
КАК ДА ПРЕДЯВИТЕ ИСК ЗА ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕЗАКОННО ИНСТАЛИРАНЕ НА BLUETOOTH  

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА В ТЕЛАТА НА ВАКСИНИРАНИТЕ И PCR ТЕСТВАНИТЕ 

ПЪЛНОТО РЪКОВОДСТВО  

Незаконното инсталиране на Bluetooth телекомуникационна операционна система в телата на ваксинираните 

и PCR тестваните лица без съмнение е най-голямото престъпление през последния век и вероятно в познатата 

човешка история. Психологическите последици от него са огромни. Техническата част от предявяването на 

иска за финансово обезщетение е наистина много проста, бърза и лесна и стъпките по-долу ви показват какво 

да направите. И все пак, има много повече към този процес. Трябва да разберем в дълбочина какво се е 

случило, как сме го допуснали и как можем да имаме бъдеще, в което да можем да вярваме. За всеки, който 

иска да направи този иск, бих препоръчал да погледне книгата Bluetooth Freedom Project (за момента на 

английски, но проверявайте на уебсайта за българска версия скоро), която е написана наистина просто и 

разбираемо за обикновения човек и съдържа може би повече визуални материали, отколкото текст за 

максимална яснота и простота. Тя е наистина уникална с най-искреното си усилие да се опита да намери 

положителна перспектива за случилото се и да превърне всички страхове, страдания и скръб в любов, 

надежда и мир. В същото време това е пълно техническо ръководство за всички аспекти на Bluetooth 

чипирането на населението, включително подававне на сигнал в полицията с писмо и приложения. 

Ето накратко стъпките, които трябва да знаете и да предприемете 

 ПРОСТОТА И НАДЕЖДНОСТ НА ДОКАЗАТЕЛСТВОТО 

Първо и най-важно, трябва да се запознаете с процеса на установяване на доказателството. Той е 

едновременно много прост и изключително надежден и използваем пред всяка институция. ВСЕКИ, 

КОЙТО ИМА НАЙ-ОСНОВНО ПОНЯТИЕ за работа със смартфон, може да го научи за минути. Всъщност 

използваното приложение има повече от един милион потребители и отзивите за него са доста 

приятни, като потребителите споделят, че то е най-доброто в своя клас и те намират своите Bluetooth 

устройства за минути, така че би трябвало да можете да направите същото с потенциалния Bluetooth 

сигнал, излъчван от тялото на ваксинирания или PCR тествания. 

 ИЗТЕГЛЕТЕ И ТЕСТВАЙТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА НАМИРАНЕ НА BLUETOOTH СКЕНЕР 

Изтеглете приложението и направете няколко теста. Най-препоръчваното приложение за целта е 

“Bluetooth Scanner - Bluetooth finder - pairing ” (за Android) на Zоltan Pallagi.  

Изтеглете Протокола за откриване на Bluetooth чип при ваксинираните от страницата 

https://theukoflove.com/bluetoothfreedom/  и следвайте указанията. Вижте и видеото към протокола: 

Указания за откриване на Bluetooth чипове при ваксинираните  

 ВНИМАНИЕ! 

НЕ ВСИЧКИ ваксинирани излъчват Bluetooth сигнал. Някои са получили плацебо инжекция, други 

може да са били детоксикирани от графеновия оксид, който е носител на Bluetooth операционната 

система, а може да има и други все още неизвестни причини. Наблюденията показват, че може би 

някъде между 50 и 90 % от ваксинираните го имат.   

 АКО СТЕ СРЕД НАЙ-ПЪРВИТЕ 

Ако сте сред първите, които предявяват финансови искове, силно препоръчително е да ги предявите в 

група с поне още няколко души, колкото повече, толкова по-добре. Най-добре е да предявите 

исковете едновременно в различни полицейски участъци в един и същи град и в един и същи окръг в 

един и същи ден или с разлика от няколко дни.  

Защо е необходимо това? Това е необходимо по следната причина. Престъплението, с което се 

занимаваме тук, е с изключително големи размери, толкова големи, че обикновеният човешки ум не 

може да го възприеме като възможно и автоматично ще го отхвърли като възможност. Освен това, ако 

разследващият полицай е бил бомбардиран толкова интензивно с послания в една посока и е видял, 

че преобладаващата част от населението върви в тази посока, то съдържанието на тази документация, 

което е в разрез с нея, ще му създаде огромен психологически натиск и дискомфорт. Моля, гледайте 

следните кратки видеоклипове за психологията на социалния конформизъм. Когато ги видите, ще 

разберете, че даването на индивидуална жалба в един полицейски участък за подобен случай на 

практика е равносилно на това да се проведат тези социални експерименти отново, но сега да се 

очаква, че ще имат различен резултат. Това не е научно обоснован подход и рискът от неуспех е висок. 

https://theukoflove.com/product/bluetooth-freedom-project/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.bluetoothscanner
https://theukoflove.com/bluetoothfreedom/
https://www.bitchute.com/video/nr0JRwPrgdf4/


Искаме да създадем социално подкрепяща среда за разследващите полицаи, в която те ще се чувстват 

силно подкрепени да кажат точно това, което виждат, вместо да искаме от тях да бъдат супергерои и 

да нарушават всички закони на науката за социалното поведение, което наблюдаваме при тези 

видеоклипове. Вместо социална атмосфера, която гласи: "Аз съм сам срещу всички останали", можем 

да създадем за тях атмосфера, която гласи: "Всички знаят за това и всички колеги работят по същата 

тема, така че съм свободен да кажа точно това, което мисля, тъй като не е необходимо да се 

съобразявам с останалите, за да запазя социалния си статус и да рискувам работата си".   

Както е с полицейските органи в това отношение, така е и с нивото на прокуратурата и съда, а също и 

на правителствено ниво. Всички тези групи трябва да усетят, че по-голямата част от хората от тяхната 

професионална област знаят за тази тема, а също и че има доста голям брой хора, които изискват ясен 

отговор по този въпрос и са активни и че тази информация се разпространява изключително бързо. Не 

става дума за това, че хората непременно са корумпирани и нечестни, ако отхвърлят нещо, което 

изглежда толкова просто и очевидно за някой друг. За пореден път невероятното въздействие на 

груповите действия върху социалното поведение ще ни даде отговорите в тези видеоклипове.  

Експеримент за конформизъм - овце ли са хората? 

В този видеоклип жена, незнаеща за експеримента, се присъединява към група участници, които 

стават от местата си всеки път, когато в стаята се 

чуе звуков сигнал. По-шокиращото обаче е, че тя 

не само продължава да прави това, докато 

остава сама в стаята, но и успява да научи всички 

новодошли да правят същото, без никой да се 

опита да открие смисъла на това. Изводът е, че 

хората са готови да правят неразумни неща, 

когато се сблъскат с възможността да бъдат 

оставени извън групата, защото хората са 

социални същества. YouTube: Социален 

експеримент - повечето хора са овце, 

https://youtu.be/MEhSk71gUCQ    

Експериментът на ASCH за конформизма. През 50-те години на ХХ в. Соломон Аш провежда и 

публикува серия от експерименти, които 

демонстрират степента, в която собственото 

мнение на индивида се влияе от това на групата 

на мнозинството. Демонстрира как 

"нормалното" човешко същество може да бъде 

принудено да се държи необичайно от хора, 

които смята за авторитети или от консенсуса на 

мнението около него. Във видеото субектът е 

поставен в група от актьори, които са 

инструктирани да дадат грешен отговор на 

много прост визуален тест. Шокиращо е, че 

субектът се съобразява с грешния отговор на групата и започва да дава същия грешен отговор, само за 

да остане в мнозинството на групата. YouTube: Експериментът на Аш, https://youtu.be/qA-gbpt7Ts8   

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И РАБОТА В ГОЛЯМ МАЩАБ  

В контекста на гореспоменатото съм подготвил писмо до всяка организация, с което да бъде 

информирана за наличието на незаконна Bluetooth мрежа в помещенията ѝ. То може да се връчи на 

ръка или да се изпрати по електронна поща на всеки собственик/директор/главен мениджър на 

сграда с обществено предназначение, за да ги информира за престъплението, извършвано в 

помещенията им без тяхно знание и да им даде незабавна възможност за финансова компенсация на 

всички техни служители и клиенти/посетители/пътници/гости, както и за социално и индивидуално 

изцеление от причинените вреди.   

https://youtu.be/MEhSk71gUCQ
https://youtu.be/qA-gbpt7Ts8
https://youtu.be/MEhSk71gUCQ
https://youtu.be/qA-gbpt7Ts8


 ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ТАЗИ ТЕМА 

Горещо ви препоръчвам да гледате видеоклиповете, посветени на тази тема, в моите канали Bitchute 

https://www.bitchute.com/channel/theukoflove/  или Rumble: https://rumble.com/user/TheUKofLove   

Сред тях можете да видите демонстрация как пускам 

жалба в българската полиция, като правя демонстрация на 

живо и предавам документацията. На разследващия 

полицай бяха необходими само около 3 работни дни, за да 

изпрати документацията в прокуратурата, с което 

българската полиция стана първата институция в света, 

която на практика призна, че информацията от тази 

документация е вярна и има престъпление. Забележете 

как служителите на полицията отначало бяха напълно 

скептично настроени, но от момента, в който от моя страна си свърших отлично работата като изготвих 

ясна и подробна документация резултатът беше по-бърз и категоричен отколкото очаквах. В 

последващ разговор с тримата служители в стаята на тази тематика, нито един от тях вече не зададе 

нито един въпрос, от който да личи някакво съмнение относно характера на тези Bluetooth устройства, 

а напротив, единият от тях ме посъветва да предам документацията и в ДАНС. Специално благодарих 

по телефона на разледващия полицай, защото тя наистина си свърши отлично своята работа и с това 

даде надежда на милиони хора по целия свят. Bitchute: Bulgarian Police: Yes, there are Bluetooth chips in 

the vaccinated  

 ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ 

Не съм адвокат и никога не съм се занимавал с право или с каквито и да било дела, с изключение на 

делото, което заведох в полицията на видеото по-горе, и го направих без никаква консултация с когото 

и да било. Фактът, че то премина толкова бързо, означава, че документацията е много ефективна. И 

все пак документацията, която подготвих, е основата, върху която един адвокат трябва да приложи 

спецификите в тази област. Това е причината, поради която споделих документите във формат PDF и 

Word на страницата на проекта Bluetooth Freedom. Ако вие самите не сте компетентни в тази област, 

тогава ще ви е необходим адвокат.  

 СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО 

Ако тялото ви излъчва Bluetooth сигнал, той служи като доказателство за Вашия иск. И все пак 

разследването и съдебната процедура може да отнемат известно време, докато е естествено да 

искате да започнете с детоксикацията и процеса на лечение веднага. В този случай би било най-добре 

да ангажирате свидетели, може би най-добрият избор биха били адвокатите, пред които можете да 

проведете тестовете и да направите необходимите видеозаписи и да подпишете необходимите 

протоколи за наблюдение/документи от теста, за да можете да започнете веднага с лечението си. 

Можете да видите препоръчаните лечебни решения в секцията за документи на страницата на 

проекта: Указания за детоксикация на графенов оксид . 

 СПОДЕЛЕТЕ СВОЯ ОПИТ 

Моля, споделете опита си в международната група на проекта в Telegram https://t.me/VaxChipFinder  

или българската група https://t.me/VaxChipBG .  

ПОДКРЕПЕТЕ ТОЗИ ПРОЕКТ 

Ако смятате, че тази информация и документация са били от съществена стойност за вас, моля подкрепете 

проекта с Вашите дарения . Този проект е изцяло на доброволни начала. Благодаря Ви! 

Момчил Павлов / Ману, 

Създател на  

Bluetooth Freedom Project 

https://theukoflove.com/bluetoothfreedom/  

manu@TheUKofLove.com  

Telegram group: 

https://t.me/VaxChipFinder  
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