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Ključne besede: 1) Najlon , 2) DARPA Hydrogel , 3) Litij , 4) Pinealna žleza (epiphysis cerebri) 

Analizo se je izvedlo v obdobju november 2020 do marec 2021 na testnih palčkah za odzvzem 
brisov v covid kompletih. Testirane znamke brisnih palčk so: SD Biosensor, Abbot in Nadal v 
neimenovanem laboratoriju v Bratislavi, Slovaška. Testirane palče za odvzem brisa se 
uporabljajo za površinsko testiranje na Slovaškem in v bolnišnicah. Vsakdo, ki ima na voljo vsaj 
običajen šolski mikroskop ali pa testni mikroskop lahko potrdi informacije glede znamk setov za 
odvzem brisov, ki so bile testirane v tej analizi. Vsi podatki o testnih brisih, DARPA hidrogelu in 
litiju so javno dostopne v znanstvenih in korporativnih listinah. Povezave na nekatere med temi 
dokumenti so na voljo na dnu tega prispevka. 

Sodeč po ugotovitvah te analize je jasno, da so palčke za odvzem brisov kriminalno orodje 
genocida nad prebivalci Slovaške. Očitno gre za globalen, premišljen in skrbno pripravljen 
dogodek. 

 
 

Slika 1 in 2: Votla najlonska vlakna na koncu testnih palčk 
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Slika 3: Za primerjavo – takole izgleda slika bombažne volne pod mikroskopom 

 

 
 

Slika 4 in 5: Polomljeni konci najlonskih vlaken – njihova naloga je poškodovati epithelium (površinski sloj) mucose 
(sluznice), hkrati ko se odlomijo iz njih izteče vsebina votlih najlonskih vlaken – Darpa Hydrogel in litij. Lastnik 
patenta za ta vlakna je DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). 
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Slika 6: Po dolžini prerezano vlakno in z hidrogelom napolnjene kroglice. 

 

 
 

Slika 7: Po mehanski manipulaciji, ki je identična nasopharyngealnemu materialu brisa, ki vsebuje zdrobljena 
najlonska vlakna, hidrogel in litij. Ta material ostane v nasopharynx po uporabi. 
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Slika 7.1: Nasopharynx je del kjer vam preko nosnic globoko – skoraj pri možganih odvzemajo brise pri naprimer 
PCR testiranjih. 

 

 
 
Slika 8 in 9: Zrnca napolnjena s hydrogelom, ki so v votlih najlonskih vlaknih. 

 

 
 

Slika 10 in 11: Po stiku DARPA Hydrogela z organskimi tekočinami (naprimer slino) v roku nekaj minut pričnejo 
oblikovati pravokotne kristalne strukture, ki počasi rastejo v fraktalnem zaporedju. 
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Slika 12: Rezultat kristalizacije po 24 urah 

 

 
 

Slika 13: Kristalizacija DARPA Hydrogela ustvari 3D prostorsko strukturo, ki raste skozi tkiva. 
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Slika 14: Kristali DARPA Hydrogela rastejo pod mikroskopom v smeri magnetnega polja. V človeškem nasopharynx 
po odvzemu brisa rastejo proti pinealni žlezi. Pinealna žleza ustvari lokalno močnejše magnetno polje, kot pa je 
eksterno magnetno polje Zemlje. 

 

 
 

Slika 15 in 16: Naravna kristalizacija sline brez DARPA Hydrogela. Kristali ne ustvarjajo 3D prostorskih oblik in ne 
oblikujejo kvadratnih struktur, ob kristalizaciji ne rastejo v obliki fraktalov. 
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Slika 17 3D: DARPA Hydrogel kristali. Tem kristalom je bila dodana slina z protitelesci na levo stran in na desno 
stran ivermectin. Glejte sliko 18 in 19. 

 

 
 

Slika 18: Vpliv sline osebe, ki je razvila naravno imunost – protitelesca za Covid. Takšna slina je bila dodana na levo 
stran struktur na sliki 17 in je skoraj v trenutku povzročila permanento razgradnjo DARPA Hydrogel kristalnih 
struktur. 
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Slika 19: Ivermectin je bil dodan na desno stran struktur na sliki 17, povzročil je takojšnjo in popolno trajno 
izginotje DARPA Hydrogel kristalnih struktur. To jasno nakazuje, da ima Ivermectin neverjeten močan učinek na 
delovanje DARPA Hydrogela v naših telesih. 

 

 
 

Slika 20: Vpliv DARPA Hydrogel na rdeče krvničke. Na sliki so običajne žive rdeče krvničke. 
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Slika 21: Dodajanje DARPA Hydrogela iz testnih najlonskih vlaken je povzročilo popoln masaker rdečih krvničk v 
krvi. 

 

 
 

Slika 22: DARPA Hydrogel oblikuje krvne strdke v nekaj sekundah. Ti nato poškodujejo in zamašijo krvne žile. 
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Povzetek: 

Po premazu mešanice fragmentov najlonskih vlaken, DARPA Hydrogel ostane na nosni sluznici 
pod hipofizo in pinealno žlezo skupaj z litijem. Ta mešanica takoj reagira z živimi strukturami in 
oblikuje kristale, ki so orientirani v smeri pinealne žleze, ki ima svoje elektromagnetno polje. 
Oblika kristalov določa vrsta uporabljenega hidrogela. Kristali so prevodni zaradi litija, ki ga 
vsebujejo. Kristali lahko sprejemajo signal od oddajnika in ga posredujejo v celice kot tudi 
oddajajo signale iz celice do oddajnika. Pravzaprav so to nano-antene. 

Litij (Li) je element, ki se naravno v človeških telesih ne pojavlja. Je izredno strupen za delovanje 
pinealne žleze. V nizkih odmerkih ga blokira v visokih odmerkih pa lahko popolnoma uniči 
pinealno žlezo. Aluminij in živo srebro imata prav tako strupen vpliv na pinealno žlezo, obe 
snovi sta široko v uporabi v cepivih. Pinealna žleza proizvaja serotonin (hormon sreče) in 
nadzoruje človeški bioritem. Gre za ključno žlezo za delovanje višjih možganskih funkcij 
(kreativnost, vpogled v prihodnost, “šesti čut”, itd…) in za delovanje socialnih interakcij med 
ljudmi. 

DARPA Hydrogel je umetna substanca, ki ustvari pretvornik med elektromagnetnim signalom in 
živečo celico, tkivom in organom. Prevaja elektromagnetni signal oddajnika v signal, ki ga živa 
celica razume in se nanj odziva. Na sliki spodaj je hrošč, kateremu se je injektiralo DARPA 
Hydrogel v njegove živčne strukture. Hrošča se je nato lahko krmililo preko radijskega 
oddajnika. 

 

DARPA Hydrogel in litij blokirata in uničita pinealno žlezo in povzročita, da razmišljujoča oseba 
postane vodljivi biorobot. Hydrogel je nosilec aktivne substance, njegova naloga je vnos 
substance v telo na točno določeno mesto. 

Na kratko o težavah s cepivi. Cepiva vsebujejo DARPA Hydrogel, litij in patentirane genetske 
informacije. mRNA ni netestirana novost. V vzreji in za vrhunske atlete se pri dopingu uporablja 
že veliko let. V primeru vrhunskih atletov ta vrsta dopinga močno skrajša življenjsko dobo. 
Genetske informacije v cepivu pa povzročijo, da oseba postane patentiran mutant. Sanje 
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temnih sil okoli Bill Gatesa so, da povzroči, da ti mutanti, naprimer preko cepljenja, redno 
posodabljajo svojo vsebino, podobno kot redne posodobitve računalniškega programa. 

Votla najlonska vlakna napolnjena s kroglicami DARPA Hydrogela so tudi prisotna v FFP2 vrsti 
plastičnih respiratorjev. Ta DARPA Hydrogel z aditivi se počasi sprošča iz respiratorjev. Ko se ga 
vhidava počasi vstopa v človeške dihalne poti. Brisi, ki se uporabljajo pri PCR testiranjih, so prav 
tako sestavljeni iz votlih najlonskih vlaken napolnjenih z kroglicami DARPA Hydrogela. 

DARPA 

Defense Advanced Research Projects Agency je raziskovalno razvojna agencija ameriškega DoD 
(Department of Defense), ki je odgovorna za razvoj novih tehnologij, ki so namenjene vojaški 
uporabi. Prvotno ime agencije je bilo Advanced Research Projects Agency, ustvarjena je bila 
7.2.1958 s strani predsednika ZDA Dwight D. Eisenhowerja. 

 

 

 

 

 

 

PREBERITE SI O SESTAVI TESTNIH PALČK! 
 
Dr. Gatti, Italijanska bio-inženirka, je v laboratoriju pod mikroskopom analizirala sestavo 4-ih 
tipov vatiranih palčk (za jemanje brisa iz nosne sluznice ali žrela), ki so trenutno na tržišču in se 
uporabljajo pri testih za ugotavljanje prisotnosti okužbe..na vemo kateri virus. Njene ugotovitve 
so sledeče: 
Le ena vrsta testa/palčk (nekoliko starejšega datuma proizvodnje) ima mehko glavo iz med 
seboj tesno ovitih karbonskih vlaken. Poleg teh karbonskih vlaken je bilo zaznati pod 
mikroskopom tudi prisotnost kalcija, pa tudi majhne delce nekaterih drugih elementov, kot na 
primer delci železa in aluminijevega silikata. Ni znano, zakaj bi ti elementi bili sploh prisotni v 
konici, niti to ali vplivajo na rezultat testa. 
Pri drugi palčki, ki ima konico nekoliko drugače oblikovano in deluje kot nekakšna 'ščetkica', je 
mikroskop pokazal zelo razcefrano konico, ki pa ni iz mehkih vlaken, temveč iz zelo trdih, grobih 
vlaken, ki praskajo po sluznici, da bi se z njo pridobil testni biološki material. Mikroskop je 
razkril, da to niso navadna mehka PVC vlakna, kot pri prvi palčki (zgoraj), temveč zelo čvrsta in 
trda vlakna, v katerih so prisotni tudi nano delci cirkonija oz. cirkonijevega silikata (torej ne gre 
za navadno tehnologijo izdelave teh konic); ta groba vlakna lahko popraskajo sluznico do krvi, 
ob večjem pritisku pa se lahko celo zlomijo in delci vlaken s temi elementi ostanejo v sluznici 
nosa oz. žrela.  



Tretja testna palčka, kot je pokazal mikroskop, ima konico z zelo neurejenimi, ščetinastimi 
vlakni; gre za steklena vlakna, na katerih je prisoten aluminijev silikat, titanij, kalcij, kalij, železo 
idr. Ni znano ali ob drgnjenju sluznice s tem tipom palčk ti elementi ostanejo na konici palčke ali 
pa ostanejo v določeni meri tudi na sluznici testirane osebe.  
Četrta palčka ima na prvi pogled vlakna precej podobna drugi palčki, a se je pokazalo, da so na 
njeni konici prisotni nano delci srebra in tudi nano delci cirkonijevega silikata, titanija, aluminija 
ter zelo velika količina žvepla. Popolnoma nejasno je, zakaj so na konici testne palčke prisotni 
vsi tej nano delci vseh naštetih elementov, zlasti srebra. Zelo nenavadno je, da se pri izdelavi 
vatiranih testnih palčk uporabljajo vsi tej elementi, saj se običajno taki kemični elementi 
uporabljajo pri izdelavi raznih medicinskih naprav in pri razvijanju nano tehnologij, a je njihov 
namen in cilj tam jasen in utemeljen.  
Testne palčke/testi za ugotavljanje prisotnosti okužbe torej ob uporabljeni tehnologiji 
predstavljajo pravzaprav medicinsko napravo (medical device). Kar je še bolj nenavadno, pa je 
to, da na ovitku testov/palčk ni naveden nobeden od teh ugotovljenih elementov, kar je zelo 
čudno, saj so na embalaži običajno vedno navedene vse sestavine in vsi elementi, ki so prisotni 
v sledovih. 
Druga, tretja in četrta vrsta testnih palčk je novejšega datuma proizvodnje, torej se trenutno 
pretežno uporabljajo le še testi s temi tremi vrstami testnih palčk. 
Če povzamemo, ugotovimo, da se za teste oz. testne palčke, ki so novejšega datuma 
proizvodnje in so trenutno pretežno dobavljivi na tržišču, večinoma uporabljajo steklena vlakna; 
konice testnih palčk torej niso iz mehkih vlaken, kot bi se pričakovalo za jemanje brisa iz zelo 
mehkega, tankega in občutljivega tkiva kot je nosna/žrelna sluznica, temveč iz zelo grobih, trdih 
vlaken. Te novejše testne palčke oz. konice zelo dobro postrgajo testni biološki material (vzorec 
sluznice), a s tem, ko se jih potisne v nosno votlino in jih nato še nekajkrat zavrti, da se postrga 
sluznico in pridobi vzorec, lahko izzove krvavitve in poškodbe sluznice ali pa celo predre 
membrano, ki loči nosno votlino od možganov ter zlomi etimoidno kost, ki leži za to membrano 
(kar je nato potrebno operirati – znan je primer ženske iz Texasa, ki se ji je to zgodilo pred 
dvema mesecema). Poleg tega so ta izredno trda vlakna na testnih palčkah hkrati tudi zelo 
krhka – lahko se zdrobijo, odlomijo, delci vlaken pa ostanejo v sluznici in povzročijo fibroze, 
granulomatoze ter razne poškodbe grla in spremembo tona glasu. 
Nenazadnje vemo, da je anatomija otrok drugačna kot anatomija odraslih, zato so zanje ti testi 
popolnoma neprimerni. Še toliko večji problema pa je večkratno ponovljeno testiranje (enkrat 
ali celo večkrat tedensko), saj to zelo razdraži občutljivo mehko sluznico, če pa pride do 
poškodbe sluznice, se ta v parih dneh ali enem tednu ne more ponovno zaceliti, zato vsako 
nadaljnje testiranje povzroči še dodatne poškodbe. Za otroke bi bilo redno tedensko testiranje 
zato zelo riskantno z medicinskega vidika. 
Poleg tega bi moral testiranja izvajati le nekdo, ki dobro pozna anatomijo človeške lobanje, torej 
nek specialist/ORL, ne pa da vrta v sluznico in lobanjo nekdo, ki tega znanja nima. 
 
 
 
 
 
 



 



1843. Odločba o prepovedi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih 
izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva, stran 
2384. 

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 4. člena zakona o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, 
št.13/91) in 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/90-I) izdaja minister za zdravstvo  
 
O D L O Č B O  
o prepovedi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se 
uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva  
 
Poleg strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, katerih promet in uporaba sta 
prepovedana po 1. in 2. točki prvega odstavka 4. člena zakona o prometu s strupi, se 
prepoveduje promet in uporaba naslednjih strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki 
se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva:  
A) ŽIVOSREBROVE SPOJINE  
1. Alkil živosrebrove spojine;  
2. Alkoksialkil in aril živosrebrove spojine;  
3. Druge anorganske živosrebrove spojine;  
4. Živosrebrov klorid (kalomel);  
5. Živosrebrov oksid.  
B) OBSTOJNE ORGANOKLOROVE SPOJINE  
1. DDT;  
2. Endrin;  
3. Kamfeklor (toksafen);  
C) DRUGE SPOJINE  
1. Atrazin;  
2. Binapakril;  
3. Bromacil;  
4. Cianazin;  
5. 1,2 – dibromoetan;  
6. 1,2 – dikloroetan;  
7. 1,3 – dikloropropen;  
8. Dikofol, ki vsebuje manj kot 78% p,p – dikofola ali več kot 1g/kg DDT oziroma sorodnih spojin 
kot DDT;  
9. Dinozeb, njegove soli in acetat;  
10. Dinitroortokrezol (DNOC);  

11. Etilen oksid……. 
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