-bleue-235064  

Въпреки това, както посочва Жером Р., отговорен за публикуването на статията, дори ако получените 

резултати са съмнителни (появяват се много неидентифицирани MAC адреси), би било погрешно да се правят 

прибързани заключения. 

Всъщност полето за експериментиране беше обществена градина, от която можеха да излизат много 

легитимни сигнали от устройства, които не са взети под внимание, а оборудването за откриване (мобилен 

телефон Archos, работещ под Android) също можеше да бъде обект на потенциални грешки в откриването. 

Разбира се, тези експерименти, които показват само крайния резултат, не бяха част от никакъв приет 

протокол и по никакъв начин не демонстрираха надеждността на резултатите. 

Успоредно с това са проведени многобройни изследвания, за да се установи наличието на графенов оксид 

или някое от неговите производни в състава на ваксината. Важно е да се разбере, че графеновият оксид е 

обект на множество изследвания, свързани с неговите уникални физикохимични и електромагнитни свойства. 

Вече има търговски приложения: 

https://www.youtube.com/watch?v=SMB2I_bq0zc&feature=youtu.be  

В същото време има официални заявки за патенти за разработване на нанотехнологии, имплантирани в 

човешкото тяло, като например наносензори, или за различни устройства, използващи електромагнитно 

излъчване за всякакви възможни приложения. 

https://patents-google-com.translate.goog/patent/US4717343? _x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr 

https://patents-google-com.translate.goog/patent/US3951134? _x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr 

https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5159703? _x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr 

https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5507291? _x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr 

https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6052336? _x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr 

https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6506148B2/en? _x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr 

https://patents-google-com.translate.goog/patent/US10300240B2/en? 

_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr 

https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5629678A/en? _x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr 

Накрая, предвид тайната на състава на инжекциите, както и договорената безнаказаност на фармацевтичните 

лаборатории по отношение на възможните нежелани ефекти, свързани с инжекциите, се появиха някои 

изследвания, които подчертават някои тревожни елементи: 

https://corona2inspect.blogspot.com/2021/11/identificacion-patrones-vacunas-coronavirusnanorouters.html 

https://www.researchgate.net/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_i 

https://corona2inspect.blogspot.com/2021/09/redes-nanocomunicacion-inalambricananotecnologia-cuerpo-

humano.html  

https://drive.google.com/file/d/1M5T_pa4d87vznN0r0IUpjrSb07sqO9vh/view?usp=drivesdk  

 

2/ ХАРДУЕРНА СРЕДА И ТЕХНИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ 

https://www.20minutes.fr/sante/3067959-20210623-coronavirus-non-vaccins-permettent-etre-detecte-bluetooth-gare-videos-trompeuses
https://www.20minutes.fr/sante/3067959-20210623-coronavirus-non-vaccins-permettent-etre-detecte-bluetooth-gare-videos-trompeuses
https://www.20minutes.fr/sante/3067959-20210623-coronavirus-non-vaccins-permettent-etre-detecte-bluetooth-gare-videos-trompeuses
https://henrymakow.wordpress.com/2021/09/17/le-vaccin-contient-votre-code-barres/
https://echelledejacob.blogspot.com/2021/11/vaccines-et-puce-bluetooth-mise-jour.html
https://www.youtube.com/watch?v=q1VCRZNaHLE
https://odysee.com/@Hemeroteca:f/DrDeBenito-mac-address--:7
https://odysee.com/@Pigeon_Pige-TouT_Traduction:6/bluetooth-2:e
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/operation-dent-bleue-235064
https://www.youtube.com/watch?v=SMB2I_bq0zc&feature=youtu.be
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US4717343?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US4717343?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US3951134?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US3951134?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5159703?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5159703?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5507291?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5507291?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6052336?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6052336?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6506148B2/en?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6506148B2/en?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US10300240B2/en?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US10300240B2/en?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US10300240B2/en?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5629678A/en?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5629678A/en?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
https://corona2inspect.blogspot.com/2021/11/identificacion-patrones-vacunas-coronavirus-nanorouters.html
https://corona2inspect.blogspot.com/2021/11/identificacion-patrones-vacunas-coronavirus-nanorouters.html
https://www.researchgate.net/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_i
https://www.researchgate.net/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_i
https://corona2inspect.blogspot.com/2021/09/redes-nanocomunicacion-inalambricananotecnologia-cuerpo-humano.html
https://corona2inspect.blogspot.com/2021/09/redes-nanocomunicacion-inalambricananotecnologia-cuerpo-humano.html
https://drive.google.com/file/d/1M5T_pa4d87vznN0r0IUpjrSb07sqO9vh/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1M5T_pa4d87vznN0r0IUpjrSb07sqO9vh/view?usp=drivesdk
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За този експеримент беше избрано да се работи с антена Ubertooth от Great Scott Gadgets: 

 RP-SMA connector (forconnecting the Bluetooth antenna) 
 CC2400 Full duplex 2.4 GHzwireless transmission module CC 2591 RF front end module  

 LPC175x ARM Cortex-M3 microcontroller 

 USB 2.0 Full-speed connection 

 Bluetooth and Bluetooth LowEnergy support 

 Approximate amperage 220mA 
 
Тя може да изпраща и получава 
пакети на честота 2,4 GHz, която е 
честотата на Bluetooth, но също 
така може да преглежда Bluetooth 
трафика в реално време в режим 
на наблюдение. Устройството е 
сравнимо с клас 1 
Bluetooth модул, т.е. максималната 
му мощност е 100 mW (20 dBm), а 
обхватът му е 100 метра без 
препятствия. 
 
Що се отнася до лаптопа, ние избрахме:  
- Процесор Intel Core I7-6600U 
(2,6 Ghz)  
- RAM памет: 16 GB DDR3 - Intel HD Graphics 520  
- 240 GB SSD твърд диск. 
 
Версията на Kali linux Bare metal installer 2021-3 е изтеглена 

от: https://kali.download/base-images/kali-2021.3/kali-linux-2021.3-installer-amd64.iso.torrent като iso 
файл. 
 
Той беше монтиран на стандартен 32 GB USB стик като буутващ образ на диск чрез Rufus приложение 

https://rufus.ie/fr/ .  
 
Следват инсталационни инструкции, които са силно специализирани и могат да бъдат открити в огригиналния 
документ на изследването.  
 

https://kali.download/base-images/kali-2021.3/kali-linux-2021.3-installer-amd64.iso.torrent
https://rufus.ie/fr/


24 
 

3/ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ 

На 16.10.2021 г. около 

09:30 ч. проведохме 

предварителни тестове в 

открито поле в близост до 

община Chabournay. 

Точните GPS координати на 

обекта са: 46°44'49.6''N 

0°13'32.0''E.  

Червената точка маркира 

мястото, на което е 

монтиран стълбът за 

откриване. 

3/1 ПРОЦЕС НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ТЕСТВАНЕ 

Антената е свързана, 

сървърите са активирани. 

Протоколът започва. 

 

Участниците тръгват от синята точка и следват пътеката (малки зелени точки) към поста за откриване (червена 

точка). В редица случаи Bluetooth сигналите се активират спонтанно на разстояние около 30 метра от поста 

(лилава точка). Предварителният тест е убедителен и функционален, което позволява валидирането на 

протокола от теста, планиран за следващия ден.  

3/2 ХОД НА ЕКСПЕРИМЕНТА 

Експериментът се проведе на 17.10.2021 г. в община Cognac La forêt. Местоположението по Cartoradio показва 
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следната топография: 

 

Различните подчертани места съответстват на релейни антени, чиито характеристики са налични тук. След 

разузнаване на района се налага да инсталираме оборудването за откриване на мястото, посочено на картата. 
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3/2/1 ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 

Камерите се настройват внимателно и персоналът, който може да работи в зоната на засичане, се тества един 

след друг. 

Те получиха следните инструкции:  

 Никакви мобилни телефони 

 Никакви електронни часовници 

 Никакви електронни устройства (слушалки и др) 

След като тези условия бъдат изпълнени, те минават теста няколко пъти подред:  

 самостоятелно и без оборудване  

 самостоятелно и с оборудване 

 с изключено оборудване  

 сами с включено оборудване. 

Камерите и звуковото оборудване са свързани с кабели, а всички системи за предаване на данни са 

изключени. 

Поради тези настройки се правят две допълнителни преминавания, за да се обективизира пълната липса на 

открит сигнал. 

3/2/2 ХОД НА ЕКСПЕРИМЕНТА 

В същото време участниците се групират в приемната (в близост до паркинга) и получават въпросник за 

попълване. Всички те получават едни и същи инструкции и едно лице проверява физически изпълнението на 
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инструкциите. Един по един те следват маршрута, обозначен в лилаво като "маршрут на доброволците". С 

лилавите точки са отбелязани местата, където са се появили различните сигнали.  

3/2/3 ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

Таблицата с точните замервания на всеки отделен участник може да се намери в оригинала. 

3/3 БРУТЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

Първите заключения от експеримента са представени в следните обобщаващи таблици: 

Сурови данни Емисия Липса на емисия Съмнение 

Брой хора 37 7 30 2 

Ваксинирани 15 6 9 2 

Неваксинирани,  PCR тествани 2 1 1 0 

Не, ваксинирани, не-тествани 20 0 20 0 

 

Данните в проценти 

Проценти Емисия Липса на емисия Съмнение 

Брой хора 37 19% 81% 5% 

Ваксинирани 15 40% 60% 13% 

Неваксинирани,  PCR тествани 2 50% 50% 0% 

Неваксинирани, PCR не-тествани 20 0% 100% 0% 

 

В заключение експериментът безспорно подчертава следните елементи: 

 Никой невакксиниран, не-тестван с PCR човек не излъчва сигнал. 

 Някои ваксинирани лица излъчват сигнал. Това е в около 40% от случаите. 

 Някои неваксинирани, тествани с PCR лица излъчват сигнали в около 50% от случаите. 

3/4 ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ 

С оглед на този опит остават няколко неясноти: 

 Време за измерване  

 Потенциални взаимодействия с електромагнитната среда 

 Социални взаимодействия  

 Откриваемост на сигнали от неинжектирани тестови субекти. 

Поради това на 07.11.2021 г. беше проведен нов експеримент на друго място. 

Това ново място има предимството на Троглодитските пещери, които са достатъчно херметични, за да 

действат като клетка на Фарадей. 
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3/4/1 ХОД НА ЕКСПЕРИМЕНТА 

През първия ден участниците бяха групирани в приемна шатра, разположена в горната част на терена на 

повече от 50 метра от главния вход на пещерите. Бяха им дадени същите инструкции и се наблюдаваше 

същата строга бдителност по отношение на спазването им. 

Разпределението на участниците е както следва: 

 2 неваксинирани лица, които не са тествани  

 7 неваксинирани и PCR тествани лица  

 8 ваксинирани лица  

Беше извършено сканиране нагоре по течението на реката във вътрешността на пещерата, което показа пълно 

отсъствие на Bluetooth трафик. Експериментът се проведe в продължение на два дни:  

Ден 1 

Присъстват 16 участници, разпределени както следва: 

 2 неваксинирани лица, които не бяха тествани  

 6 неваксинирани и PCR тествани лица 

 8 ваксинирани лица 

Ден 2 

Налице е неваксиниран и тестван участник. През тези два дни се прилага следният протокол:  

Всеки участник се идентифицира предварително в палатката. Дава му се номер на пасажа. На всеки 20 минути 

нов участник влиза в пещерата, където е инсталирано сканиращото оборудване, и прекарва 20 минути в 

пещерата, за да се открие Bluetooth сигнал. 

3/4/2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТА 

Ден 1 

Участниците минават един по един. Беше записан само един MAC адрес: c4:df:27:f9:45:b5 . Това е двойно 

ваксиниран участник. 

Ден 2 

Присъства само един участник. Това е лице, което не е било ваксинирано, но е било изследвано чрез 

PCR (около 70 теста). Едновременно се появяват два мак-адреса с почти идентични номера: 
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4c:64:fd:da:fc:5f 

4c:64:fd:da:fc:9f 

С оглед на тези резултати решихме да продължим експеримента. Изключихме и включихме сървъра 

kismet. Уловените сигнали вече не се появяваха.  

След това се изкачихме на платото под палатката, за да проверим дали сигналът ще се активира 

отново в по-слабо защитена среда. След 20 минути сканиране не се появи нов сигнал. 

След това помолихме участника да изпълни някои физически упражнения, за да проверим потенциалната 

връзка между освободената телесна енергия и активирането на сигнала. След 20 минути сканиране не се 

появи нов сигнал.  

След това помолихме член на екипа постепенно да доближи мобилния телефон (Samsung) до кандидата, за 

да започнем проверка за възможни взаимодействия между човека и мобилния телефон. При изключването 

на телефона не се откри никаква особена активност. Повторихме експеримента с лаптопа в самолетен режим. 

Когато телефонът беше в самолетен режим, не се откри никаква особена активност. Повторихме 

експеримента с лаптопа в нормален режим, с изключен Bluetooth. При тази конфигурация на лаптопа не се 

откри особена активност. След това активирахме Bluetooth на устройството на участника. Bluetooth беше 

открит, осъществи се съвсем нормален трафик, но без подозрителни MAC адреси.  

След това донесохме втори мобилен телефон (също Samsung) в нормален режим, с активиран Bluetooth. 

Устройствата комуникираха последователно помежду си и не се появиха допълнителни MAC адреси. 

Накрая, за да извлечем допълнителни данни, продължихме да сканираме трафика в околната среда, като 

участникът отново се върна в къщата, в която присъстваха 6 мобилни телефона в различни условия, интернет 

кутия с 2 wifi релета. Постепенно изключихме всички устройства и след това ги включихме отново едно по 

едно. Трябва да се отбележи, че от всички присъстващи само участникът беше тестван чрез PCR. Отбелязваме 

строго нормален трафик, който съответства на обмена на данни между различните устройства. Наблюдаваше 

се и значителен брой невалидни frames и непознати или неинтерпретирани пакети със софтуера Wire Shark.  

Поради това можем да направим обосновано заключение, че както ваксинираните, така и тестваните с PCR 

лица излъчват сигнали извън всякаква активация, предизвикана от електромагнитно поле на околната среда. 

Тези сигнали обаче не изглеждат постоянни във времето и тяхното активиране изглежда зависи от условия, 

които все още не са определени (Вж. заключенията и перспективите по-долу). 

4/ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕОБРАБОТЕНИ ДАННИ  

4/1 НАПОМНЯНЕ НА КОНТЕКСТА 

По време на тези експерименти успяхме да наблюдаваме и заснемем обмена на данни (frames), излъчени от 

неизвестни устройства на места без никакви сигнали. При тези експерименти, тъй като не разполагахме с 

необходимото оборудване за пълен анализ, извършихме сканиране, използвайки режим на сканиране с 

оборудване Ubertooth. Тази карта ни позволи да сканираме всички честоти, използвани от протокола 

Bluetooth. BTLE версия 5 има 40 канала, които бяха сканирани последователно на равни интервали от време. 

Протоколът Bluetooth BTLE се използва често за много приложения и затова си поставихме за цел да проучим 

класическите начини за изграждане на тази технология. 

Съществуват много ресурси. Например https://www.bluetooth.com/bluetooth-resources/intro-to-bluetooth-

low-energy-coded-phy/  

4/2 ОБЕМ НА ИЗВЛЕЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

(Виж оригиналното изследване https://tiny.cc/vaxchip_scires ) 

4/3 ПЪРВИ АНАЛИЗИ НА ПРОТОКОЛА: 

https://www.bluetooth.com/bluetooth-resources/intro-to-bluetooth-low-energy-coded-phy/
https://www.bluetooth.com/bluetooth-resources/intro-to-bluetooth-low-energy-coded-phy/
https://tiny.cc/vaxchip_scires
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Сред тези рамки, повечето от които са деформирани според форматите на рамките, разпознати от софтуера 

Wire Shark, което показва поне персонализиране на протоколния стек, откриваме пакети, съответстващи на 

протокола Bluetooth за съобщения от типа: 

 BT MeSH съобщения  

 BTLE AUX_SCAN съобщения  

 Неизвестни съобщения (или съобщения, които не са разпознати и интерпретирани от Wire Shark) 

4/3/1 ПАКЕТИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА СЪОБЩЕНИЯТА BT MESH 

(Виж оригиналното изследване https://tiny.cc/vaxchip_scires ) 

4/3/2 ПАКЕТИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА СЪОБЩЕНИЯТА BTLE AUX_SCAN 

(Виж оригиналното изследване https://tiny.cc/vaxchip_scires ) 

5/ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ 

Въз основа на тези резултати можем да кажем, че значителен процент от инжектираните лица и в по-малка 

степен от неинжектираните лица, изследвани чрез PCR тестове, излъчват буквено-цифрови сигнали в 

честотния диапазон, съответстващ на този при използването на Bluetooth. 

Този процент ще трябва да бъде прецизиран чрез бъдещи проучвания, за да се подчертае потенциалното 

въздействие на следните фактори:  

 Марка на инжектирания продукт  

 Профил на участника:  

o Брой получени инжекции  

o Дата на последната инжекция  

Във връзка с тези сигнали се появяват многобройни рамки, които понастоящем не могат да бъдат 

интерпретирани от софтуера Wire Shark. Общата характеристика на тези рамки е ниското ниво на dBm. Сред 

вероятните обяснения за непълния или дори неинтерпретируем характер на тези рамки могат да бъдат 

разгледани някои хипотези:  

Различна модулация от тази на която обикновено се използват за класическите протоколи BTLE - серия от 

действия, планирани за прескачане на канала (в и/или извън честотния обхват на Bluetooth). 

Много ясно се открояват сигналите, излъчвани в открита среда, в сравнение със сигналите, излъчвани в среда 

без електромагнитна активност. Следователно допълнителните тестове ще трябва да потвърдят тази 

тенденция и да идентифицират факторите, които предизвикват сигналите, за да се определи тяхното естество 

и най-вече тяхната функционалност(и). Тези буквено-цифрови сигнали не са постоянни във времето и се 

появяват за кратко. Възможно е тези прояви да се дължат на програмиран график (фиксиран или случаен, в 

зависимост от задействащи фактори, например социални взаимодействия).  

Несъмнено ще са необходими още много експерименти, за да се съберат достатъчно данни за 

идентифициране на излишъци, цикли, модели... 

 

 

 

 

 

 

https://tiny.cc/vaxchip_scires
https://tiny.cc/vaxchip_scires
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4  

АНАЛИЗ НА ТЕСТОВИ ПРЪЧИЦИ ОТ PCR ТЕСТОВЕ В СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА - ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА 

ГЕНОЦИД.  

ключови думи – 1) найлон, 2) Darpa Hydrogel, 3) литий, 4) епифизна жлеза 

Анализът е извършен през месеците ноември 2020 г. - март 2021 г. върху тестови пръчки в комплекти. SD 

Biosensor, Abbott и Nadal в неназована болнична лаборатория от Братислава, Словакия. Тестовите тампони 

бяха от комплектите, използвани при повърхностни тестове в Словакия и в болници. 

Всеки, който има поне стандартен училищен микроскоп и тестов микроскоп, може да провери информацията 

относно тестовите тампони, публикувани тук. Цялата информация за тестовите тампони, Darpa Hydrogels и 

литий е публично достъпна в научната и корпоративната работа. Връзките към някои са в края на документа. 

От тази информация става ясно, че пръчките за тест са престъпно средство за геноцид сред населението на 

Словакия. Това е световно, обмислено и внимателно подготвено събитие.  

  

Фигура 1 и 2 Найлонови кухи влакна в счупения край на тестовите тампони. 

Фигура 3. За сравнение, снимка на класическа памучна вата под микроскоп.  
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Фигура 4 и 5 Счупени краища - тяхната задача е да разрушат епитела (повърхностния слой) върху лигавицата.  

Това е и причината за тяхното счупване и последващото изтичане на съдържанието от влакната - Darpa 

Hydrogel и Lithium. Власинките на тестовете са патентовани [от Darpa]. 

 

  

Фигура 6 Надлъжно отворено влакно със счупен край и топчета съдържание на Darpa Hydrogel..  
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Фигура 7.Това, което се вижда на слайда е снимка след механична манипулация, която е идентична с 

манипулацията на взимане на PCR тест от човек. Вижда се материал, който съдържа натрошени найлонови 

влакна, хидрогел и литий. Този материал остава в назофаринкса след провеждането на PCR теста.  

  

Фигури 8 и 9. Дарпа Хидрогелни перли, които образуват съдържанието в кухите найлонови влакна. 
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Фигури 10 до 11. След контакт на Darpa Hydrogel с органични течности (например слюнка), в рамките на 

няколко минути те започват да образуват правоъгълни кристални структури. Те постепенно нарастват по 

фрактален начин.  

  

Фигура 12. Резултат от кристализацията след 24 часа.  
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Фигура 13. Тези хидрогелни кристали Darpa създават 3D пространствена структура и растат през тъканите. 

 

  

Фигура 14. Дарпа хидрогелните кристали растат под микроскоп в посока на магнитното поле. В човешкия 

назофаринкс след втриването на тестовата пръчица в лигавицата те растат в посока към епифизната жлеза. 

Епифизната жлеза създава локално по-силно магнитно поле от външното магнитно поле на Земята.  
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Фигури 15 и 16. Естествена кристализация на слюнка без Darpa Hydrogel. Кристалите не създават 3D 

пространствени модели и дори не образуват правоъгълни структури и не растат по фрактален начин.  

  

Фигура 17 3D. Дарпа хидрогел кристали. Към тях беше добавена човешка слюнка с антитела отляво и след 

това отдясно Ivermectin. вижте фигури 18 и 19.  
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Фигура 18. Ефект на слюнката на човек, който е преодолял COVID по естествен път и има антитела. Такава 

слюнка беше добавена към лявата страна на структурите на фигура 17 и почти веднага се стигна до пълното 

разпадане на структурите на Darpa Hydrogel Crystal.  
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Фигура 19. Ivermectin беше добавен към дясната страна на структурите на Фигура 17 и веднага настъпи 

пълното и постоянно изчезване на структурите на Darpa Hydrogel Crystal. Това ясно показва, че Ivermectin има 

невероятно силен ефект срещу това, което прави Darpa Hydrogel в нашите организми. 

  

Фигура 20. Нормални живи червени кръвни клетки.  
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Фигура 21. Добавянето на Darpa Hydrogel от тестовата пръчка в кръвна проба доведе до пълно унищожение 

на червените кръвни клетки.  

  

Фигура 22. Darpa Hydrogel образува кръвни съсиреци в рамките на няколко секунди. Впоследствие те 

увреждат и запушват кръвоносните съдове.  
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Резюме: 

След изхвърлянето на смес от фрагменти от найлонови влакна (по време на втриването на PCR теста в 

лигавицата), Darpa Hydrogel остава върху носната лигавица заедно с литий под хипофизната и епифизната 

жлеза. Тази смес незабавно реагира с живи структури, за да образува кристали, които са насочени към 

епифизната жлеза, която има собствено електромагнитно поле. Формата на кристалите определя вида на 

използвания хидрогел. Кристалите са проводими поради съдържащия се в тях литий. Кристалите могат да 

приемат сигнали от предавател (телекомуникационен) към клетката и да предават сигнали от клетката към 

предавателя. Това всъщност са нано-антени. 

Литият е елемент (Li), който не се среща естествено при хората. Той е силно токсичен за епифизната жлеза. В 

ниски дози я блокира, а при по-високи може напълно да я унищожи. Алуминият и живакът също имат 

токсични ефекти върху епифизната жлеза, а те се използват широко във ваксините. Епифизната жлеза 

произвежда серотонин (хормон на щастието) и контролира човешките биоритми. Тя е от решаващо значение 

за по-високата мозъчна активност (креативност, далновидност, шесто чувство и др.) и за социалните 

взаимодействия на човека. Повече подробности в справка (5) скакалци. 

Дарпа хидрогелът (виж референциите по-долу) е 

изкуствена субстанция, която създава 

преобразувател между електромагнитния сигнал и 

живата клетка, тъкан и орган. Той преобразува 

електромагнитния сигнал от предавател в сигнал, 

който живата клетка разбира и може да реагира на 

него (на снимката с бръмбара - Darpa Hydrogel 

беше инжектиран в тази нервна структура и беше 

контролиран чрез радио).   

Дарпа хидрогелът и литийят блокират и 

унищожават епифизната жлеза и превръщат 

мислещия човек в контролиран биоробот. 

Хидрогелът е носител на активно вещество, неговата задача е да вкара веществото в тялото на 

предварително желано място. 

Накратко по въпроса за ваксините. Ваксините съдържат Darpa Hydrogel, литий и патентована генетична 

информация. иРНК не е неизследвана новост. От много години това се използва в развъждането и при топ 

спортисти като допинг. При топ спортистите този допинг значително съкращава живота. Генетичната 

информация във ваксината води до създаването на патентован мутант. Мечтата на тъмните сили около Бил 

Гейтс е да принудят тези мутанти, например чрез ваксинация, редовно да се надграждат като компютърна 

програма. 

P.S.: 

Кухите найлонови влакна на Darpa Hydrogel запълват пластмасовите респиратори от клас FFP2. Този Darpa 

Hydrogel с добавки бавно се освобождава от респираторите. При дишане навлиза в дихателните пътища на 

човека.  

Тампоните, използвани за PCR, също са съставени от кухи найлонови влакна с Darpa Hydrogel. 

DARPA: https://www.darpa.mil/  

Агенцията за напреднали изследователски проекти в областта на отбраната е агенция за научни изследвания 

и развитие на Министерството на отбраната на Съединените щати, отговаряща за разработването на 

нововъзникващи технологии за използване от военните. Първоначално известна като Агенцията за 

напреднали изследователски проекти, агенцията е създадена на 7 февруари 1958 г. от президента Дуайт Д. 

Айзенхур, САЩ 

https://www.darpa.mil/
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LINKS  
1) https://www.copan.com  

2) https://www.darpa.mil/work-with-us/covid-19 LINKS 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/05/18/technology-in-a-time-of-crisishow-darpa-

and-ai-areshaping-the-future /? sh = 47041f384e47 https://www.nature.com/articles/s41598-019-48874-y 

http://techfinder.stanford.edu/technologies/S18-354_nanoparticle-hydrogels-for 

https://finance.yahoo.com/news/7-ambitious-darpa-projects-help-225243090.html 

https://www.inverse.com/article/22675-darpa-cyborg-insects  

https://www.forbes.com/sites/kelseyatherton/2020/08/25/locust-bomb-sniffers-just-the-latestmilitary-

insectcyborg/?sh = 77fd6e153efa 

https://journalbipolardisorders.springeropen.com/articles/10.1186/s40345-020-00191-4 

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30564-2/fulltext 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307055/  

3) https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/O 

chorenia_endokrinneho_systemu.pdf https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-3524-8_27  

https://www.semanticscholar.org/paper/PINEAL-RESPONSE-TO-LITHIUM1-

DeviRao/b7238dc6e7574492ca62a44b13b36fac4ce7f76b  

4) https://www.antidoping.sk/data/files/511_zoznam-zakazanych-latok-2020.pdf  

https://tech.sme.sk/c/4289532/kobylky-ficia-na-droge-stastia.html  

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ПОТВЪРЖДАВАЩИ ОТКРИТИЯТА ОТ АНАЛИЗА НА СЛОВАШКАТА ЛАБОРАТОРИЯ 

В това видео различни учени, споделят 

задълбочения си визуален и спектрален 

анализ на PCR тестовете. Открито е 

съдържание на циркон, алуминии, титаний 

и сребърни нано-частици, чието 

присъствие е напълно необяснимо в такъв 

вид тест. Потвърдена е структурата на 

власинките, които позволяват да се 

пренася съдържание в човешкото тяло 

Swab science: invasion & destruction ; 

PCR Swab Spikes - Poison delivery system 

Видео, в което се демонстрира снимка на власинка от PCR тест, която 

потвърждава, че тези власинки са кухи и могат да пренасят съдържание. 

Видеото също показва власинки от PCR тест полепнали по кожата на риба, 

т.е. демонстрация, че те са предназначени да се отчупват и остават в 

кожата (лигавицата). PCR Test Swab Look INSIDE the Swab 

В това видео се прави сравнение между памучна пръчица и PCR тест като 

на демонстрацията се вижда, че от памучната пръчица не остава нищо по 

повърхността на месото, което се допира докато при PCR теста веднага 

полепват твърди власинки, които пробиват горния слой на месото. COVID 

Test Swab 

  

https://www.bitchute.com/video/uW6b2qAyjica/
https://www.bitchute.com/video/BPb5f42mdFMD/
https://www.bitchute.com/video/xEdJKhUzDJcs/
https://www.bitchute.com/video/Yjpim5ubGhLZ/
https://www.bitchute.com/video/Yjpim5ubGhLZ/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5   МАСОВОТО УБИЙСТВО ЧРЕЗ ГРАФЕНОВ ОКСИД Е ВЪЗМОЖНО 

Графеновият оксид реагира активно на 5G и други честоти. Когато попадне в тялото, той може да причини 

мигновено увреждане на сърцето, мозъка и нервната система, което да доведе до нараняване и смърт.  

Няколко видеоклипа, показващи реакцията на графеновия оксид на определени среди и честоти: 

NANOTUBES SELF-
ASSEMBLY  
TECHNOLOGY 
 

GRAPHENE OXIDE 
ACTIVATED BY CELL 
PHONE EMF FREQUENCY 
RADIATION 

GRAPHENE OXIDE 
REACTION TO 
FREQUENCIES 
 

GRAPHENE OXIDE AND A 
MAGNET 

 

МАСОВО УБИЙСТВО ПО ВРЕМЕ НА КОНЦЕРТ 

В този видеоклип запалена фенка на Травис Скот, която го е следвала още преди да стане известен, описва 

абсолютния ужас, който е преживяла на фаталния му концерт на музикалния фестивал Travis Scott Astroworld 

в Хюстън през ноември 2021 г . (Всички посетители е трябвало да покажат, че са ваксинирани или негативни 

за ковид). Според нея медиите пишат невероятни лъжи 

за реалния брой на жертвите, който обявяват за 11. Тя 

обаче твърди, че е видяла СТОТИЦИ тела да лежат 

безжизнени и че други хора също са видели това. 

Всички са се задушавали и тя е видяла много хора със 

сини устни (графеновият оксид може да причини 

задушаване, както и описаните реакции). След това 

преживяване от ада тя е приключила веднъж завинаги 

с любимата си звезда.  Видео: Satan's Devices: Travis 

Scott Astroworld Satanic Ritual: 5G in action? 

https://www.bitchute.com/video/WnLvaPKMtalm/ 

Началникът на пожарната в Хюстън, Самуел Пеня, заяви пред репортери: "Хората започнаха да припадат, да 

губят съзнание и това създаде допълнителна паника.” Той добави, че това е предизвикало "масово бедствие", 

като 17 души са били откарани в болници, а 11 са получили сърдечен арест. В това събитие има нещо доста 

необичайно и нетипично, тъй като хората на концерти (особено младите) не получават "сърдечни арести". 

Всички тези елементи се предизвикват от нещо друго и това най-вероятно е графеновия оксид, вкаран в 

телата чрез мРНК ваксините, който е бил активиран от 5G или определени честоти от звуковото и светлинното 

оборудване. https://www.2oceansvibe.com/2021/11/08/footage-shows-chaos-at-travis-scott-concert-where-eight-

people-died-as-performer-also-releases-video/  

В този подробен анализ на събитието и на факторите, които е възможно да са 

причинили огромното количество сърдечни пристъпи, може да се види видеозапис от 

публиката, на който млад мъж лежи на земята и получава конвулсии. Около него има 

достатъчно място и няма никакво затискане и мачкане от тълпата. Подобна реакция 

едва ли някога може да се наблюдава от наркотик, но графеновият оксид може да я 

предизвика, когато се активира с правилната честота. Както стана ясно от посетителите 

на събитието, имало е стотици хора със сериозни задушавания и изпадане в 

безсъзнание.  https://www.bitchute.com/video/k1xM7CETMJUQ/  

https://www.bitchute.com/video/1maruJm8petu/
https://www.bitchute.com/video/1maruJm8petu/
https://www.bitchute.com/video/1maruJm8petu/
https://www.bitchute.com/video/KYhM255LALhM/
https://www.bitchute.com/video/KYhM255LALhM/
https://www.bitchute.com/video/KYhM255LALhM/
https://www.bitchute.com/video/KYhM255LALhM/
https://www.bitchute.com/video/CeA6IHf8YrNA/
https://www.bitchute.com/video/CeA6IHf8YrNA/
https://www.bitchute.com/video/CeA6IHf8YrNA/
https://www.bitchute.com/video/FvGYAoUDBNoR/
https://www.bitchute.com/video/FvGYAoUDBNoR/
https://www.bitchute.com/video/WnLvaPKMtalm/
https://www.2oceansvibe.com/2021/11/08/footage-shows-chaos-at-travis-scott-concert-where-eight-people-died-as-performer-also-releases-video/
https://www.2oceansvibe.com/2021/11/08/footage-shows-chaos-at-travis-scott-concert-where-eight-people-died-as-performer-also-releases-video/
https://www.bitchute.com/video/k1xM7CETMJUQ/
https://www.bitchute.com/video/WnLvaPKMtalm/
https://www.bitchute.com/video/k1xM7CETMJUQ/
https://www.bitchute.com/video/KYhM255LALhM/
https://www.bitchute.com/video/1maruJm8petu/
https://www.bitchute.com/video/CeA6IHf8YrNA/
https://www.bitchute.com/video/FvGYAoUDBNoR/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ГЕНОЦИД. НЕОБЯСНИМИ КОЛАПСИ И СМЪРТ ПРЕД ОЧИТЕ НА МИЛИОНИ. НИКОЙ НЕ ПРАВИ ВРЪЗКАТА С 

ВАКСИНИТЕ, ОСВЕН “КОНСПИРАТИВНИТЕ ТЕОРИТИЦИ” 

Графика изобразяваща необяснения растеж на колапсите и смъртта сред най-здравословната част от 

населението, спортистите, в периода 2021-22 (точно след ваксинациите). Real Science publication: 667 Athlete 

Cardiac Arrests, Serious Issues, 414 Dead, After COVID Shot 

Видеокомпилации със спортисти от целия свят, които колабират, получават сърдечни арести или умират като 

все по-често това става и на екраните. Bitchute.com: Sportsmen are Collapsing Around The World - Why? 

Погребана бомба: Светът на тениса е разтърсен от петнадесет "напълно ваксинирани" играчи, които не могат 

да завършат Miami Open - Apr. 2, 2022  

https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/
https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/
https://www.bitchute.com/video/wLsRQMIYEQKI/
https://thelibertydaily.com/buried-bombshell-tennis-world-rocked-as-fifteen-fully-vaccinated-players-unable-to-finish-miami-open/
https://thelibertydaily.com/buried-bombshell-tennis-world-rocked-as-fifteen-fully-vaccinated-players-unable-to-finish-miami-open/
https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/
https://thelibertydaily.com/buried-bombshell-tennis-world-rocked-as-fifteen-fully-vaccinated-players-unable-to-finish-miami-open/
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Данните от базата данни за медицинска епидемиология на отбраната на здравните агенции на отбраната в 

САЩ (DMED), показват рязко нарастващи нива на заболяване сред военния персонал в американската армия. 

Процентно увеличение спрямо средното за последните пет години 

• Сърдечни удари 269% 

• Перикардит 175% 

• Миокардит 285% 

• Белодробна емболия 467% 

• Мозъчен инфаркт 393% 

• Парализа на Бел 319% 

• Guillain-Barre 250% 

• Имунодефицити 275% 

• Менструална нередност 476% 

• Множествена склероза 487% 

• Спонтанен аборт 306% 

• ХИВ 590% 

• Болка в гърдите 1529% 

• Затруднено дишане 905% 

Video: https://rumble.com/vti3g8-leaked-database-shows-u.s.-military-disease-skyrocketing-after-covid-19-ino.html  

Article: https://www.georgiarecord.com/military-med-skyrocketing-disease-data-leaked-biden-regime-knowingly-

continues-destruction-of-force/ 

РЕКОРДНО НИВО НА СМЪРТНОСТ 

В това видео управителят на една от на големите 

застрохователни компании в света обяснява защо смъртните 

случаи причинени от ковид ваксините са най-значителното 

катастрофално събитие през последните 200 години.  

Bitchute.com: LIFE INSURANCE CEO - HIGHEST DEATH RATES 

EVER. https://www.bitchute.com/video/DyQQbfzcUum9/  

 

БАЛСАМЬОРКА РАЗКРИВА, ЧЕ 93% ОТ СЛУЧАИТЕ ИМАТ СМЪРТОНОСНИ СЪСИРЕЦИ ОТ ВАКСИНИТЕ 

Анна Фостър е балсамьор с 11 годишен опит в Каролтън, 

Миссури. Голямата новина е, че тя откри необичайните 

съсиреци в 93% от последните 30 души, които е балсамирала. 

Съсиреците се свързват само с хора, които са били 

ваксинирани. Те бяха наблюдавани едва след пускането на 

ваксините. Гледайте цялото видео ТУК. 

Ричард Хиршман се занимава с балсамиране повече от 20 

години. През 2021 г. той започна да забелязва много странни 

кръвни съсиреци, които никога преди не беше виждал – 

изключително дълги и изключително трудни за разграждане. 

През януари 2022 г. 65% от случаите му показват тези съсиреци. 

Единственото рационално заключение е, че съсиреците, които 

са смъртоносни, са свързани с ваксините срещу COVID. 

Гледайте тук кратка презентация на Stew Peters Show 

или едночасово интервю тук. 

https://rumble.com/vti3g8-leaked-database-shows-u.s.-military-disease-skyrocketing-after-covid-19-ino.html
https://www.georgiarecord.com/military-med-skyrocketing-disease-data-leaked-biden-regime-knowingly-continues-destruction-of-force/
https://www.georgiarecord.com/military-med-skyrocketing-disease-data-leaked-biden-regime-knowingly-continues-destruction-of-force/
https://www.bitchute.com/video/DyQQbfzcUum9/
https://rumble.com/vuqk1w-explosive-embalmer-reveals-93-of-cases-have-deadly-clots-caused-by-the-vax.html
https://www.bitchute.com/video/c6Pm7wkz2CDf/
https://www.bitchute.com/video/Iu1HTPuj46vb/
https://www.bitchute.com/video/DyQQbfzcUum9/
https://rumble.com/vti3g8-leaked-database-shows-u.s.-military-disease-skyrocketing-after-covid-19-ino.html
https://rumble.com/vuqk1w-explosive-embalmer-reveals-93-of-cases-have-deadly-clots-caused-by-the-vax.html
https://www.bitchute.com/video/c6Pm7wkz2CDf/


46 
 

АБОРТИТЕ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ СА 82% 

Медицинското списание The New England разкри 

ужасяваща статистика за ваксините по отношение 

на спонтанните аборти след ваксината. Ето 

оригиналната публикация под името 

Предварителни констатации за безопасността на 

mRNA Covid-19 ваксината при бременни. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983  

Source: Bitchute - FACT- 82% OF PREGNANT WOMEN IN 

STUDY HAD MISCARRIAGE. WHY IS THE 'MEDIA' HIDING 

THIS? 

МУТАЦИИ В СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ 

Турски лекар разкри по турска телевизия, че COVID ваксините причиняват генетични мутации при бебета, 

чиито родители са били ваксинирани. Докторът показа снимки на бебета с опашка, животинска коса, четири 

крака и три ръце и само едно око. „Това не е ваксина, а генетичен модификатор“, беше коментарът на лекаря. 

Bitchute.com: Turkish News Reveals Covid Abomination-Jab Causing Babies To Be Born Resembling Mythical Monsters 

Чернооки бебета от ваксинирани родители, показващи необичайни характеристики – държат глава на втория 

ден, преобръщат се на 2 месеца, опитват се да ходят на два месеца и седят на 4 месеца. 

Bitchute.com: More on the black eyed babies (Pandemic vaccinated babies) from La Quinta Columna 

ПЪРВИ АУТОПСИИ НА 

ВАКСИНИРАНИ С 

АЛАРМИРАЩИ ОТКРИТИЯ 

Всички вътрешни органи са 

заразени от шиповите 

протеини. Щетите изглеждат 

необратими. ИЗТОЧНИК. 
 

ПОВЕЧЕ АВТОПСИИ С УНИЩОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ ОТ ВАКСИНИТЕ 

Подробно представяне от резултата от 8 аутопсии на ваксинирани хора, 

починали в рамките на 2 седмици след ваксинацията си, разкрива как 

белите кръвни клетки и Т-клетките се опитват да защитят организма от 

чужди частици във ваксините. На друг слайд виждаме необичайно 

увеличен лимфен възел. Патолозите са категорични, че не са се 

сблъсквали с подобно нещо в цялата си практика. ИЗТОЧНИК. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983
https://www.bitchute.com/video/PxgR7Cfn8Kmd/
https://www.bitchute.com/video/PxgR7Cfn8Kmd/
https://www.bitchute.com/video/PxgR7Cfn8Kmd/
https://www.bitchute.com/video/kGtljLPWpKmj/
https://www.bitchute.com/video/gjkzHY40LNua/
https://www.bitchute.com/video/RZYzPyfYH5EX/
https://www.bitchute.com/video/cMIGuBloOfBz/
https://www.bitchute.com/video/PxgR7Cfn8Kmd/
https://www.bitchute.com/video/kGtljLPWpKmj/
https://www.bitchute.com/video/gjkzHY40LNua/
https://www.bitchute.com/video/kGtljLPWpKmj/
https://www.bitchute.com/video/gjkzHY40LNua/
https://www.bitchute.com/video/kGtljLPWpKmj/
https://www.bitchute.com/video/gjkzHY40LNua/
https://www.bitchute.com/video/kGtljLPWpKmj/
https://www.bitchute.com/video/gjkzHY40LNua/
https://www.bitchute.com/video/RZYzPyfYH5EX/
https://www.bitchute.com/video/kGtljLPWpKmj/
https://www.bitchute.com/video/gjkzHY40LNua/
https://www.bitchute.com/video/cMIGuBloOfBz/
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ГЕНОЦИД. БРОЯТ НА ПОЧИНАЛИТЕ ОТ КОВИД ВАКСИНАТА Е ПО-ГОЛЯМ В СРАВНЕНИЕ ЗА ПОЧИНАЛИТЕ ОТ 

ВСИЧКИ ДРУГИ ВАКСИНИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ ВЗЕТИ ЗАЕДНО 

Тези снимки са взети от  https://thecovidblog.com и http://tiny.cc/mRNA-vax-cases . За повече реални случаи на 

наранени или убити от ковид ваксините можете да посетите https://www.covidvaccinevictims.com/  както и 

Telegram групите: https://t.me/covid_vaccine_injuries , https://t.me/cv19vaccine_reactions и др.  

Според официалната база данни на Европейския съюз до 12 

февруари 2022 г. в Европа: 

39 997 души са били убити и 

3 666 011 души са били ранени от ваксини.  

Но тези ЧИСЛА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПО-МАЛКО ОТ 1% ОТ 

РЕАЛНИТЕ СЛУЧАИ В ЖИВОТА! 

Следващите два видеоклипа обясняват за многобройните 

проучвания, проведени през последните три десетилетия 

върху системата за събиране на данни за неблагоприятните 

ефекти от ваксините, и във всички случаи се оказва, че тези 

данни представляват по-малко от 1% от реалните числа: 

Bitchute.com, EVIDENCE VACCINE SAFETY SYSTEM IS FAILING , 

The Highwire with Del Bigtree. Bitchute.com, Adverse Events 

Testimony to Texas Senate: Dr. Ben Edwards  

 

ТОВА ТРЯБВА ДА СПРЕ. Сенатор Боб Хол пред сенатската 

комисия в Тексас, май 2021 г.: "През 2019 г. във VAERS са 

докладвани 203 смъртни случая от ваксини, през 2018 г. - 119, а през 2007 г. - 85. От декември 2020 г. до 23 

април 2021 г. (4 месеца) са докладвани 3 362 смъртни случая от ваксини COVID. Това е приблизително 30 

души на ден. Смята се, че VAERS съобщава за по-малко от 1% от това, което се случва в действителност... През 

1976 г. близо 45 милиона души са били ваксинирани за свински грип и само 53 са починали... но ПРОГРАМАТА 

БЕШЕ НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЕНА, ЗАЩОТО СЕ СЧИТАШЕ ЗА ПРЕКАЛЕНО РИСКОВА! 53 смъртни случая!... а ние 

наближаваме 4000 с COVID!" BITCHUTE.COM, Senator Bob Hall Texas Senate Committee on the Covid Vaccine 

https://thecovidblog.com/category/vaccine-deaths/
http://tiny.cc/mRNA-vax-cases
https://www.covidvaccinevictims.com/
https://t.me/covid_vaccine_injuries
https://t.me/cv19vaccine_reactions
https://www.bitchute.com/video/zJLGwYoxpfQe
https://www.bitchute.com/video/s5FMSd5Elem8/
https://www.bitchute.com/video/s5FMSd5Elem8/
https://www.bitchute.com/video/2OwSyV6EfbSo/
https://www.bitchute.com/video/2OwSyV6EfbSo/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ГРАФЕНОВ ОКСИД - БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ ЗА ДЕПОПУЛАЦИЯ И СВЪРЗВАНЕ НА ХОРАТА С ИНТЕРНЕТ СЕ 

РАЗПРОСТРАНЯВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

Интоксикацията с графенов оксид, елементът, чрез който човешката нервна система се свързва с интернет на 

нещата, се случва по всевъзможни начини - чрез ваксини (всякакви ваксини), храни, лекарства, козметика, 

въздух и вода.  

 Ваксини срещу грип: 

o Графенов оксид в противогрипните ваксини - микроскопични изображения: 

https://www.facebook.com/SriNithyaUttarananda/posts/2521693377975211   

o Графеновият оксид официално влиза в противогрипните ваксини: 

https://www.bitchute.com/video/AL3vB4e5rClR/   

 База данни VAERS: 84 330 смъртни случая от противогрипна ваксина през 2021 г. в сравнение със 108 

през 2018 г. (възможно ли е да е имало и графенов оксид?) 

https://www.bitchute.com/video/3YGlis7UB8Tn/   

 Магнетизирани лекарства (графенов оксид) 

https://www.facebook.com/groups/655914051777757/permalink/838266350209192/  ; 

Particles attracted to a strong magnet in UK Prescribed drug Flucloxacillin antibiotic 

 Магнетизирано месо (графенов оксид) 

https://www.bitchute.com/video/AfY7gqWbBAot/  

 Магнетизирани зърнени храни (графенов оксид) 

https://www.bitchute.com/video/7zw5zsGBcni6/  

 Магнетизирани шоколадови бонбони (графенов оксид) 

https://www.bitchute.com/video/JbQsqlEi1ufk/  

 Магнитен чай (графенов оксид) 

https://www.bitchute.com/video/JYaYBaaz96DK/  

 Графенов оксид във ваксини, PCR тестове, маски и храни 

https://odysee.com/@laquintacolumna:8/URGENTCOMMUNICATIONFROMTHEFIFTHCOLUMN-

ACTIONINFOGRAPHIC:8 

 Графенов оксид, открит по плажовете 

https://www.bitchute.com/video/WETa2WQuzqVz/  

 Магнетизирания графенов оксид е навсякъде: вода, храна, въздох, лекарства и “ваксини” 

https://www.bitchute.com/video/oNtl7GyyiRJn/  

 Обявен план за пръскане на световните доставки на храна с магнитни нано-частици 

https://www.bitchute.com/video/BHKAnftV3uIU/  

  

https://www.facebook.com/SriNithyaUttarananda/posts/2521693377975211
https://www.bitchute.com/video/AL3vB4e5rClR/
https://www.bitchute.com/video/3YGlis7UB8Tn/
https://www.facebook.com/groups/655914051777757/permalink/838266350209192/
https://www.bitchute.com/video/YW9BbrIOy9LU/
https://www.bitchute.com/video/AfY7gqWbBAot/
https://www.bitchute.com/video/7zw5zsGBcni6/
https://www.bitchute.com/video/JbQsqlEi1ufk/
https://www.bitchute.com/video/JYaYBaaz96DK/
https://odysee.com/@laquintacolumna:8/URGENTCOMMUNICATIONFROMTHEFIFTHCOLUMN-ACTIONINFOGRAPHIC:8
https://odysee.com/@laquintacolumna:8/URGENTCOMMUNICATIONFROMTHEFIFTHCOLUMN-ACTIONINFOGRAPHIC:8
https://www.bitchute.com/video/WETa2WQuzqVz/
https://www.bitchute.com/video/oNtl7GyyiRJn/
https://www.bitchute.com/video/BHKAnftV3uIU/
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