
ПРОЕКТ BLUETOOTH СВОБОДА 

(BLUETOOTH FREEDOM PROJECT - https://BluetoothFreedom.com) 

НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА НЕЗАКОННОТО ИНСТАЛИРАНЕ НА 

BLUETOOTH ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА В ТЕЛАТА НА ВАКСИНИРАНИТЕ И ТЕСТВАНИТЕ С PCR-ТЕСТОВЕ И 

ЕЛИМИНИРАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ 

 

 ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С МЕТОДА НА ТЕСТА 

Запознайте се лично с проблема и добийте представа за метода на доказване на Bluetooth 

сигнал при ваксинирани и тествани с PCR тестове. Вижте разработения протокол за целта, 

както и видеото към него - https://BluetoothFreedom.com .  

 ЗАПОЗНАЙТЕ ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО И КОЛЕГИ С ПРОБЛЕМА 

Тъй като проблемът изисква колективно действие е необходимо да се запознаят семействата и 

колегите на работното място с проблема, последствията от него и стъпките за елиминиране. 

 КОЛЕКТИВНА ЖАЛБА ДО ПОЛИЦИЯТА 

Надеждността на метода на доказване заедно с изготвената подробна документация дават 

възможност за моментално подаване в полицията на колективна жалба от страна на вашето 

семейство/фирма/професионална асоциация/организация срещу извършителите на това 

неправомерно действие. На първоначалния етап това е най-добре да стане в синхрон с другите 

организации, които са запознати с проблема и работят по него. Можете да следите за такава 

информация в сайта на проекта https://BluetoothFreedom.com, във Facebook групата Bluetooth 

Freedom Bulgaria  или в Telegram групата за България https://t.me/VaxChipBG   

 ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ 

От уебсайта и от FB групата можете да свалите писмо-жалба за финансова компенсация за 

всички, които са засегнати от незаконното чипиране. Посъветвайте се с адвокат за целта. 

Препоръчваме поне първите такива жалби да бъдат групово координирани, за да имат по-

висок шанс. В тази връзка вижте документа Как да се предяви иск за финансова компенсация  

 КРЪВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Препоръчвам да се направят и кръвни изследвания от типа “жива капка кръв”. Тези 

изследвания могат да послужат като допълнително доказателство в съда, но и за лечение.  

 МОСТРИ ОТ ВАКСИНИ 

Независимите лабораторни изследвания от цял свят на ковид ваксините показват ясно, че те 

изобщо не са такива, а имат съвсем друго предназначение и всичките съдържат графенов 

оксид. В тази връзка би било допълнителен плюс, ако и ние тук в България можем да 

проведем такова изследване. Тъй като ваксините имат специален статут, който тотално 

ограничава достъпа до тях, освен на сертифицирани лица, необходимо е да се приложат 

алтернативни методи за тяхното набавяне и предаване в признати независими лаборатории в 

страната. Такива алтернативни методи са широко достъпни и приканвам всеки, който има 

възможност да ги използва с цел набавяне на допълнителен доказателствен материал за 

разобличаване на истината за тези псевдо-ваксини. 

 ПОСТЕРИ ПО ПУБЛИЧНИТЕ ОБЕКТИ 

Ако сте собственик/управител на търговски или друг публичен обект със свободен достъп от 

гражданите, то е необходимо да информирате всички посетители на Вашия обект за 

съществуването на тази нелегална Bluetooth мрежа на територията на обекта, за всички 

последици от нея и това какво могат да направят гражданите в тази насока. В това отношение 

локдаунът ни даде целия необходим опит, знания и умения как да процедираме. Просто се 

поставят навсякъде пояснителни постери и табели информиращи за съответните рискове и как 

гражданите да получат своята компенсация от производителите на ваксини и държавата и как 

да предпазят своето здраве.   

 

 

За удобство за работа с линковете и 

споделяне този документ може да бъде 

свален от: https://BluetoothFreedom.com 
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