
ПРЕПОРЪЧВАНИ ЛЕЧЕНИЯ ЗА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ КОВИД В АКСИНАТА И PCR ТЕСТОВЕТЕ 

 

1. ДОКУМЕНТИРАЙТЕ ВАШЕТО СЪСТОЯНИЕ / НАБЛЮДАВАН СТРАНИЧЕН ЕФЕКТ! 

Много е важно да ДОКУМЕНТИРАТЕ нежелания страничен ефект, който наблюдавате и за който 

подозирате или знаете със сигурност, че е в резултат на ваксинацията. Това е важно с цел да можете 

да кандидатствате за парично обезщетение, както и за информиране на цялата общественост за 

необявените манипулации и скрити цели на ковид ваксинациите. Документирайте тези ефекти с 

доказателства, които могат да бъдат признати от властите, за да бъден уважен Вашия иск. 

За идентифициране на Bluetooth сигнал излъчван от тялото, моля използвайте този протокол. Видео за 

приложение на протокола: Указания за откриване на Bluetooth чипове при ваксинираните .  

 

2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ 

Д-димер тест (D-dimer test). Това е тест, който силно се препоръчва за откриване на микросъсиреци в 

кръвта, които са много чести след ковид ваксинация.  

 

Жива капка кръв. Този тест е особено показателен за жизнеността на кръвните телца, но неговата 

висока ценност се състои в това, че той може да установи визуално доказателство за наличието на 

графенов оксид в кръвта. Това може да бъде допълнителен плюс при подаване на иск за 

обезщетение, тъй като графеновия оксид НЕ Е ДЕКЛАРИРАН от производителите на ваксините, но те го 

съдържат. Ето как изглеждат тези тестове и колко са ясни и разбираеми за всеки. 

Sources: https://www.bitchute.com/video/WnqNFb64VvJG/   

https://www.bitchute.com/video/47npr4noRMuw/  

https://odysee.com/@TimTruth:b/microscope-vaccine-blood:9 6 

 

3. РАЗБИРАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ 

Преди да преминете към процеса на лечение и детоксикация, ето списък с препоръчани видео-

материали, за да получите пълно разбиране на проблема: 

 WATCH THE WATER (англ) е интервю, което е силно препоръчително да се види и в което д-р 

Брайън Ардис дава редица доказателства, че както ковид вируса SARS 2, така и иРНК ваксините 

са биологични оръжия, които съдържат синтезирана токсична отрова от кралска кобра. 

Следователно всяко средство, което може да неутрализира змийска отрова, има потенциала 

да неутрализира както последствията от "ковид вируса", така и от иРНК ваксините. 

 Най-доброто обобщение на над 20 000 часа изследвания на екипи от цял свят за 

телекомуникационната система, инсталирана във ваксината, която може да бъде открита чрез 

метода на Bluetooth сканиране, е в това видео:   Какво има във ваксините и какви са последствията 

(на български). Други силно препоръчвани видео-материали са документалния филм "Blue Truth" 

(английски) и  Are vaccinated people hacked and controlled? (английски).  

 5G APOCALYPSE – THE EXTINCTION EVENT. 5G е пуснат по време на локдауна, за да се 

комбинира с действието на иРНК инжекциите, по-точно с графеновия оксид и с операционната 

система, които се съдържат във флаконите. Но знаете ли, че 5G сам по себе си е достатъчно 

мощно електромагнитно биооръжие, за да заличи не само човечеството, но дори и живота в 

http://theukoflove.com/wp-content/uploads/2022/04/VaxChipProtocol-BG.pdf
https://www.bitchute.com/video/nr0JRwPrgdf4/
https://www.bitchute.com/video/WnqNFb64VvJG/
https://www.bitchute.com/video/47npr4noRMuw/
https://odysee.com/@TimTruth:b/microscope-vaccine-blood:9
https://www.redvoicemedia.com/2022/04/world-premiere-watch-the-water-full-movie/
https://www.bitchute.com/video/AlpWsETsUKWS/
https://www.bitchute.com/video/EgVfjUrwEbzg/
https://www.bitchute.com/video/4XmDOAeNMNBS/
https://youtu.be/C2Z_cSL24eo


районите, където функционира?  

 

4. ПРЕПОРЪЧВАНИ ПРОТОКОЛИ 

Цветна листовка (английски) от д-р Насеба Катрада с ръководство за добавки след ваксинация COVID 

можете да намерите тук:  

http://tiny.cc/after-the-vax  

Статия от THE EXPOSE 

Как да премахнем от тялото графеновия оксид, опасната и неразкрита съставка във ваксините 

COVID 

 

Графеновият оксид, вещество, което е отровно за хората, е открит във "ваксините" Covid 19, във 

водоснабдяването, във въздуха, който дишаме чрез химическите следи, и дори в хранителните ни 

продукти.  Графеновият оксид взаимодейства и се активира от електромагнитните честоти ("ЕМП"), по-

специално от по-широкия диапазон от честоти, открити в 5G, които могат да причинят още повече 

вреди на здравето ни. 

Симптомите на отравяне с графенов оксид и болест от ЕМП лъчение са сходни със симптомите, 

описани като ковид. Добрата новина е, че сега, след като графеновият оксид е идентифициран като 

замърсител, има начини да отстраним графеновия оксид от телата си и да възстановим здравето си. 

Това е цялостен подход, при който се използват няколко различни метода едновременно за постигане 

на най-добър ефект. Включително специфични добавки за разграждане на графеновия оксид в 

организма и контрол на ЕМП в околната среда, за да се сведе до минимум активирането на 

графеновия оксид. 

Тази информация идва от няколко източника и се основава на научни изследвания. Връзките са 

посочени по-долу. 

Разбиране на глутатиона 

Глутатионът е вещество, направено от аминокиселините: глицин, цистеин и глутаминова киселина. 

Произвежда се по естествен път от черния дроб и участва в много процеси в организма, включително 

изграждането и възстановяването на тъкани, производството на химикали и протеини, необходими в 

организма, и за имунната система.  В тялото ни има естествен резерв от глутатион. Това ни осигурява 

силна имунна система. 

Когато нивата на глутатион в организма са високи, нямаме проблеми и имунната ни система 

функционира добре. Но когато количеството на графеновия оксид в организма надхвърли 

количеството на глутатиона, това води до срив на имунната система и предизвиква цитокинова буря. 

Начинът, по който графеновият оксид може бързо да нарасне и да надхвърли количеството на 

глутатиона в организма, е чрез електронно възбуждане.  Тоест ЕМП, които бомбардират графена, за 

да го окислят, което бързо предизвиква заболяването. 

На 65-годишна възраст нивата на глутатион в организма спадат драстично. Това може да обясни защо 

населението, което е най-засегнато от Covid-19, са възрастните хора. Нивата на глутатион са много 

ниски и при хора с вече съществуващи заболявания като диабет, затлъстяване и др.  По същия начин 

нивата на глутатион са много високи при бебета, деца и спортисти. Това може да обясни защо Ковид-

19 не е засегнал тези хора. 

Графеновият оксид, когато се окислява или активира от специфични ЕМП честоти, превишава 

способността на организма да създава достатъчно глутатион, което разрушава имунната система и 

причинява заболяването.  При случаи на заболяване (като симптомите на Ковид и всички "варианти") 

е необходимо да се повишат нивата на глутатион в организма, за да се справи с токсина (графенов 

оксид), който е бил въведен или електрически активиран. 

http://tiny.cc/after-the-vax
https://expose-news.com/2022/07/15/how-to-remove-graphene-oxide-the-dangerous-undisclosed-ingredient-in-covid-vaccines-from-the-body/
https://expose-news.com/


Интубираните пациенти с Covid в интензивното отделение оздравяват в рамките на часове при 

лечение с глутатион и NAC, пример от Рикардо Делгадо 

"Виждали сме клинични проучвания със стотици пациенти, които са били в интензивното отделение, 

на респиратор и интубирани, на практика на ръба на смъртта. С двустранни пневмонии, причинени от 

разпространението на графенов оксид и последвалото 5G лъчение в белодробните плаки. Е, това 

дифузно петно при тези пациенти е симетрично, което не би се случило при биологичен агент, тъй 

като би било по-скоро асиметрично, както например при пневмококова инфекция, нали? Е, в този 

случай дифузното петно обикновено се появява в една част на белия дроб, но не и в друга, не и в 

двете симетрично. Така че, когато се лекуват с глутатион директно интравенозно - или дори 

перорално - или с N-ацетилцистеин (NAC) 600 mg или по-високи дози, хората в рамките на часове 

започват да възстановяват кислородното си насищане." - Рикардо Делгадо, La Quinta Colmuna 

N-ацетилцистеинът ("NAC") е хранителна добавка, която кара организма да произвежда глутатион, 

известен е като прекурсор на глутатиона и кара организма да отделя глутатион ендогенно, точно както 

се случва, когато спортувате интензивно.  NAC идва от аминокиселината L-цистеин и се използва от 

организма за изграждане на антиоксиданти. Антиоксидантите са витамини, минерали и други 

хранителни вещества, които предпазват и възстановяват клетките от увреждане. Можете да си 

набавите NAC като хранителна добавка или като лекарство, отпускано по лекарско предписание. 

Цинкът в комбинация с NAC са основни антиоксиданти, използвани за разграждане на графеновия 

оксид. Рикардо Делгадо заявява, че с тези два антиоксиданта той лично е помогнал на хора, засегнати 

от магнетизъм след ваксинация.  Това е при хора с две дози Пфайзер, които са станали магнитни и 

след тези добавки те вече нямат този симптом. 

Други хранителни добавки, които могат да се приемат, за да се подпомогне отстраняването на 

графеновия оксид, са: 

 Астаксантин 

 Мелатонин 

 Магарешки бодил 

 Кверцетин 

 Витамин С 

 Витамин D3 

За повече информация относно тези добавки за отстраняване на графеновия оксид, моля, вижте този 

ЛИНК. 

Разбиране на връзката между електромагнитните полета, 5G, графеновия оксид, хидрогеловете и 

Covid 

Графеновият оксид се активира от ЕМП, по-специално от честотите, които са част от спектъра на 5G. 

Всички материали имат т.нар. електронна абсорбционна лента. Абсорбционната лента е диапазон от 

дължини на вълните, честоти или енергии в електромагнитния спектър, които са характерни за 

определен преход от начално към крайно състояние в дадено вещество. Това е специфична честота, 

над която веществото е възбудено и се окислява много бързо. Честотите, излъчвани към човешки 

същества, които имат натрупване на графенов оксид в тялото си, могат да предизвикат много бързо 

размножаване на графеновия оксид, нарушаване на баланса на глутатиона и предизвикване на 

цитокинова буря в рамките на няколко часа. 

Графеновият оксид е основната съставка в патентованите от DARPA хидрогелове. Именно тези 

хидрогелове се съдържат в инжекциите Covid, тестовите тампони за PCR и маските. Проводимият 

хидрогел е материал, подобен на полимер, който има значителни качества и приложения. Те 

разработват различни видове проводими хидрогелове, които се използват в много неща - в храната, 

водата и се инжектират в телата ни във ваксини. Проводимите хидрогелове съдържат нанотехнологии, 

които се заключват към вашата ДНК и могат да бъдат контролирани от 5G сензори. Те позволяват 

събиране и манипулиране на ДНК. Проводимите хидрогелове позволяват проследяване и 

https://www.orwell.city/2021/07/NAC-glutathione.html
https://www.holistichealthonline.info/product/graphene-removal/


проследяване на човешки същества. Съществуват хиляди рецензирани научни изследвания и статии, в 

които се обсъждат проводимите хидрогелове. Съставихме кратък списък на някои относителни 

проучвания като резервна документация. 

Обобщение на характеристиките на хидрогелите и нанотехнологиите с квантови точки - щракнете, за 

да изтеглите.  

Именно от тези проучвания можем да обобщим някои от характеристиките на проводящите 

хидрогелове. 

Характеристики на проводящите хидрогелове: самовъзстановяване, електропроводимост, 

прозрачност, устойчивост на замръзване, разтягане, самолечение, отзивчивост към стимули, което 

означава, че той прави определени неща, когато го удари 5G (или други честоти в този смисъл). 

Заобиколени сме от ЕМП лъчение от клетъчни телефони (или мобилни телефони), телевизори и Wi-Fi. 

В много райони се включва и 5G и са правени изследвания, които показват връзката между 5G 

мрежите и огнищата на ковидо в даден район. За да се предпазите по най-добрия начин от отравяне с 

графенов оксид и активиране на графенов оксид в организма ви, е необходимо да направите няколко 

неща, за да ограничите излагането си на ЕМП. 

Някои предложения как да направите това включват: не живейте в град с много антени, ако ви е 

възможно, изключвайте Wi-Fi през нощта и стойте далеч от смарт измервателни уреди и други 

интелигентни устройства, ако и това е възможно. Друга възможност е да използвате продукти за 

защита от ЕМП, като например устройства за оргонова енергия, които помагат за трансформиране на 

ЕМП излъчването, за да се намалят вредните ефекти.  

 

Оргонова енергия, защита от ЕМП и графенов оксид 

Тъй като графеновият оксид се активира от ЕМП, необходимо е да създадем защитна бариера в 

непосредствената си среда, която да смекчава ЕМП, така че да не активира графеновия оксид. През 

30-те години на миналия век е направено откритие, което може да се приложи и днес, за да се 

подпомогне защитата от ЕМП. По време на поредица от експерименти покойният д-р Вилхелм Райх 

открива, че живи проби, поставени в контейнери, изработени от редуващи се слоеве стомана и 

непроводим органичен материал, са в състояние да използват здравословна "космическа енергия" от 

околната среда. Той нарича тази енергия "оргон". Тези оргонови акумулатори са имали способността 

да: съхраняват кръвни проби за по-дълъг период от време; да израстват по-здрави растителни 

разсади; и да облекчават болката на пациентите му, които са седели в тях. 

Днес, вместо да използваме листове стомана и пластмаса, ние използваме композит, направен от 

смес от железен оксид, стомана, месинг, шунгит и кристални прахове, затворени в епоксидна смола. 

Крайният резултат е хармонизатор, който е в състояние да трансформира вредните безжични полета 

от клетъчни кули, интелигентни измервателни уреди, смартфони, интернет рутери и телевизори в по-

полезна енергия за вас и вашите растения и домашни любимци. Ефектите от този научен феномен са 

възпроизведени и добре документирани в проучвания, проведени от Университета на Пенсилвания и 

Микроскопската изследователска лаборатория "Хераклит". 

Поразителна прилика на кръвния тест на Райх с последните кръвни проби от графенов оксид 

Най-поразителното изследване в светлината на неотдавнашните открития на графенов оксид може да 

се открие в "кръвния тест на Райх", извършен от Лабораторията за микроскопски изследвания 

"Хераклит". В този тест те показват ефективността, която оргоновата енергия има върху кръвта. Вземат 

две кръвни проби и поставят едната в контролна кутия, а другата - в кутия с оргонова енергия. С 

течение на времето те правят микроскопски снимки на кръвните проби и свидетелстват, че пробата с 

оргонова енергия е в състояние да запази жизнената си сила за по-дълъг период от време (тя е като 

фонтан на младостта за кръвта). 

 

https://www.ftwproject.com/wp-content/uploads/2020/10/Summary-of-Hydrogel-Quantum-Dot-Nanotechnology-Characteristics.pdf
https://www.ftwproject.com/wp-content/uploads/2020/10/Summary-of-Hydrogel-Quantum-Dot-Nanotechnology-Characteristics.pdf
https://wilhelmreichmuseum.org/about/biography-of-wilhelm-reich/
http://wilhelmreich.gr/en/orgonomy/orgonomy-and-medicine/reich-blood-test/
http://wilhelmreich.gr/en/institute/activities/
http://wilhelmreich.gr/en/institute/activities/


Когато червените кръвни клетки имат дефекти и започнат да умират, те могат да развият нещо, 

наречено акантоцитно образувание, при което от клетката изпъкват множество бодливи издатъци с 

различна дължина. Снимките по-долу показват как изглежда смъртта на кръвна клетка. 

   
 

Разпадащи се кръвни клетки, които се формират в така наречените от д-р Райх "биони" от кръвния тест 

на Райх, направен от Hericlitus Labs. 

Кръвен тест за оргонна енергия, 30 септември 2020 г. (23 мин.) 

Горните слайдове показват бионичното разпадане на жива и нежива материя. По-здравата клетка има 

по-твърда мембрана със синя светлина около нея. Тази синя светлина всъщност е жизнената сила или 

"аурата" на клетката. Тя е това, което д-р Райх нарича "оргонова" енергия.  Когато клетката умре и се 

разпадне, мембранната стена образува бодливи изпъкналости, излизащи от нея. 

Наночастиците на основата на графенов оксид, използвани при инжектирането на Covid, са 

предназначени да проникнат през мембраната на клетките, за да вкарат в тях иРНК. Това постоянно 

проникване в стената на клетъчната мембрана може да е причината за тези мембранни деформации. 

Според "Ръководство за лабораторни изследвания по клинична хематология" в Отвореното 

образование на Алберта: 

"Образуването на акантоцити се случва в резултат на наследствени или придобити мембранни 

дефекти. Дефектите, които водят до дисбаланс между съдържанието на холестерол и липиди в 

мембраната, влияят върху способността на RBC да се деформира, което води до по-твърда плазмена 

мембрана" 

Тук по-долу са показани три снимки, направени от неотдавнашна [актуализирана на 1 октомври 2021 

г.] кръвна картина от д-р Робърт Йънг. 

Заключението му е, че това, което наблюдаваме в тези кръвни клетки, е от ефекта на отравяне с ЕМП 

радиация, отравяне с графенов оксид. Той нарича образуването на мембраните на кръвните клетки 

"ефект на короната" и "ефект на протеиновия шип". 

 

 

 

Кръвен%20тест%20за%20оргонна%20енергия,%2030%20септември%202020%20г.%20(23%20мин.)
https://openeducationalberta.ca/mlsci/chapter/abnormal-rbc-morphology-acanthocyte/
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
https://youtu.be/G8CBT7ETkqc


   
Сканираща и трансмисионна електронна микроскопия разкрива графенов оксид във ваксини срещу 
CoV-19 

 

Това изглежда идентично с поведението на умиращите кръвни клетки в експеримента с кръвния тест 

на Райха. Това, което виждаме тук, са клетки, които са били отровени и умират. На последния слайд 

виждаме и образуването на спайк протеина. 

В Кръвния тест на Райх се прави поразително откритие, което показва как устройствата за оргонова 

енергия забавят и спират това разпадане на кръвните клетки.  Това показва на клетъчно ниво как 

оргоновите енергийни устройства предпазват човешкото тяло от вредните ЕМП. 

Слайдът по-долу показва 

резултатите от кръвния тест на 

Райх. Пробата вляво е тази, 

която е била в кутията на 

оргоновия акумулатор. 

Степента на клетъчна смърт и 

разпад е 5 %.  Пробата вдясно 

е тази, която не е била в 

кутията с оргонен акумулатор. 

Степента на разпад е 50 %. Очевидно оргоновата енергия прави нещо, за да помогне за запазването на 

жизнената сила и здравето на кръвта. 

ЕЛИМИНИРАНЕ НА ГРАФЕНОВ ОКСИД С ММС 

Книга за ММС на български: 

http://skydharma.com/OUR_FILES 

/MMS_BG_BOOK_FINAL.pdf  

 

ЕЛИМИНИРАНЕ НА УВРЕЖДАНИЯТА ОТ ТЕЖКИ 

МЕТАЛИ ВЪВ ВАКСИНИТЕ 

Folium PX е ефективен продукт за детоксикация 

от тежки метали от ваксини 

https://www.bitchute.com/video/s2NWrKJWsk6L/ 

 

ДНК-РНК РЕГЕНЕЗА - ЧУДОТО Е РАЗКРИТО 

Д-р Кристина Рам и Клейтън Томас 

https://lazarusinitiative.com/free-bonus-dna-rna-

miracle/  

 

  

http://skydharma.com/OUR_FILES/MMS_BG_BOOK_FINAL.pdf
http://skydharma.com/OUR_FILES/MMS_BG_BOOK_FINAL.pdf
https://www.bitchute.com/video/s2NWrKJWsk6L/
https://lazarusinitiative.com/free-bonus-dna-rna-miracle/
https://lazarusinitiative.com/free-bonus-dna-rna-miracle/


Следният материал е от Телеграм: 

 

https://t.me/TheUField/8623  

[Forwarded from «Единното поле»] 

Най-силните антиоксиданти, които помагат при облъчването от телекомуникациите (до определена степен): 

 

1- Колаген 

2- Магнезий 

3- Витамин С 

4- Витамин D 

5- Витамин Е 

6- Бета каротин (прекурсор на витамин А) 

7- Глутатион 

8- N-ацетилцистеин (NAC) 

9- Цинк 

10- Селен 

11- Бял трън 

12- Витамин B17 

13- Супероксид дисмутаза 

14- Мелатонин (приблизително половин час преди сън) 

15- Кверцетин 

16- Витамин B12 

17- Хлорела (хелиращо действие) 

18- Коензим NADH 

19- Коензим Q10 

 

Пример 1: Глутатион, цинк, витамин D и мелатонин през нощта 

Пример 2: NАС, витамин С и мелатонин през нощта 

Пример 3: Витамин С, Супероксид дисмутаза, Цинк и Мелатонин през нощта 

 

Хранителните добавки са допълнение към диетата и се приемат в продължение на 3 или 4 седмици, после 

спирате за няколко седмици и пак можете да почнете с други видове от листата ... според нуждите на всеки. 

 

– Петата колона (LQC (https://t.me/laquintacolumna)) 

https://t.me/TheUField/8623

